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1. Szén-dioxid Nyomozók program
Kedves érdeklődő Pedagógus!
Örömmel hívjuk fel figyelmét egy már 2. éve zajló, energiahatékonysággal kapcsolatos,
iskoláknak szóló projektre.
A Szén-dioxid Nyomozók program keretében a 2010-2011-es tanévben 280 iskolai csoport
regisztrálta magát a www.carbondetectives.hu honlapon, 185 pedagógus vett részt az ország 6
pontján megszervezett, összesen 11 képzésen, s 15 iskolai Szén-dioxid Nyomozó csoport
jelentkezett a nemzetközi versenyre.
A felső tagozatos nyertes csapat főnyereménye egy háromnapos nemzetközi táborban való
részvétel volt Litomericében (Csehország).
Az alsósok nyertes csapata szeptemberben egynapos budapesti programon vehet részt,
melynek egyik állomása az Energiaklub által működtetett Faluház Tanácsadó Iroda lesz
(http://energiaklub.hu/projekt/energia-helyszinelok-a-faluhazban).
Örömmel jelezzük, hogy a Szén-dioxid Nyomozók Projekt ez évben folytatódik. A sikeres
2011-es év után szeptembertől ismét meghirdetjük a Nyomozócsoportok közti versenyt,
melynek részleteiről a www.mkne.hu
és a www.carbondetectives.hu honlapokon
olvashatnak.
A projekt keretében a pedagógusok részére az eddigi 11 után még 7 műhelytalálkozót
szervezünk kezdő (5 órás) és haladó (3 órás) szinten, melyre folyamatosan várjuk a
jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken: co2ol.mkne@gmail.com vagy a 06-1-321-4796-as
telefonszámon.
A műhelyeken lehetőség nyílik a program honlapjának részletes megismerésére, valamint
sokféle játék és tevékenység-ötlettel gazdagodhatnak a résztvevők, és megismerkedhetnek a
korábban már résztvevő csoportok akcióival, tapasztalataival.
A haladó csoportokba olyan tanárok jelentkezését várjuk, akik tavaly már részt vettek
képzésen, illetve dolgoztak Nyomozó csoporttal iskolájukban, de szeretnének több segítséget
kapni idei tevékenységükhöz. Az öt órás képzésekről tanúsítványt állítunk ki.
A programról részletesebben tájékozódhat a www.mkne.hu és a www.carbondetectives.hu
honlapokon.

Várjuk minden olyan humán vagy reál szakos, alsós vagy felsős, vagy akár napközis
pedagógus és diákcsapat részvételét, akik szívesen vennének részt ez évi programjainkban.
Üdvözlettel
a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület projekt csapata
2. IKT eszközök a környezetvédelem szolgálatában
A Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola környezeti nevelés
munkaközössége szeretettel meghívja
IKT eszközök a környezetvédelem szolgálatában című bemutató foglalkozására.
Időpont: 2011. szeptember 21. 15.00-16.30
Helyszín: 1195, Budapest, Üllői út 303., A épület 114-es terem
A részvétel ingyenes, de kérjük, részvételi szándékukat jelezzék az oberlander.m@gmail.com
e-mail címen.
A bemutatott anyagokat közkincsé tesszük, érdemes pendrive-ot hozni. A bemutató
érdeklődő, kezdő felhasználókhoz szól.
A Smart NoteBook Szoftver segítségével készített környezetvédelem témájú interaktív
oldalainkat mutatjuk be, első sorban példákat a Lesson Activity Toolkit/ Activities
használatához.
Mouse Mischief program segítségével összeállított környezetvédelem témájú tesztek készítési
lehetősége a Microsoft PowerPoint 2010 ill. 2007 programhoz kapcsolva. Az egyszerű
választás típusú teszteket rádiós egerek (távegér) segítségével lehet megoldani. A feleltető
rendszerekhez képest kevesebbet tud, viszont jóval olcsóbb a hardver, a szoftver ingyenes.
Lanschool (nem ingyenes) program segítségével a hálózatba kötött tanulói laptopokon, vagy
számítástechnika teremben is írathatunk teszteket. Erre is mutatunk egy környezetvédelem
témájú tesztet.
A Legyen Ön is milliomos játékkal való felelést kedvelik a diákjaink. A fenntartható fejlődés
témakörében készült adatbázis segítségével mutatjuk be, hogyan készíthetünk saját kérdéseket
a játékhoz. (A szoftver ingyenes.)
környezeti nevelés munkaközösség
Bp. 2011. augusztus 31.
Várjuk jelentkezését!
3. A „Hulladékból termék” környezetvédelmi szemléletformáló kiállítás Szolnokon
A nagysikerű kiállítás Szolnokon kezdi a tanévet. A vándorkiállítás 48. helyszíne a Szolnoki
Főiskola Tiszaligeti Campusa.

A kiállítás szeptember 5-27. között hétfőtől szombatig 8.oo- 18.oo óra között ingyenesen
megtekinthető.
Bővebb információ:
www.hulladekboltermek.hu
ÖKO-Pack Nonprofit Kft.
B. Kőrösi Piroska
06-30-3049114
4. A Humusz akkreditált képzése.
Kedves Pedagógusok, Környezeti nevelők!
Idén, hatodik alkalommal hirdetjük meg 30 órás *akkreditált képzésünket* /A
hulladékgazdálkodás és a fogyasztói társadalom ismeretanyagához kötődő nevelési feladatok
elméleti és gyakorlati problémái, lehetőségei /címmel.
A tanfolyam résztvevői megismerkednek a hulladékgazdálkodás alapfogalmaival, a reklám fogyasztás - hulladék összefüggésével és következményeivel, valamint a fogyasztói
társadalomból a fenntartható társadalom felé vezető út hulladékgazdálkodással kapcsolatos
lépéseivel a hétköznapi ember nézőpontjából. A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a
közös gondolkodásra, csoportmunkára. A résztvevők sok-sok érdekes módszerrel
ismerkedhetnek meg, melyek segítik az ismeretek átadását a gyerekeknek, valamint
gyakorlatias ötleteket adunk a környezetkímélőbb iskola működtetéséhez.
Az akkreditált pedagógus továbbképzés 30 órás. A képzés során 30 kreditpont számolható el.
Helyszín: Humusz Ház, 1111 Budapest, Saru u. 11.
Részvételi díj: 40 000 Ft
Képzés időpontja: 2011. október 21-22., november 11-12. és 26.
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 30.
További részleteket és jelentkezési lapot honlapunkon:
http://www.humusz.hu/hirek/humusz-hirek/akkreditalt-pedagogus-tovabbkepzes-2011osz/9774 találnak.
Üdvözlettel:
Némethné Molnár Anna
5. Füzetek újrapapírból
Iskolák jelentkezését várjuk a 2011/12-es tanév II. félévére tervezett újrapapír füzet gyártási
akciónkhoz.

A Humusz régi álma, hogy hazánkban is elérhetővé váljanak az újrapaprból készült füzetek.
Sajnos, a magyarországi gyártás egyenlőre akadozik, ráadásul az alapanyag minden esetben
külföldi papírgyárakból származik, mivel hazánkban nem állítanak elő erre alkalmas
papírokat (a hazai technológiák csak borítékok, kéztörlők, hullámpapír és egyéb hasonló
papíráru előállítását teszi lehetővé).

Ezért a Humusz Szövetség a 2011/12-es tanév II. félévére (a korábbi évekhez hasonlóan)
ismét szeretné megszervezni újrapapír iskolai füzetek gyártását. Ehhez várjuk iskolák,
közintézmények jelentkezését. Kellő számú érdeklődő esetén versenyképes áron tudjuk
biztosítani az A5-ös méretű standard négyzetrácsos és vonalas iskolai füzetek gyártását. A
programra jelentkezni a humusz@humusz.hu e-mail címen lehet.
A jelenleg kapható újrapapír füzetek beszerzési forrásait a www.humusz.hu/node/4342 linken
gyűjtöttük össze.

6. Erdei iskola a balatoni őshüllő nyomában
A Pálkövei Erdei Iskola szívesen fogadja a Balaton természeti és történelmi értékeit
felfedezni vágyó, belföldi és határon túli magyar diákcsoportokat.
A kirándulás, erdei iskola program, hétvégi tábor kiváló lehetőséget biztosít a régió
környezeti és természeti értékeinek megismerésére.
Aki pedig a balatoni őshüllő iránt is érdeklődik látogassa meg a weboldalunkat.
Weboldal: http://www.balatonierdeiiskolak.hu/palkove-erdei-iskola.php
Pálköve Ifjúsági Szállás - a Balaton rejtett kincse
5 nap/ 4 éj teljes ellátással, 6-7 ágyas szobában: 10.500.-Ft/fő-től.
Kedvezmények: minden 21. fő számára a szállás és az étkezés ingyenes
100 fő feletti diákcsoport esetén minden 16. fő ingyenes és a csoportvezető, valamint kísérője
számára 3 napos Ausztria-i/Mariazell-i hétvégét biztosítunk.
További részletek, kirándulás, erdei iskola, nyári tábor ajánlatok a weboldalon találhatók.
Ajánlatkérés: http://www.balatonierdeiiskolak.hu/balaton-ajanlatkeres.php
Mobil: 06-20-943-06 43 vagy 06-20-9221-581

A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a
varga.attila@ofi.hu, vagy a varga.peter@ofi.hu címen.

A Hírlevél a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1. „21. századi közoktatás –
fejlesztés, koordináció” támogatásával készült.

