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1. Felhívás az észak-alföldi regionális ökoiskola konferencián történő szekció előadás
tartására
Az Észak- alföldi régió ökoiskolái számára regionális konferenciát tartunk 2011. szeptember
30-án, Mátészalkán.
A konferencia a régióban működő ökoiskolák tanárainak és vezetőinek szakmai találkozója,
ahol lehetőség van a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos kutatási eredmények és a
régióban megvalósuló jó gyakorlatok megismerésére, valamint a szakmai-módszertani
tapasztalatcserére is. Előbbire a plenáris előadások, utóbbira a szekciók adnak lehetőséget. A
konferencián legalább 15 ökoiskola részvételére számítunk.
A konferencia tervezett programja:
9.30-10.00 regisztráció
10.00-13.00 plenáris előadások:
o
A fenntartható fejlődés és a jövőképünk az UNESCO szemszögéből (tervezett előadó:
Lakatos Gyula, Debreceni Egyetem)
o
A táplálkozási kemoprevenció szerepe az integrált terápiában.
(tervezett előadó: Dinya Zoltán, Nyíregyházi Főiskola)
o
A civilek szerepe a környezeti nevelésben (tervezett előadó: Szőke Zsuzsa, E-misszió
Egyesület)
13.00-13.30 ebéd szünet
13.30-15.00 szekció ülések
A szekicók tervezett témái:
•
ökoiskolák működtetése
•
környezeti nevelés tanórán

•
környezeti nevelés tanórán kívül
Felkérjük a részt vevő intézményeket jó gyakorlataik bemutatására, amire a szekciókban
elhangzó 5-10 perces vitaindító, illetve gondolatébresztő előadások megtartásával van mód. A
szekció előadásokra jelentkezni szeptember 26-ig lehet, az előadás címének és rövid
vázlatának megküldésével az alábbi címre: palffyneneva@gmail.com
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/eszak-alfoldi
2. "Elfogyasztjuk a jövőnk?” plakátkiállítás
"Elfogyasztjuk a jövőnk?” című plakátkiállítás a globalizáció húsbavágó kérdéseiről a Jövő
Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodája szervezésében.
A kiállítás 11 példán keresztül mutatja be a globalizáció hatásait a mindennapi életünkre. A
kiállítás főüzenete, hogy egyszerű döntések változtatják meg a világot! Mindennapi
döntéseink egy része közvetett és gyakran káros hatással van azok életére, akik a bolygónk
tőlünk távoli pontjain élnek.
A kiállítás célja több annál, hogy felhívja a figyelmet a globalizáció néhány káros
következményére, az elgondolkodtatáson túl az aktív cselekvésre is szeretne ösztönözni.
Viselkedésünk akár kismértékű változtatásával is javíthatunk mások életkörülményein,
lakjanak Üzbegisztántól az Amazonas-menti esőerdőkig bárhol a világon.
A kiállítás négy szomszédos ország 1-1 civil szervezetének együttműködésével valósult meg Sudwind (Ausztria), Anthropolis Egyesület (Magyarország), SCCD (Szlovákia) és Humanitas
(Szlovénia).
A kiállítás megtekinthető 2011. szeptember 1-től szeptember 30-ig munkanapokon 11.3013.30 és 16.00-18.00 óra között az Országgyűlési Biztosok Hivatalának földszinti
kiállítótermében.
http://www.jno.hu/hu/?&menu=aktualis&doc=plakat-kiallitas-110901
3. Kutatók Éjszakája a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karán
Tisztelt Hölgyem/Uram!
A Budapesti Corvinus Egyetem nagyszabású eseményre készül 2011. szeptember 23-án.
Engedje meg, hogy Önt, mint vidékfejlesztésben jártas szakembert meghívjuk a Kutatók
Éjszakájának alkonyattól derengésig tartó programsorozatára.
Diákoknak, öregdiákoknak, leendő és gyakorló szakembereknek szeretnénk továbbgondolásra
érdemes gondolatokat átadni. A helyi gazdaság élénkítésének eszközeit keresve előadásokkal,
szimulációs játékokkal, filmvetítésekkel, a párhuzamosan zajló beszélgetések lehetőségének
felkínálásával keressük a lehetséges utakat.
A folyamatosan érlelődő programról az alábbi linkre kattintva tájékozódhat:

http://www.kutatokejszakaja.hu/2011/esemenynaptar/esemeny.php?id=227&menu_id=4
Ezen az estén paravánfelületet biztosítunk azoknak, akik szeretnék bemutatni helyi
gazdaságfejlesztési programjukat. Kérjük, hogy ez ügyben keresse fel dr. Szalay Zsuzsanna
Esztert, minden más, a rendezvénnyel kapcsolatos kérdésben forduljon bizalommal
Vörösmarty Virághoz.
Figyelmét köszönve, megjelenésében bízva üdvözlettel,
Dr. Szalay Zsuzsanna Eszter
egyetemi adjunktus
zsuzsanna.szalay@uni-corvinus.hu

4. Learning Outside the Classroom: effective learning through the natural world
Hogyan tud a természet fenntarthatóvá nevelni minket?
Hogyan tudja az osztálytermen kívül tanulás ösztönözni és javítani tanulást?
Ezekre a kérdésekre kaphatnak válasz, akik okt. 14-ig pályáznak az alábbi angol nyelven
megtalálható felhívásra.
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/learning-outside-the-110920
5. Saláta hírlevél
Kedves Környezeti Nevelők, Pedagógusok és Érdeklődők!
Hosszabb nyári szünet után újra küldjük Saláta hírlevelünket.
Az idei évkezdéshez is sok érdekes környezetvédelmi, fenntarthatósági programmal,
felhívással, hírrel, képzéssel és kiadvánnyal szolgálnak a „zöld” szervezetek.
A Humusz Szövetség is megszervezi népszerű akkreditált pedagógus továbbképzését.
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 30.
Üdvözlettel,
A Humusz csapata
Komposztos pályázat suliknak, oviknak
http://humusz.hu/hirek/kulso-hirek/komposztos-palyazat-suliknak-oviknak/9852
Tanyapedagógiai foglalkozások Bálintbokorban
http://humusz.hu/hirek/kulso-hirek/tanyapedagogiai-foglalkozasok-balintbokorban/9850
ENERGIAKLUB hírlevele iskoláknak
http://humusz.hu/hirek/kulso-hirek/energiaklub-hirlevele-iskolaknak/9849
Vetélkedő gyereknek
http://humusz.hu/hirek/kulso-hirek/vetelkedo-gyereknek/9847

Természetismereti terepi vezető
http://humusz.hu/hirek/kulso-hirek/termeszetismereti-terepi-vezeto/9835
"A kerttől a konyháig - a tudatos szakács könyve"
http://humusz.hu/hirek/kulso-hirek/kerttol-konyhaig-tudatos-szakacs-konyve/9834
ZÖLDÜLJ! FORDULJ!
http://humusz.hu/esemenyek/zoldulj-fordulj/9803
6. Bevezetés a globális nevelésbe Mosonmagyaróváron
Országosan Mosonmagyaróvár az első város, ahol a Városi Kollégium szervezésében
szeptember 30-ig látogatható a budapesti Anthropolis Egyesület Elfogyasztjuk a jövőnket?
című plakátkiállítása, amely a globalizáció káros hatásaira hívja fel a figyelmet, de egyben
üzenetet is küld az egyes ember felé a kivédés lehetőségeiről. A bemutató mellett a
szervezet szeptember 13-ára egy félnapos képzést is vállalt a város óvónői, tanárai és diákjai
részére. A bevezetés a globális nevelésbe előadáson részt vettek a kollégium nevelőtanárai,
a Kossuth Lajos Gimnázium, a Bolyai János Iskola, a Haller Iskola ,az Ujhelyi Imre Iskola, a
Fekete István Iskola tanárai, a Vackor, a Kékcinke és a Bóbita Óvoda óvónői valamint a
Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi ügyekért felelős szakembere is. A rövid elméleti
bevezetés után a pedagógusok kiscsoportban, kooperatív tanulási módszert alkalmazva
folytatták az ismerkedést ezzel, a Magyarországon kevésbé ismert, az iskolákban nem
elterjedt oktatási szemlélettel, mely aktív tevékenységre épül és a szemléletformálás
keretében éri el, hogy a diákok és a pedagógusok is a felvetett témaköröket, mint például a
méltányos kereskedelmet, a szegénységet, a túlnépesedést, a migrációt holisztikusan, a
nagyvilág kontextusában közelítse meg. A tanári foglakozás után a kollégisták csoportokba
szerveződve vettek részt a beszélgetéseken. Az előadók mindkét alkalommal igyekeztek a
diákokat felelősségvállalásra ösztönözni és arra, hogy foglalkozzanak a saját identitásuk
és életmódjuk kérdéseivel.
A téma iránt érdeklődők a kollégiumból kölcsönözhetik azokat a szakkönyveket, filmeket,
melyek közelebb hozzák a globális nevelés szemléletét.
Simon Zsuzsanna
7. A somogyvámosi Srí Prahláda Általános Iskola hírei
A TERMÉSZET GURUI
A somogyvámosi Srí Prahláda Általános Iskola honlapján (http://oktatas.krisnavolgy.hu/) egy
újabb környezettudatos sorozatot indítottunk el, melynek címe: A TERMÉSZET GURUI
A sorozat eddig megjelent bejegyzései:
- A Föld:
A Föld működését vizsgálva ma is sokan rádöbbennek, hogy az olyan, mint egy önmagát és a
rajta lévő élőlényeket folyamatosan szabályozó összetett biológiai rendszer...
http://oktatas.krisnavolgy.hu/a-termeszet-gurui-a-fold#more-2793
- A galamb:
"Ha kiszórunk egy zsák gabonát az utcára, a galambok odaszállnak, négy-öt szemet
felcsipegetnek, aztán elrepülnek..."

http://oktatas.krisnavolgy.hu/a-termeszet-gurui-a-galamb#more-2823
Célunk, hogy olyan a természeti környezetből vett példákat tegyünk közzé, melyek
környezettudatosságra, józanabb életvitelre és lelki látásmódra ösztönzik az olvasókat.
Ha valakinek vannak hasonló, tanulságos élményei és tapasztalatai, akkor küldje el nekünk, s
a legjobbakat szívesen közzétesszük.
ÖKO-VÖLGY IV. FENNTARTHATÓSÁGI KONFERENCIA
2011. október 5-én kerül megrendezésre az Öko-völgy Alaíptvány IV. Fenntarthatósági
Konferenciája, melynek helyszíne idén is a somogyvámosi Krisna-völgy, fő témája pedig az
ökológiai gazdálkodás lesz.
Részletek a konferencia programjából:
Előadások
Vida Gábor (ökológus, az MTA rendes tagja): Hármas szorításban az emberiség
Roszík Péter (c. egyetemi docens): A biogazdálkodás helyzete és hatása a környezetre
Czeller Gábor (Magyar Biokultúra Szövetség) [Az előadás címe egyeztetés alatt]
Bemutatók Krisna-völgy területén
Vendégeink jelképesen végigjárhatják a „gabona útját” a vetéstől a kenyérig, érintve az
ökológiai tejtermelést és a biokertészetet. Látható lesz például ökrös szántás, ökrös járgány,
gabonaőrlés családi méretű kézi malommal, lepénysütés földtűzhelyen (esőmentes időben). A
gabona elvetéséhez kapcsolódóan lesz búzafűlé készítés. A kenyérhez házisajt- és vajkészítési
bemutató is dukál, a háromhajós téglapincében pedig a biokertészet terményeinek tárolási
módja tekinthető meg.
jelentkezési határidő: 2011. szept. 30.
A részletes program, a jelentkezés feltételei és módja itt is olvasható:
http://okovolgy.hu/okologiai-gazdalkodas-konferencia-program-jelentkezes/
8. „Forgószél és Garabonciás” hon- és népismereti levelező verseny
A 2011/2012-es tanévi versenyre szeretettel várjuk azoknak az iskolásoknak a jelentkezését,
akik izgalmas, szórakoztató feladatok megoldásán keresztül szívesen elmélyítenék hon- és
népismeretbéli tudásukat, illetve szívesen megismerkednének a magyar népi kultúra gazdag,
sokszínű világával.
A vetélkedő egyes témaköreit a versenyzők önálló gyűjtő- kutatómunka révén dolgozzák fel,
két korosztályi csoportban.
„Forgószél” — 5-6. osztályosoknak:
A vetélkedő 3 részes. Első (három fordulóból álló) és második része levelező, a harmadik (a
döntő) az egyetlen, ahol a versenyzők személyesen is megjelennek. A feladatlapokat
interneten, emailben küldjük, illetve a honlapról is letölthetők lesznek, a kijavított feladatlapot
postán juttatjuk vissza az iskolákba, illetve az egyéni versenyzőknek, az elért pontszámokkal
együtt, melyek az emailben küldött újabb feladatok mellett, illetve a honlapon is

megtekinthetők lesznek. A döntőbe a 30 legjobb eredményt elért versenyző juthat be, akik
közül 15-en nyári jutalomtáborozásban vehetnek részt.
A 2011/2012-es tanév témakörei: „Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack” Gyümölcsök a magyar paraszti kultúrában (népköltészetünkben, népszokásainkban, népi
díszítőművészetünkben, paraszti kertkultúránkban).
„Garabonciás” — 7-12. osztályosoknak:
Az esztendő során 3 olyan feladatlapot kapnak a jelentkezők, amely egyéni gyűjtőkutatómunkát igényel. A feladatlapokat pontozással értékeljük, 2 korosztályi csoportban (7-9.
osztályosok, 10-12. osztályosok). A legjobbak a vetélkedő végén könyvjutalomban és nyári
jutalomtáborozásban részesülnek, kutatásaikról rövid előadásban számolhatnak be a Forgószél
döntő keretei között.
Jelentkezési határidő: 2011. október 5.
Jelentkezési lap a honlapról letölthető (www.hagyomanyokhaza.hu -> Gyermekprogramok ->
Tanulmányi versenyek -> Forgószél és Garabonciás”
hon- és népismereti levelező verseny)
A borítékra, illetve az elektronikus levél tárgy rovatába írják: "Forgószél", ill. "Garabonciás"
A vetélkedőn való részvétel az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatásnak,
a „TÁMOP 3.2.11/10/1/KMR 2010-0022” pályázatnak köszönhetően térítésmentes!
Amennyiben nincs lehetőségük e-mailben jelentkezni, a postai leveleket a következő címre
várjuk:
Hagyományok Háza, Folklór Osztály
"Forgószél", ill. "Garabonciás"
1011 Budapest, Corvin tér 8.
E-mail: legeza.marta@hagyomanyokhaza.hu
További információ:
Legeza Márta,
Tel.: +361 225-6067

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.

