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1. Regionális Ökoiskola Konferencia Mátészalka
Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy intézményünk, az Esze Tamás Gimnázium
az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben a TÁMOP 3.1.1 „Tanuló hálózatok, hálózati
modellek, mint az iskolafejlesztés eszközei” című, 6.5.2 számú elemi projekt keretében
megvalósítanó
Regionális Ökoiskola Konferencia szervezésére kapott megbízást.
A rendezvény célja, hogy a konferencia keretében a régióban népszerűsítsük az Ökoiskola
lehetősé-geit az iskolai és iskolán kívüli környezeti nevelésben, tájékoztassunk, lehetőséget
biztosítsunk a résztvevőknek kapcsolatépítésre, a régióban megvalósuló jó gyakorlatok
megismerésére, valamint a szakmai-módszertani tapasztalatcserére is. A konferencián
legalább 15 ökoiskola részvételére számí-tunk.
Hívjuk és várjuk rendezvényünkre, melynek
Időpontja:
2011. szeptember 30.
Helyszíne:
4700 Mátészalka, Kazinczy u. 7.
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/regionalis-okoiskola-110928-1
2. Regionális Ökoiskola Konferencia Nagykanizsa
Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy intézményünk, a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és
Kollé-gium Zsigmondy-Széchenyi Tagintézménye az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben a
TÁMOP 3.1.1 „Tanuló hálózatok, hálózati modellek, mint az iskolafejlesztés eszközei” című,
6.5.2 számú elemi projekt keretében megvalósítanó Regionális Ökoiskola Konferencia
szervezésére kapott megbízást.
A rendezvény célja, hogy a konferencia keretében a régióban népszerűsítsük az Ökoiskola
lehetősé-geit az iskolai és iskolán kívüli környezeti nevelésben, tájékoztassunk, lehetőséget
biztosítsunk a résztvevőknek kapcsolatépítésre, a régióban megvalósuló jó gyakorlatok
megismerésére, valamint a szakmai-módszertani tapasztalatcserére is. A konferencián
legalább 15 ökoiskola részvételére számí-tunk.

Hívjuk és várjuk rendezvényünkre, melynek
Időpontja:
2011. október 13 (csütörtök) 10:00 – 15:30
Helyszíne:
Nagykanizsa, Zöld Tábor (Csónakázótó)
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/regionalis-okoiskola-110928
3. Békére nevelés kézikönyv
Angol nyelven elkészült a Békére nevelés kézikönyv felnőttoktatáshoz (Peace Education
Course for Adults), melyet a BOCS Alapítvány az EXPECT (Konfliktus átalakítás képzés jó
gyakorlatok megosztása, Expansion and Exchange of Practices in Education for Conflict
Transformation) projekt során 7 európai békeszervezettel együtt dolgozott ki.
Az öt modulból álló kézikönyv az átfogó elméleti anyag mellett számos kreatív feladattal,
szerepjátékkal segíti a témakörök megértését, feldolgozását.
Az öt fő témakör:
1. Bevezetés az erőszakmentesség fogalmába (Introduction to Nonviolence)
2. Személyek közötti konfliktus és erőszakmentesség tanulmányozása (Learning about
Interpersonal Conflict and Nonviolence)
3. Felkészülés az erőszakmentes cselekvésre (Preparing for Nonviolent Action)
4. Kultúra és kulturális erőszak (Culture and Cultural Violence)
5. Esettanulmány: Interkulturális párbeszéd (Case study: Intercultural Dialogue)
A kézikönyv a Galtung-féle erőszakmentesség háromszögén alapszik (személyes, strukturális
és kulturális erőszak közötti párhuzam). Egyelőre angol nyelven érhető el,
http://www.csaladtervezes.eu/Manual_PECA.pdf
A BOCS Alapítvány 1975 óta nyújt globális képzést, a globalizáció kihívásaira felkészítést,
ezen belül békére, erőszakmentes megoldásokra nevelést. A BOCS a magyar tagja a már
közel száz éves IFOR globális vallásos békecsoport hálózatnak, amelynek már hat vezetője
kapott Béke Nobel-díjat.
További információval, oktatóanyagokkal és képzésekkel szívesen állunk rendelkezésre.
Üdvözlettel:
Péntek Zsuzsanna
BOCS Alapítvány
+36 30 205 39 22
e-mail: zsp.bocs@gmail.com
8003 Székesfehérvár, Pf. 7.
www.bocs.eu
4. Európai Madármegfigyelő Napok
Meghívó

A Zöld Út Békavédelmi Egyesület és az MME Börzsönyi HCS sok szeretettel meghív
mindenkit az Európai Madármegfigyelő Napok keretében tartandó rendezvényeire.
Részletes program:
2011.október 1 szombat
Püspökhatvan Sinkár tó
Madármegfigyelés,séta a tó körül,beszélgetés természetvédelemről, a tó és környékének
élővilágáról,egyéb értékeiről.
2011. október 2 vasárnap
Drégelypalánk Csadó tanya
9-től 12 óráig
Madármegfigyelés,vetélkedő/ béka és madártotó/
A Csadó tanya Drégelypalánk határában a Dejtár felé vezető út mellett található.
A programon információt adunk a jövő évi honti békamentésről és lehet jelentkezni a
mentésre is.
Mindenkit sok szeretettel várnuk!
Információ kérhető:Sámuel Zsuzsanna
E-mail. scirpi@citromail.hu és scirpi@gmail.com
Tel:20-255-2579
A Madármegfigyelő Napok további helyszínei a www.mme. hu oldalon találhatók
5. A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző
kampányok(KEOP 6.1.0 C)
Pályázat címe:
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok
(szemléletformálás, informálás, képzés)
Pályázat kódja: KEOP-6.1.0/C/09-11
Forrás összege: „C” komponens: 1.200.000.000 Ft, 2011: 800.000.000 Ft, 2012: 400.000.000
Ft
Beadás: A KEOP-6.1.0/C/09-11 komponens esetében a pályázatok benyújtása 2011.
augusztus 4-től lehetséges, elbírálásuk szakaszosan történik úgy, hogy az értékelések kezdő
dátumai az adott napig beérkezett pályázatok esetén az alábbi időpontok (postai úton
benyújtott pályázatok esetén a postai bélyegző dátuma jelenti a pályázat benyújtásának
napját):
- 2011. augusztus 31.
- 2011. október 3.
- 2011. december 1.
- 2012. március 31.

- 2012. június 30.
- 2012. szeptember 30.
Pályázat célja:
Természeti környezetünk védelme a polgárok gondolkodásmódján, hozzáállásán is múlik. Az
egyének és közösségek milyen értékeket követnek és közvetítenek. Hiszünk a jó példák
erejében, ezért az Új Széchenyi Terv célja pozitív példák elterjesztése.
A konstrukció célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták
elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségével.
Így cél a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának
fejlesztése, főleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés
és szabadidő), a fenntarthatóbb választási lehetőségekről szóló információs kampányokkal,
közösségi együttműködések megvalósításával. A pályázat konkrét célja a kompetens és
felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése, a fenntartható életmód értékeinek és
eszközeinek széleskörű elterjesztése, a környezeti tanácsadók módszertani kultúrájának
korszerűsítése, és a fenntarthatóság nem formális tanulási helyzeteinek ösztönzése. A
tájékoztatás, képzés kiemelt eszközei az – elsősorban aktív elérést eredményező –
infokommunikációs tájékoztatási formák (közösségi oldalak, multimédiás tartalmak
alkalmazása, stb.), melyek előnye a költséghatékonyság és nagy tömegek egyidejű elérése. A
civil szféra, az oktatási szektor, a tudományos szféra együttműködésének eredményeként a
legszélesebb körben kell tudatosítani a fenntarthatóság értékrendjét, ismertté tenni a
fenntartható alternatívákat, használatuk módját, és megismertetni a fogyasztás környezeti
hatásait.
Nem célja a konstrukciónak a fenntarthatóság környezeti dimenzióját csak közvetve segítő,
illetve azt elhanyagoló kampányok támogatása. Így egyértelműen természetvédelmi,
tájképvédelmi, turisztikai, egészséges táplálkozási, egészséges élelmiszer, mozgáskultúra
népszerűsítési, biotermesztési, kutatás-fejlesztési vagy műemlékvédelmi célú kampány, és
közösségfejlesztés nem támogatható (ezekhez más források állnak rendelkezésre).
bővebben:
http://www.neocons.hu/palyazatok/zoldgazdasag-fejlesztesi-program/a-fenntarthatoeletmodot-es-az-ehhez-kapcsolodo-viselkedesmintakat-osztonzo-kampanyokkeop-6.1.0c.html

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.

