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1. Regionális Ökoiskola Konferencia Győr
Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy intézményünk, a Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság,
Általános Művelődési Központ, Móricz Zsigmond Általános Iskola 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 megvalósítandó
Regionális Ökoiskola Konferencia szervezésére kapott megbízást.
A rendezvény célja, hogy a konferencia keretében a régióban népszerűsítsük az Ökoiskola
lehetőségeit 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 számítunk.
Időpontja:
2011. október 14. 9.00—14.00
Helyszíne:
Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ, Móricz
Zsigmond Általános Iskola
9011 Győr,Vajda János u. 25
Jelentkezéséről 2011.10.12. 12.00 óráig visszajelzést kérünk a 96/518-383-as telefonon,
vagy a következő e-mail címen: igazgato@moricz-gyor.sulinet.hu
A konferencia részletes programja megtekinthető:
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/regionalis-okoiskola-111006
Kérjük válasszon a szekcióülések közül is!
Termeink véges befogadóképessége miatt csak az első 50 jelentkezőt tudjuk fogadni.
Kérjük szíves megértését!
2. Folytatódik a legzöldebb pedagógus pályázat
Ez most a második forduló, s ismét szavazni kell(ene).
Köszönet mindenkinek, aki eddig is szavazott.

Most már regisztrálni kell a szavazáshoz a www.tengerecki.hu nyitó oldalának jobb sarkában
található Belépés szavazáshoz feliratú kék felületen.
Ha úgy gondolják, hogy szívesen segítenek, akkor ezt október 9. 20 óráig megtehetik.
3. Meghosszabbított jelentkezési határidő a HUMUSZ képzésére
Kedves Pedagógusok, Környezeti nevelők és Érdeklődők!
Meghosszabbítottuk a jelentkezési határidőt: 2011. október 7.
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.
Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2011. október 7.
További
részleteket
és
jelentkezési
lapot
honlapunkon:
http://www.humusz.hu/kornyezetvedelmi_tanarkepzes
vagy
http://www.humusz.hu/hirek/humusz-hirek/akkreditalt-pedagogus-tovabbkepzes-2011osz/9774
találnak.
Üdvözlettel:
Némethné Molnár Anna
4. Erdők hete a Dél-Dunántúlon
Környezeti nevelési és ökoturisztikai programok 2011. októberében.
Ízelítő az ingyenes programokról:
2011.10.07.: "Erdők hete", Lengyel-Annafürdő.

Színes programok az erdők "ünnepén". Kézművesség, túravezetés a helyi tanösvényeken,
fotókiállítás, Erdei Büfé.
2011.10.15.: A fa nemzeti vagyon", Mókus Suli Erdei Iskola, Árpádtető.
Szakvetetéses túra a Mecsekben feladatlap kitöltésével.
2011.10.20-21.: "Az öreg bükkös meséi" Kikerics Erdei Iskola, Sasrét.
Játékos vetélkedő és barangolás feladatlappal a Zselicben.
2011.10.29.: "Kézenfogva Földanyánkkal", Veronika Erdei Iskola, Gyűrűfű.
A múlt értékeit alapul vevő, a jelenben tisztán élő és a jövőért felelősséget vállaló ökofalu
bemutatása.
További információk: a gyeregyalog.hu honlapján.
Fridrich Ágnes, Gyűrűfű.
5. Mindentudás Középiskolája
Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Tanári
Tagozata és a Kossuth Kiadó Zrt. Mindentudás Középiskolája címmel előadássorozatot hirdet
középiskolás tanulók számára. A rendezvénysorozat védnöke Dr. Tóth József polgármester.
2011.10.06. 18.00
Az élővilág keletkezéstörténetének dilemmái Cuviertől Darwinig
Dr. Szerényi Gábor
2011.11.10. 18.00
Közismert vélekedések a 20. századi magyar társadalomról a tények tükrében
Repárszky Ildikó
2011.12.08. 18.00
Fejezetek a számírás történetéből - Érdekes számok
Dr. Gerőcs László
2012.01.12. 18.00
Budapesti irodalom – Irodalmi Budapest (Jókaitól a Nyugatig)
Diószegi Endre
2012.01.26. 18.00
Gondolatok a gravitációról (Hogyan jutott el a tudomány a gravitációs törvényekig?)
Gulyás János
Az előadásokra a József Attila Művelődési Központ „Smaragd” termében kerül sor.
Cím: 1139 Budapest József Attila tér 4.
Szeretettel várunk minden érdeklődő diákot és természetesen tanáraikat. Az előadássorozat
alkalmából leckekönyvet bocsátunk ki, amelyben regisztrálható lesz a részvétel. Rendszeres

látogatóink közt az első félév záró előadásán értékes könyvcsomagokat sorsolunk ki
támogatóink jóvoltából.
Az előadásokhoz feladatmegoldó versenyt kapcsolunk, amelyhez a sorozat honlapján
(www.mindentudaskozep.5mp.eu) lehet hozzáférni és az itt megjelölt határidőre és formában
lehet megválaszolni. A verseny első három helyezettjét könyvcsomaggal jutalmazzuk.
Az előadások előtt és után a témához kapcsolódó Kossuth Kiadó Zrt. gondozásában megjelent
könyveket kedvezményes áron vásárolhatják meg az érdeklődők.

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.

