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1. Regionális Ökoiskola Konferencia Budapest
Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy intézményünk, a Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola
és Szakiskola 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 30 ökoiskola részvételére számítunk.
Időpontja:
2011. október 17. 9.00—16.00
Helyszíne:
Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 1023
Budapest Lajos u. 1-5.
Az előzetes regisztrációkat az iroda@than.sulinet.hu címre október 14-ig várjuk!
A konferencia részletes programja megtekinthető:
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/regionalis-okoiskola-111011
2. "KIS FÜRKÉSZ" természetismereti - természetvédelmi verseny
VERSENYFELHÍVÁS!
A Somosi Környezetnevelési Központ "KIS FÜRKÉSZ" címen természetismereti természetvédelmi versenyt hirdet alsó tagozatos tanulók részére.
A versenyre 4 fős csapatok jelentkezését várjuk (lehetőleg évfolyamonként 1-1 tanuló).
A feladatok a hagyományoknak megfelelően továbbra is
kapcsolódnak:
•
Természetismeret, természetvédelem
•
Környezetünk természeti értékei
•
Néphagyományok

a következő témakörökhöz

•

Fenntarthatóságra nevelés

A versenyre jelentkező csapatok 3 feladatsort kapnak meg e-mailben. A legügyesebb csapatok
a verseny befejezéseként májusban egy kétnapos döntő fordulón vesznek részt.
A versenyre iskolánként több csapat is jelentkezhet, viszont a döntőre iskolánként csak egy
csapat kerülhet be.
A csapatok jelentkezését a következő címekre várjuk:
levélben:
Somosi Környezetnevelési Központ (Molnár Zoltán)
3121 Somoskőújfalu, Köztársaság út 22.
e-mailben: mzmadar@freemail.hu; mzmadar6@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2011. október 28. (postai bélyegző dátuma)
A versenyre a nevezési díj: 250Ft/tanulónként, melyet az alábbi címre kérünk befizetni postai
utalványon: Somosi Környezetnevelési Központ 3121 Somoskőújfalu, Köztársaság út 22.
vagy átutalással a Somosi Környezetnevelési Központ K&H Bank Zrt-nél vezetett 1040078650515256-50571003 számlaszámára.
A befizetési szelvény másolatát a jelentkezéssel együtt kérjük elküldeni!
A jelentkezésnek tartalmaznia kell:
•
A felkészítő pedagógus nevét, telefonszámát, e-mail címét (Természetesen az iskola
elérhetőségét is elfogadjuk).
•
Az iskola pontos nevét, címét
•
A csapattagok nevét, osztályát
•
A csapat nevét
A verseny koordinátorai:
Molnár Zoltán /KOKOSZ, Somosi Környezetnevelési Központ /
Molnárné Kiss Anikó /KOKOSZ, Somosi Környezetnevelési Központ /
A szakmai ellenőrzést végzi:
Dr. Kárász Imre (KOKOSZ, EKTF Környezettudományi Tanszék vezetője)
A verseny támogatói:
Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ), Bükki
Nemzeti Park Igazgatósága (BNPI)
További tájékoztatás: Molnár Zoltán (tel.:20/522-2525; e-mail: mzmadar@freemail.hu ;
mzmadar6@gmail.com
3. KISLÁBNYOM kampány
A KISLÁBNYOM kampány: mi az és kinek érdemes csatlakozni?
A Kislábnyom kampány a vidéki családokat megcélzó „Nagycsalád - kis lábnyom" projekt
közép-magyarországi folytatása, amelyben elsősorban a budapesti és Pest megye egyéb
településein lakó családok vesznek részt. A program átfogó célja a családok klíma- és

energiatudatosságának növelése, valamint ezen keresztül a karbon-szegény életmód
népszerűsítése, terjesztése és elősegítése.
A 2011 őszén induló program során:
- ingyenes, egész napos klímabarát háztartás képzést tartunk családoknak 10 különböző
helyszínen október és november folyamán. A témák között szerepel: a klímaváltozás hatásai a
háztartásokra, öko-lábnyom és karbon-lábnyom számítás, háztartások energiafogyasztása,
otthon elvégezhető klíma/energia felmérés (audit), tippek az energiafogyasztás csökkentésére
- 2011. december 1-től 4 hónapos Kislábnyom Energiatakarékossági Versenyt indítunk,
amelyhez a kislábnyom honlapon (www.kislabnyom.hu) keresztül lehet csatlakozni.
A verseny ideje alatt a résztvevő háztartásoknak saját fogyasztásukat kell nyomon követni egy
online karbon-kalkulátor segítségével, valamint 3 kreatív feladatot megoldani.
2012. május közepén díjkiosztó és projektzáró családi rendezvénnyel ér véget a Kislábnyom
program.

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.

