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1. Otthon az erdőben
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület "Otthon az erdőben" projektje keretében pályázati
felhívást írt ki iskolai projekttervek elkészítése és megvalósítása témakörben. A sikeres
pályázáshoz segítségképpen többek közt képzéseket és oktatási segédanyagokat ajánlunk.
Képzéseink időpontja: 2011. november 18. (14:00-19:00), illetve: 2011. november 26. (9:0014:00), helyszíne Budapesten a Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Általános Iskola és
Gimnázium. Jelentkezéseket az otthonazerdoben@mkne.hu e-mail címen vagy a 0620/4467495-ös telefonszámon várjuk. A képzésekre még elfogadunk jelentkezéseket legkésőbb
november 17én (a 18.-i képzésre) és 23-án a 26-i képzésre.
Részletes információkat a www.mkne.hu honlapon találnak.
Üdvözlettel
Halácsy Ágnes
projektvezető
2. A hálózati működés különböző formái tanulmány
A http://www.ofi.hu/okoiskola/publikaciok oldalon olvasható Iván Zsuzsa tanulmánya A
hálózati működés különböző formáinak (online kapcsolattartás, közös programok, projektek,
fejlesztések, regionális és országos találkozók) szerepe az ökoiskolák közti regionális
együttműködésben és az ökoiskola kritériumrendszer megvalósításában, ami nagyon hasznos
olvasmány mindenkinek akik helyi, regionális szinten hozzá szeretne járulni az ökoiskola
hálózat fejlesztéséhez.
3. Barátunk a Természet
A Katona József Könyvtár és a Magyar Népművelők Egyesülete Bács-Kiskun Megyei
Szervezete meghirdeti a XXV. „BARÁTUNK A TERMÉSZET” országos természetismereti
vetélkedőt 8-14 éveseknek.
A jubileumi játékban 4 fős csapatok vagy egyéni játékosok vehetnek részt. Egy játékos csak
egy kategóriában indulhat.
A gyerekek a tanév során öt forduló fejtörőinek segítségével barangolják be a hazai tájakat:

1. forduló: Csillagvilág
(Csillagokról gyerekeknek)
2. forduló: Hegyek, völgyek, sík vidékek
(Földrajzi érdekességek Magyarországon)
3. forduló: Egymást hajtja négy testvér
(A természet ritmusai)
4. forduló: Bajuszvirág, ördögbocskor, macskatalp
(Hazánk növényvilága)
5. forduló: A papucsállatkától a vadmacskáig
(Állatok a hazai életközösségekben)
Fejtörőink segítségével ebben az esztendőben is a hazai életközösségekkel, az itt élő
növényekkel és állatokkal ismerkedhetnek meg játszótársaink. Egy-egy fordulóban a biológiai
fejtörők mellett földrajzi, néprajzi, művészeti feladványok is szerepelnek.
A vetélkedő döntőjére az írásbeli fordulókban legjobb eredményt elért csapatokat hívjuk meg
Kecskemétre 2012 tavaszán.
A játéksorozat valamennyi résztvevője emléklapot kap, a döntőbe jutott csapatok
könyvjutalomban részesülnek.
Nevezési díj: 1200 Ft/csoport vagy egyéni játékos (A nevezési díj befizetéséhez a jelentkezési
lap beérkezése után sárga csekket küldünk.)
A jelentkezés határideje: 2011. november 17.
A jelentkezési lap letölthető a Katona József Könyvtár honlapjáról: www.kjmk.hu →
Könyvtári ABC → Pályázatok
A jelentkezési lapokat a következő címek valamelyikére várjuk:
Katona József Könyvtár – „Barátunk a természet”
6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Pf. 127.
E-mail: meseorszag@kjmk.hu
4. UWC Magyarország nemzetközi ösztöndíjprogramja
Az UWC Magyarország idén is 10. és 11. évfolyamos középiskolás diákok jelentkezését várja
kétéves nemzetközi ösztöndíjprogramjára. A nemzetközi oktatáson, élményeken és a
közösségért végzett szolgálaton keresztül a United World Colleges iskolák arra nevelik a
fiatalokat, hogy felelős, környezettudatos, a politika terén tájékozott állampolgárok legyenek,
akik a béke és igazságosság, a megértés és az együttműködés eszméinek elkötelezettjei, és
tetteikkel, személyes példamutatásukkal ezen eszmék gyakorlati megvalósítására törekednek.
Az iskolák arra buzdítják végzőseiket, hogy tanulmányaik befejeztével térjenek vissza
hazájukba, és a nemzetközi közösségben szerzett tapasztalatok otthoni kamatoztatásával
járuljanak hozzá országuk fejlesztéséhez, modernizálásához, versenyképessé tételéhez. Az
iskolák által felajánlott ösztöndíjak fedezik a külföldi tartózkodás, így a szállás, étkezés és a
tanulmányok teljes költségét, évenként körülbelül 20.000-40.000 USD értékben. További
információkat
az
ösztöndíjkiírással
kapcsolatban
honlapunkon
találnak:
http://uwc.hu/hu/application.html
Figyelmükba ajánljuk Facebook oldalunkat is (facebook.com/uwc.hu), ahol legfrissebb
híreinket olvashatják. Egyesületünk képviselőivel, volt diákokkal az ország 16 városában

személyesen is találkozhatnak a következő pár hónapban. Plakátjaink letölthetőek az alábbi
címeken:
http://www.facebook.com/uwc.hu?sk=app_11007063052
http://uwc.hu/docs/plakat_2011.pdf
Amennyiben további kérdéseik merülnének fel a programmal kapcsolatban, állunk szíves
rendelkezésükre.
Üdvözlettel:
Bass Igor
UWC Magyarország
Válogató Bizottság
info@uwc.hu
www.uwc.hu
facebook.com/uwc.hu
5. Erdei iskola egy kőhajításnyira Tihanytól!
A Szántód Erdei Iskola szívesen fogadja a Balaton természeti és történelmi értékeit felfedezni
vágyó, belföldi és határon túli magyar diákcsoportokat.
A kirándulás, az erdei iskola program, a hétvégi tábor kiváló lehetőséget biztosít a Tihanyfélsziget környezeti és természeti értékeinek megismerésére.
5 nap/ 4 éj teljes ellátással, 2-3 ágyas fürdőszobás szobában: 11.000.-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 csoport vezetőjét, valamint kísérőjét 3 napos
Ausztria-i/Mariazell-i hétvégén vendégül látjuk.
További részletek, kirándulás, erdei iskola, nyári tábor ajánlatok a weboldalon találhatók.
Mobil: 06-20-943-06 43 vagy 06-20-9221-581
Ajánlatkérés: http://www.balatonierdeiiskolak.hu/balaton-ajanlatkeres.php
Weboldal: http://www.balatonierdeiiskolak.hu
Bartos Csaba
6. Tisztább, élhetőbb környezet és értékes díjak – Volvo Adventure 2012
Immár tizenegyedik alkalommal jelentkezhetnek az ifjú környezetvédők az ENSZ Környezetvédelmi
Program támogatásával kiírt Volvo Adventure pályázatra. A versenyt világszerte, így Magyarországon
is évről-évre rendkívül komoly érdeklődés övezi, hiszen a tét nem kevés. Amellett ugyanis, hogy a
legjobb csapatok elutazhatnak a göteborgi döntőre, valamint a dobogósokat 10 000, 6 000 illetve 4
000 dolláros jutalom várja, a legfontosabb díj, illetve eredmény a pályázók közvetlen életterének
megszépülése, meggyógyítása.
Bővebben: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/tisztabb-elhetobb

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.

