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1. Változzunk a Klímával Hálózat

Változzunk a Klímával Hálózat
Már 11 magyar általános és középiskola csatlakozott a programhoz
A Közép-és Kelet Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Magyar Irodája
koordinálja hazánkban az Európai Unió Lifelong Learning Programja által támogatott
hároméves (2010-2013) Változzunk a Klímával oktatási programot.
A Hálózat 2010. októberében indult el, és hat Európai Uniós ország (Egyesült Királyság,
Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Magyarország, Románia) általános és
középiskolái csatlakozhatnak. A Hálózat elsődleges célja, hogy tagiskoláiban elősegítse a
környezet és klímavédelmi oktatást és növelje annak hatékonyságát. Ennek érdekében a
Hálózat tagiskolái számára a globális klímaváltozás témájában, interaktív oktatási anyagokat
biztosít térítésmentesen. A tananyagok a mindennapi élethez közel eső példákkal szemléltetik
a klímaváltozás problematikáját, így az oktatók könnyen beilleszthetik a tanítási órákba és a
diákok számára is könnyen érthető.
A Hálózat másik fontos célja, hogy lehetőséget teremtsen arra, hogy az iskolák Európa hat
országából kapcsolatba léphessenek egymással és megosszák egymással oktatási
tapasztalataikat. A Hálózat interaktív webes oldalán http://www.changingwithclimate.info/
lehetőség van arra, hogy a tagiskolák tanárai és diákjai fórumokon beszélgessenek a
klímaváltozásról, és arról, hogyan lehetne mérsékelni annak kedvezőtlen hatásait. Játékos
formában, részt vehetnek on-line nemzetközi versenyeken is, ahol a többi ország diákjával
mérhetik össze tudásukat.
A Változzunk a Klímával Hálózatba belépő Iskolák vállalják, hogy:
 Egy tanítási évben, összesen 5 tanóra (biológia, földrajz, környezet-és
társadalomismeret, osztályfőnöki, idegen nyelv) keretén belül, felhasználva a Hálózat
szakmai anyagait és tananyagait (pl., Kiotó az Otthonokban, Green Pack, Ökováros
interaktív szoftver) foglalkoznak a globális klímaváltozás problémáival.
 Kapcsolatba lépnek a Hálózat többi iskolájával és ezt a kapcsolatot fenn is tartják.
 Egy tanév során a Hálózat tagiskoláinak diákjai vezető tanáraik szakmai segítségével
kitalálnak és végigcsinálnak egy önálló projektet, melynek célja, a globális
klímaváltozás veszélyeire való figyelem felkeltés és a megelőzés elősegítése.

2011. október 25-26. között került megrendezésre Spanyolországban, Barcelonában a Hálózat
első éves konferenciája, melyen a REC Magyar Iroda meghívására két magyar iskola, a
Bárczi Géza Általános iskola és a Veres Péter Gimnázium részéről Juhász Margit angol
szakos és V . Győri Nicolette kémia-biológia szakos tanárnő vett részt és tartott előadást az
iskolájukban zajló klíma és környezetvédelmi oktatási programokról. A konferenciának,
amelyen 7 országból összesen 14 tanár tartott előadást, központi témája az oktatás szerepe
volt a globális klímaváltozás negatív hatásainak csökkentésében.
A Hálózatról és legfrissebb, aktuális eseményeiről valamint a globális klímaváltozás
témájában megjelent legújabb tudományos eredményekről a Hálózat Honlapján
(http://changingwithclimate.info) találhat további információkat.
Amennyiben szeretne csatlakozni a Hálózathoz, lépjen kapcsolatba velünk, mint a Változzunk
a Klímával program hazai koordinátorával a coh@rec.org vagy a JSchuchmann@rec.org email címen, illetve a 26/504-000 telefonszámon, vagy a 26/311-294 fax számon.
Schuchmann Júlia
REC Magyar Iroda
5. Lehoczky János Komplex Környezeti Emlékverseny
Lehoczky János Komplex Környezeti Emlékverseny a Kárpát-medencében 2011/2012 egyéni
verseny 7. évfolyam részére
A verseny meghirdetői:
- HUNNIAREG Pedagógiai Intézet Kecskeméti Irodája
- Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos
- Teleki Sándor Oktatóközpont, Solt

Szövetsége (KOKOSZ)

A versenyt meghirdetjük Vajdaság, Erdély és Kárpátalja magyar nyelvű iskoláiban is.
A verseny célja:
A tanulók környezettudatos szemléletének fejlesztése elméleti és gyakorlati szinten a
fenntarthatóság jegyébe
A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Talaj, víz, levegő témakörök
Felhasználható irodalom:
Kémia tankönyv és munkafüzet 7. évf.
(Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Mozaik Kiadó)
Biológia tankönyv és munkafüzet 7. évf.
(Jámbor Gyuláné, Mozaik Kiadó)
Környezetvédelmi Lexikon I – II.
(Akadémiai Kiadó)
Földi Környezetünk Atlasza
(Cartographia)
A nevezés módja, határideje e-mail – 2012.január 6.
kaczibaica@gmail.com
Nevezési díj nincs
Fordulók:
1. forduló: iskolai forduló 2012. február 6.
(internetes levelező forma, feladatlapot és javítókulcsot küldünk a jelentkező
intézményeknek – szaktanári javítás – 80% - tól visszaküldeni a feladónak - felülellenőrzés –
II. fordulóra behívás)

Témák: környezetvédelem fogalma, élő és élettelen környezeti tényezők ismerete,
csoportosítása, nemzeti parkok – veszélyeztetett fajok, esőerdők pusztulásának okai,
következményei, a levegő összetétele, fotoszintézis, légszennyező anyagok, szmog
kialakulásának okai- következményei, szóegyenletek, környezeti ártalmak- betegségek
2. forduló: 2012. március 30. (internetes levelező forma)
Téma: az év madara, fája latin megnevezéssel is; életközösségek jellemzői,
kölcsönhatások, anyagáramlás az életközösségben, természetkutatók munkássága, nemzetközi
egyezmények (vizes élőhelyek), a turizmus veszélyei, Földünk környezeti problémái,
energiaforrások, aktuális környezeti információk (honlapok, tv, ….)
Gyakorlat: tanult kémiai anyagok felismerése, csoportosítása – 5 perc; egészségre
ártalmas gázok az emberi szervezetre (kiselőadás – 2 perc), térképolvasás ökológiai szemmel
– 3 perc).
3. forduló: országos döntő 2012. május 24 -25. ( Solt, Teleki Kastély)
részvétel feltételei:
az első 16 tanuló juthat be az országos döntőbe (80 % - tól )
1 db. tabló összeállítása a fenntarthatóság jegyében
jegyzőkönyv készítés helyi ökológiai megfigyelések alapján (egy hónapos intervallum 4
megfigyeléssel)
Felhasznált irodalom: Környezetvédelmi Lexikon I – II. ( adott feladat alapján könyvtári
búvárkodás)
Az országos döntő szakmai programja:
1. nap 14 óra: feladatlap önálló feldolgozása a Vécsey Károly Könyvtárban
16 óra: Vízvizsgálat a nemzetközi hírű Ramsari – területen a Böddi – széken
2. nap
Kiselőadások - témák:
1.
védett növény avagy állatfaj bemutatása (latin névvel) az adott településről algoritmus
alapján (prezentáció, projektor használat, 5 perc)
2.
Ökológiai kísérlet bemutatása, mely otthoni választás alapján történik, megfelelő
kísérleti eszközkészlettel és alkalmazással (probléma beállítása – megoldásra javaslat,
következtetések levonása (6 perc)
3.
az adott településről hozott problémás környezeti téma bemutatása, megoldások
keresése. (egyén esetében prezentáció projektor használattal, - ha egy intézményből esetleg
több tanuló jut be a döntőbe, akkor szituációs játék alkalmazása javasolt. (6 perc)
Célszerű ismerkedni a település Környezetvédelmi Programjával.
A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
80 % a határérték, mely meghatározza az I. és a II. fordulóból a továbbjutást.
E-mailen jelzünk két héten belül az intézményeknek továbbjutás céljából.
Az eredmények közzétételének módja:
HUNNIAREG Pedagógiai Intézet honlapja, KOKOSZ honlapja, Köznevelés
Díjazás: vándorserleg , I – II. helyezett tábor, értékes könyvjutalmak.
(tervezett szakmai út a Duna – deltába)
Jelentkezés módja:
Az oktatási intézmény neve, címe,
A versenyző tanulók és a felkészítő tanárok nevei.

A szervezők elérhetősége
Kacziba Lajosné (6320 Solt, Petőfi Sándor u.3.)
kaczibaica@gmail.com
Tel:. 06 70 6179324

3. Humusz programajánló
Kedves Pedagógusok, Környezeti nevelők, Érdeklődök, Barátaink!
Indul a Nulla Hulladék Hét 2011 programsorozat!
http://humusz.hu/hirek/humusz-hirek/indul-nulla-hulladek-het-2011-programsorozat/10008
A Humusz Szövetség az Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából 2011-ben is
megrendezi a Nulla Hulladék Hét nevű programsorozatot. Gondolkodj többet, vásárolj
kevesebbet!
Szezonális szolgáltatásaink vállalatoknak és iskoláknak
http://humusz.hu/hirek/humusz-hirek/szezonalis-szolgaltatasaink-vallalatoknak-esiskolaknak/9965
A közelgő jeles napok és ünnepek alkalmából vállalatokra és iskolákra szabott
szolgáltatásokat alakítottunk ki. A Ne vásárolj semmit nap, és a Nulla Hulladék Hét, a
Mikulás és a karácsonyvárás azok az események, amik kapcsán nagy örömmel mutatjuk be és
ajánljuk új szolgáltatásainkat.
Kúúúka – Mentöőv a Földnek
http://humusz.hu/hirek/kulso-hirek/kuuuka-mentoov-foldnek/10018
Szerinted milyen a legszuperebb kuka? Te mibe gyűjtenéd a szemetet? Hogyan válogatnád
szét a hulladékokat? Tervezz kukát és vezess kukásautót! Alkosd meg a világ legszuperebb
kukáját, avagy egész kukaszigetét, ahol a papírok és az üvegek külön-, a műanyagot és a
fémek együtt gyűjtjük! Határidő: 2011. december 10-ig várják az alkotásokat!
MULTIKULTI APERITÍV
http://humusz.hu/hirek/kulso-hirek/multikulti-aperitiv/10017
Szeretnél belekóstolni különböző kultúrákba? Megismerni külföldi szakmai gyakorlatosokat?
Megismerni az országaikat az ő szemükön át?
Holisztikus szemlélettel egy fenntarthatóbb jövőért
http://humusz.hu/esemenyek/holisztikus-szemlelettel-egy-fenntarthatobb-jovoert/10019
2011 őszén résztvettünk a „Gaia Education - Design For Sustainability, Train The Trainers"
egyhónapos kurzuson, a skóciai Findhorn és a németországi Sieben Linden közösségekben. A
Nemzetközi Ökofalu Hálózat (GEN) képzési központja által kidolgozott program a
fenntartható jövő tervezését négy aspektusból: ökológiai, gazdasági, társadalmi és világnézeti
szempontból tárgyalta.

„A Föld Én vagyok”
http://humusz.hu/esemenyek/fold-en-vagyok/10020
A mélyökológia megközelítése lehetőséget kínál arra, hogy tapasztalati úton újraértelmezzük
Földünkhöz fűződő kapcsolatunkat, és megtapasztaljunk önmagunkat mint az Élő
Ökoszisztéma részét. A műhelyfoglalkozást a Földünkért felelősséget érző, tenni vágyó,
mélyebb belső megközelítést kereső érdeklődőknek ajánljuk.
Ökoháztartás tanfolyam
http://humusz.hu/hirek/kulso-hirek/okohaztartas-tanfolyam/10021
ÖkoSzolgálat: Legutóbbi sorozatunk nagy sikerére való tekintettel új tanfolyamot indítunk a
mindennapokban használható környezettudatosságról. Estéinken szakértők segítségével
kaphatunk praktikus tudást otthonunk zöldítéséhez, költségeink és ökológiai lábnyomunk
csökkentéséhez és persze megoszthatjuk egymással személyes élményeinket,
tapasztalatainkat.
„Zöld udvar”
http://humusz.hu/hirek/kulso-hirek/zold-udvar/10022
Ha még nem kezdte el a komposztálást… Ha már komposztál, de többet szeretne tudni róla…
A szociális szövetkezetek hozzájárulása a fenntartható társadalmi működéshez
http://humusz.hu/esemenyek/szocialis-szovetkezetek/10004
A Humusz 2011 őszi előadássorozatának ötödik, november 30-ai rendezvénye, melyen a
szociális szövetkezetek szerepéről, működéséről, eredményeiről beszélgetünk meghívott
előadónkkal. Az előadást élőben közvetítjük a weben!
Üdvözlettel:
Némethné Molnár Anna
környezeti nevelő
Humusz Szövetség
1111 Budapest, Saru u. 11.
www.humusz.hu
4. A BOCS Alapítvány 18. születésnapi programja
Kedves környezeti nevelők!
Szeretettel hívjuk 2011. december 2. péntek délután a székesfehérvári Civil Központba a
BOCS Alapítvány 18. születésnapi programjára. (A BOCS Alapítvány 37 éve folyó globális
képzésnek ad jogi keretet 1993 óta.) A programon képet kaphat arról, hogyan befolyásolják a
globális megatrendek a mi mindennapi életünket is.

13 órakor az alpolgármester (egyeztetés alatt) nyitja meg "A Nők Sorsa a Világ Sorsa"
http://hu.mutternacht.de/home-hungary/fotokiallitas-2011.html című kiállítást, amely afrikai
anyák és gyermekek megdöbbentő élethelyzetét mutatja be kenyai fotókkal, részletes
képaláírással és olyan híres emberek idézeteivel, akik szívügyüknek érezték az anyai
egészségügy és a családtervezés emberi jogának érvényesítését. A kiállítás ingyenesen
látogatható december 11. vasárnapig, a Civil Központ nyitvatartási idejében.
13.15-kor az Afrika demográfiai kihívásai http://www.afrika.csaladtervezes.eu/hirek/18elkeszuelt-az-afrika-demografiai-kihivasai-cimu-tanulmany című, angolul, németül és
magyarul megjelent kötetünket Radetzky Jenő, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke mutatja be, aki a kötetet bemutató októberi berlini konferencián is részt vett.
A sajtótájékoztatót és állófogadást követően Kósa Regina Malawiról, Simonyi Cecília
Ruandáról tart személyes beszámolót vetítéssel.
További programjaink ezen a hétvégén:
December 3., szombat 14.30-16.30 órakor a Civil Központban a Földanya interaktív globális
képzés foglalkozásunkon vehetnek részt azok, akik érteni szeretnék a globális válságot.
December 4., vasárnap 16-18 órakor Nők a milliárdnyi szegény nőért klubfoglalkozás a
Műhely kávézóban (Ady E. u. 11.)
Az eseményeken megvásárolható lesz a BOCS Alapítvány kiadásában megjelent
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület album, mely városunk különleges értéket
mutatja be 318 színes fotóval és egy 45 perces természetfilm DVD melléklettel. Karácsonyi
ajándéknak és jutalmazásra kiválóan alkalmas a gyönyörű könyv.
A könyv bemutatása, rendelési lehetőség, Sóstó Baráti Kör feliratkozási lehetőség és facebook
link: www.sosto.csaladtervezes.eu
A Sóstó természetfilmet december 3., szombat 17 órakor a Barátság Klubmoziban ingyenesen
meg lehet nézni.
Időpontok: 2011. dec. 2. péntek, 13-17h; dec. 3. szombat 14.30-16.30 és 17h; dec. 4. vasárnap
16-18h
Helyszínek: Civi Központ (8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25.), Barátság Klubmozi,
Műhely kávézó
Részletes
programterv
és
helyszínek
itt:
https://docs.google.com/document/d/1pKvw1pqKoLtzKS91tVR6_SL1H_9waOX45JEfyN9L
7E4/edit?pli=1
További információkért fordulhat kollégáinkhoz a +36 30 2473648 számon.
Kérjük hirdessék programjainkat, hogy minél szélesebb közönséghez eljuthasson. Köszönjük!
Simonyi Gyula, elnök

BOCS Alapítvány
5. „Hulladékból Termék”
2011. december 5-17. között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ad otthont
a „Hulladékból Termék” című országjáró környezetvédelmi kiállítás 50. rendezvényének
(www.hulladekboltermek.hu)
A vándorkiállítás 2011. december 5-17-ig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem „E” épületében (XI., Egry J. u. 1.) lesz látható. A kiállítás megtekintése – mint
mindenütt – most is ingyenes és érdemes!
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9.00-18.00 óra között, szombat-vasárnap 10.00-16.00 óra
között
A kiállítás ünnepélyes megnyitójára 2011. december 5.-én 10.00 órakor kerül sor, melyre
minden érdeklődőt hívnak és várnak a szervezők.

E napon 11.00 órától kezdetét veszi a Mikulásnapi Kreatív Piknik,melynek keretében a Cellux
Csoport, a Medence Csoport és a Mayt Design művészeivel készíthetünk különböző hulladék
anyagokból ajándéktárgyakat, karácsonyfadíszeket, füzeteket az ünnepekre.

A szervezők ezúton is hívják és várják az iskolai csoportokat, pedagógusokat.
További információk
Hankó Gergely
ÖKO-Pack Nonprofit Kft.
06 70 249 61 13
gergely@okopack.hu
www.hulladekboltermek.hu
Facebook: „Hulladékból Termék kiállítás”

6. Fővárosi Pedagógiai Napok
A Fővárosi Pedagógiai Napok keretében számtalan érdekes és izgalmas program kerül
megrendezésre, többek között a Than Károly Ökoiskola "Környezettudatos matematika óra"
című bemutató órája:
Szaktanár: Krenács Zsuzsa
Időpont: 2011. 12. 07. szerda 14:30
Helye: Than Károly Ökoiskola 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Előzetes regisztráció: iroda@than.sulinet.hu
További
információk
a
Fővárosi
Pedagógiai
http://www.budapestedu.hu/data/cms138671/FPN_2011_programfuzet.pdf

Napokról:

7. Erdei iskola lehetőség
Tisztelt iskolavezetőség, szülői munkaközösség!
Engedjék meg, hogy ezúton ajánljuk figyelmükbe campingünk által gyermekeknek és
felnőtteknek nyújtott program lehetőséginket.
A mai felgyorsult és műszaki technikai eszközökkel telezsúfolt életünkben, egyre nagyobb
szükség van arra, hogy gyermekeinket a lehetőségekhez mérten minél nagyobb gyakorisággal
vigyük a természetbe, ahol olyan ismeretekre tehetnek szert, melyeket iskolai tantermi
foglalkozásokon nem lehet elsajátítani.
E külső ismeretszerzés egyik legjobb példája az „erdei iskola program” illetve a gyermekek
nyári táboroztatása.
Hosszú előkészítői munka és felmérés alapján campingünk által összeállított erdei iskola
programjai maximális lehetőségeket adnak a gyermekeknek új ismeretszerzésre a történelem,
az élővilág, kézművesség területén, megismertetve a természet és ember közötti harmónia
szükségességét indián kultúrán keresztül, melyhez szorosan kapcsolódik a zene és az
állatvilág.
Leinformálható előadóink a szakterületük bemutatásához több éves szakmai gyakorlati
ismereteiket adják át a gyermekeknek, ezáltal kézzelfogható és könnyebben megérthető
ismereteket szerezhetnek a gyermekek.
Tisztel Pedagógusok! Amennyiben felkeltette érdeklődésüket rövid ismertetőnk, kérjük
tekintsék meg honlapunkat a www.napfenycamping.hu oldalon ahol fotókkal illusztrált
részletes ismertetőt kaphatnak mind az erdei iskola programról, a nyári indián tábor
programjairól, valamint a camping családbarát szórakoztató programjairól.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket és egyben nagy szeretettel várjuk önöket és tanítványaikat
új ismeretszerzésre.
8. Felsőfokon.hu
A Felsőfokon.hu Magyarország legnagyobb szakmai blogmagazinja bloggereket keres a
környezetvédelmi szakterületre.
Feltételek:
•
környezetvédelmi érdeklődés (folyamatban lévő vagy megszerzett környezetvédelmi
végzettség és/vagy környezetvédelmi tapasztalat előny),
•
alapfokú számítógépes ismeretek,
•
jó kommunikációs készség (főleg írásban) és jó helyesírás,
•
napi 1-2 szabadidő a blogíráshoz.

Amit kínálunk:
•
szakmai feljődési lehetőség,
•
céges imázsblogok készítése környezetvédelmi
intézményeknek,
•
szakmai kapcsolatok bővítése,
•
szakmai ismertség és elismertség megszerzése,
•
publikációs lehetőség (sajtóigazolvány szerezhető).

cégeknek,

szervezeteknek,

A publikációs lehetőségen kívül pénzkereseti lehetőséget is biztosítunk. A blogokban
megjelenő hirdetések után a bloggerek kattintás alapon kapnak jutalékot.
További szakmai együttműködési lehetőségek:
•
védnökség és szakmai támogatói ajánlat,
•
imázsblogok,
•
hirdetési lehetőség a blogmagazinban az etarget és a netadclick rendszeren keresztül.
További részletekről érdeklődni és bloggernek jelentkezni Mészáros
környezetvédelmi szakterületvezetőnél lehet az andras1980@mailbox.hu címen.

András

Üdvözlettel:
Mészáros András
környezetvédelmi szakterületvezető
felsőfokon.hu
A SZAKMAI BLOGMAGAZIN
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.

