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1. Erdőpedagógus képzés a Nyugat-magyarországi Egyetemen.
A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara a 2011/2012. tanév tavaszi szemeszterében,
Sopronban ismét elindítja az erdőpedagógiai szakirányú továbbképzést.
A képzés egy felsőfokú szakirányú képzés, melyen a jelentkezők három féléven át elméleti és
gyakorlati foglalkozások keretében ismerkedhetnek meg az erdőkkel kapcsolatos természetvédelmi,
vadászati és erdőgazdálkodási témakörökkel, valamint az erdőpedagógia módszereivel.
A képzés 2012 februárjában indul. Részletes tájékoztató a www.erdopedagogus.hu oldalon olvasható.
Kérdésekkel Szabó Zsófiához lehet fordulni ( szabo.zsofia@emk.nyme.hu ).

2. Zöldfülű Péter - zöldmesék kicsiknek és nagyoknak
A pécsi Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Múzeum részlegének környezet- és
természetvédelmi meseíró pályázatára érkezett legjobb művekből áll ez a könyv.
A könyv fülszövege:
A könyvből megismerjük Szürkevölgy megmentőjét, Zöldfülű Pétert, aki "megküzd" a
szemétsárkánnyal, és Sziszőkét, a kis angyalt, aki nem boldogul egyszerre a Menny és a Föld
takarításával, ezért Balzsam Doktor jóságcseppjeit önti az esőbe, hogy az emberek jobban
vigyázzanak a Földre. Megtudjuk, miért ég ki folyton a szentjánosbogár lámpásában az égő,
ami miatt fának repül, és lila dudor nő a fejére. Fény derül a Tündérrózsa-tó titkára és arra is,
hol áll az utolsó szemetelő szobra. Kiderül Fanyűvő, Hegyhengergető és Vasgyúró füstös,
szürke, beton-acél városa hogyan borul virágba a varázslatos cseresznyemagnak
köszönhetően. Tódor Király országában hogyan vezet a Kéklő liliomok oktondi pusztítása a
birodalom szent madarának kipusztulásához. Megtudjuk mi az "igazi" oka annak, hogy a
kékvércsék varjúfészekben "laknak" és mi az rettenetes szörny, amitől Nyúl annyira megijed.
Megismerhetjük Félixet, a kopasz sünit és barátját Apókot, a pókot. Valamint kiderül az is, mi
zárta el Hörcsög Henrik lakásának vészkijáratát. A könyv 31 meséjébôl (hogy a hónap
minden napjára jusson egy) sok egyebet is megtudhatunk, sok rejtély megoldódik, és persze a
végén minden jóra fordul, ahogy a mesékben illik. Bagoly Úr megoldja a mindenféle sajtot, a
papírdobozos, a műanyagdobozos és az üveges sajtot is imádó kisegér problémáját.
Katibogárnak, Hőscincérnek és Fátyolkának mégsem kell elhagyni otthonát. A gonosz
vénember terve sem jár sikerrel, így tovább hallgathatjuk a Békás-tó vartyogóit, és
szerencsére, Manoló, a jegesmedve csak álmunkban az utolsó tagja fajának.
Részlet a tartalomból:

Bencsik Antal: A virágba borult város
Sajti-Kollár Andrea: Világszép napraforgó
Varró Imre: Az Aranyló kígyászölyv
Gregus Gábor: Végig az erdei ösvényen
Apáti Kovács Béla: Békás tó
M. Simon Katalin: Nyúl legyőzi rettenetes félelmét
Hegyi-Füstös István: Virágóra
Széles Csilla: A Tündérrózsa-tó titka
.
.
.
A mesekönyv pécsett a Természettudományi Múzeumban (Pécs Szabadság u. 2.) valamint a
mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumban és Kaposváron a Somogy Megyei Múzeumban
kapható.
További árusítási helyszínek szervezése folyamatban. Hamarosan a szegedi Móra Ferenc
Múzeumban és Budapesten a Magyar Természettudományi Múzeum múzeumi boltjában is
kapható lesz.
Postai utánvéttel megrendelhető a termtud@jpm.hu címen.
Információ: Dénes Andrea, denes.andrea@jpm.hu, 72-213-419.
További
információ
a
Janus
Pannonius
Múzeum
http://termtud.jpm.hu/index.php?menuID=47&cikkID=842&sorszam=2

honlapján:

Az ajánlott kiadványokban foglaltak nem feltétlenül azonosak a Védegylet álláspontjával.
3. Meghívó Módszertani Börzére
Módszertani börzére klímaváltozás, energiahatékonyság témában.
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület meghívja Önt rendezvényére, melyen a fenti
témákban hallgathat rövid előadásokat projektismertetőket és beszámolókat.
Bemutatkozik a Szén-dioxid Nyomozók projekt.
Meghívott előadók, szervezetek többek között:
● Dr. Munkácsy Béla, ELTE
● Meghívott előadó a XI. kerület Önkormányzatától
● Energiaklub
● Regionális Környezetvédelmi Központ
● GreenDependent Egyesület
Az előadásokat egy-egy játékos foglalkozás és filmvetítés színesíti.
A börzén a klímaváltozással, energiahatékonysággal kapcsolatos kiadványokhoz is
hozzáférhet.

Várjuk minden érdeklődő általános és középiskolai pedagógus jelentkezését az alábbi e-mail
címen: co2ol.mkne@gmail.com, vagy a 06 20 446-74 95-ös telefonszámon.
További információ, részletes program a www.mkne.hu honlapon olvasható.
A rendezvény időpontja: 2012. január 20. 14:00 - 18:00 óra
Helyszíne: TIT Stúdió, 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.
4. Comenius iskolai együttműködések – pályázati lehetőség
Évről évre egyre több ökoiskola valósít meg nemzetközi együttműködésben a fenntarthatóság
pedagógiáját szolgáló, kiemelkedő színvonalú programokat. Most ismét megnyílt a
támogatásszerzés lehetősége e tevékenységekhez. Reméljük, ebben az évben is sok ökoiskola
pályázata lesz sikeres!
Az Európai Bizottság 2012-re is meghirdette az Egész életen át tartó tanulás program
keretében a Comenius iskolai együttműködések pályázatát.
Pályázati határidő:
2012. február 21
2012-re is meghirdette az Egész életen át tartó tanulás program keretében a Comenius iskolai
együttműködések pályázatát az Európai Bizottság. A pályázaton olyan közoktatási
intézmények (óvodák, általános iskolák, középiskolák, valamint kollégiumok) vehetnek részt,
amelyek külföldi partnerkapcsolatok révén kívánják pedagógiai programjukat gazdagítani, és
igyekeznek tanulóikat és tanáraikat projektjellegű tevékenységek során bevonni a nemzetközi
vérkeringésbe.
A pályázat keretében támogatható tevékenységek:
projekttalálkozók;
tanár-, illetve tanulócsere a partner intézmények között;
hazai tapasztalatok és jó példák megosztása a partnerekkel;
terepmunka, kutatómunka a projektek témájában;
az együttműködési tevékenységhez kapcsolódó kiadványok megírása, kiadása és terjesztése;
projektmunkák készítése;
színdarabok, musicalek írása, színrevitele;
kiállítások szervezése a projekt témájában, illetve a projekttevékenység során létrehozott
alkotásokból;
tanárok/tanulók nyelvi felkészítése a projekt munkanyelvéből;
más projektekkel, intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés;
önértékelési tevékenységek;
a projekt eredményeinek és a megvalósítás során született projekttermékeknek, valamint a
projektfolyamat során összegyűjtött tapasztalatoknak a disszeminációja, terjesztése.
A magyar Nemzeti Iroda által 2012-re meghatározott nemzeti prioritások:
a pályázó intézmény a 240/2006. (IX. 30.) és a 311/2007 (XI. 17.) kormányrendeletek
értelmében hátrányos helyzetű régióból vagy településről származik;
személyre szabott bánásmódot elősegítő intézményfejlesztési projekt;
a magyar pályázó intézmény óvoda;

a projekt a pályázó különböző tagintézményei, és/vagy iskolafokok együttműködésében
valósul meg.
Beadási határidő: 2012. február 21.
Bővebb információ: www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=933
forrás: kulturpont.hu, http://nonprofit.hu/?q=node/175512
5. Osztálykirándulások szervezése a galgahévízi biofaluba.
Az Út a Jövőbe és Gaia alapítvány közös cikke a galgahévízi a Gödöllői Dombvidék
Tájvédelmi Körzet tőszomszédságában, Gödöllő és Hatvan között megbúvó biofaluról
elérhető a http://www.utajovobe.eu/hirek/energetika/219-mi-az-a-bio-vagy-%C3%B6kofalu
oldalon. A cikkírók osztálykirándulásokat is szerveznek a helyszínre, hogy a diákok
megismerjenek a várossal szemben egy sokkal hatékonyabban működő településformát.
Kérdés esetén Gábor Eszter szívesen áll rendelkezésére. Száma: 70 4 536 472. Mailje:
Ettejke77@gmail.com
6. Kell-e Magyarországra állatvédelmi rendőrség szavazás.
Az Út a Jövőbe honlap elindította internetes szavazását, miszerint kell-e Magyarországra
állatvédelmi rendőrség. Honluk jobb oldali menüsorában lehet szavazni: http://utajovobe.eu/
Dr. Baranyi Róbert
Projektvezető
ÚT A JÖVŐBE
7. Az UWC ösztöndíj-pályázata.
Egyesületünk idén is érdeklődő diákok jelentkezését várja a United World Colleges (UWC)
2012-2014-es tanévekre meghirdetett ösztöndíj-pályázatára. Az ösztöndíj kétéves külföldi
tanulmányokat biztosít egy olyan speciális kollégiumban, ahol a Nemzetközi Érettségi
Program keretében közel nyolcvan nemzet fiataljai élnek és tanulnak együtt. olyanok, akik
nyitottak a világ problémái iránt, és meggyőződéssel segítik a különböző kultúrák békés
egymás mellett élését. Az iskolák által felajánlott ösztöndíjak fedezik az ottani tartózkodás,
így a szállás, étkezés és a tanulmányok teljes költségét. A diákok családját terheli (iskolánként
változó mértékben) a zsebpénz, a biztosítás és az utazási költségek fedezése. Ezen költségek
enyhítésére azonban igénybe vehető egyesületünk támogatási alapja.
Számítunk viszont az ösztöndíjalapunkat támogató hozzájárulásra azon ösztöndíjat nyert
diákok családjától, akiknek jövedelmi helyzete ezt megengedi. Ez teszi lehetővé, hogy a
jövőben is módunk legyen a részleges ösztöndíjak kiegészítésére, az ösztöndíjak számának
növelésére. A támogatás módjáról és ajánlott mértékéről részletes tájékoztató található az
UWC Magyarország honlapján (www.uwc.hu). Ennek alapján a felajánlás összegéről a család
dönt. Az így befolyt támogatásokat a következő években meghirdetett részleges ösztöndíjak

kiegészítésére fordítjuk, hogy ezzel is biztosítsuk a magyar diákok folyamatos jelenlétét az
UWC iskolákban.
Szervezetünk, amely a magyar diákok kiválogatásáért felelős, igyekszik maximálisan
biztosítani az érintettek tájékoztatását, a válogatás zökkenőmentes lebonyolítását és a kiutazók
felkészítését.
Amennyiben további információkra lenne szüksége, egyesületünk munkájáról, az
ösztöndíjakról és a programról a www.uwc.hu honlapon tájékozódhat, illetve állunk
rendelkezésére az info@uwc.hu címen, valamint hétfőnként 18:00-20:00 óra között a 06 30
559 80 90 telefonszámon!
Az UWC Magyarországi Egyesülete ezúton is szeretné emlékeztetni a Magyarországi
Ökoiskola Hálózat hatáskörébe tartozó középiskolai tanárokat, pedagógusokat, diákjaikat és
szüleiket, hogy 2012-2014-es középiskolai ösztöndíjpályázatán a pályázati anyagok postára
adásának és lezárásának határideje egy kicsit több, mint két hét múlva, január 26-án 23:59-kor
lejár!
Kérjük vegyék figyelembe, hogy a pályázat összeállítása és egyes mellékletek (tanári
ajánlások, iskolai pecséttel hitelesített bizonyítvány-fénymásolat) beszerzése több napot is
igénybe vehet!
Üdvözlettel:
Bass Igor
UWC Magyarország
Válogató Bizottság
info@uwc.hu
www.uwc.hu
facebook.com/uwc.hu

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.

