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1. SZITAKÖTŐ ingyenes pedagógus-továbbképzések

Szeretettel várjuk az érdeklődőket az alábbi időpontokban és helyszíneken:
febr. 27. hétfő - Várkonyi István Általános Iskola és Óvoda, Cegléd
febr. 28. kedd - Derkovits Gyula Általános Iskola, Budapest
febr. 29. szerda - Szoboszló Úti Általános Iskola, Debrecen
márc. 2. péntek - Szacsvay Imre Általános Iskola (George Cosbuc Általános Iskola),
Nagyvárad
márc. 5. hétfő - Városközponti Iskola Mezőszél Utcai Általános Iskola, Pécs
márc. 6 kedd - Zentai Úti Általános Iskola, Székesfehérvár
márc. 7. szerda - Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szeged
márc. 12. hétfő - Gyermekek Háza, Győr
márc. 13. kedd - Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola,
Miskolc

A továbbképzések mindenhol 15 órától 16.30-ig tartanak, kivéve Nagyváradon,
ahol helyi idő szerint 14 órától várjuk a résztvevőket.
Regisztráció: http://szitakoto.com/oktatasiprogram.php?page=jelentkezes
További információ:
Horgas Judit programvezető
+36 20 322 6869
info@szitakoto.com

2. Teleki-virág Vetélkedő”Pályázati felhívás középiskolás diákok számára

A szovátai Teleki Oktatási Központ, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástára (ITT) és a Csemete Természet
és Környezetvédelmi Egyesület annak érdekében, hogy a hazai középiskolás diákok Erdéllyel
kapcsolatos ismereteiket elmélyíthessék – kultúrtörténeti és természetismereti vetélkedőt
hirdet.
A három fordulós vetélkedősorozaton két fős csapatok indulhatnak.

Az első fordulóban a csapatoknak egy rövid (max. 12 oldal) dolgozatot kell készíteniük az
ajánlott témakörök egyikéből:
- Erdély Hunyadi Mátyás korában
- Báthori az egyetemalapító
- Gábor Áron rézágyúja
- Erdély természettudósai (néhány kiválasztott személy életrajza, munkássága)
- Erdélyi származású magyar utazók, felfedezők (néhány kiválasztott személy
életrajza, munkássága)
- Ősi népi mesterségek Erdélyben
- A tiszai ciánszennyezés
- Verespatak – bányák és bányászok a régi Erdélyben
- Nevezetes székelyföldi falvak
- Kisvasutak Erdélyben
A legjobb pályaműveket készítő csapatok a második fordulóban ppt. formátumban bemutatják
dolgozataikat és egy vetélkedőn vesznek részt az Interaktív Természetismereti Tudástárban.
Témája: Erdély kulturális és természeti értékei – különös tekintettel a Sóvidékre.
A második forduló nyertesei (az első 3 csapat) 2012. április 17-21 között erdélyi
középiskolásokkal mérhetik össze tudásukat a Teleki-virág Interaktív Természetvédelmi
Vetélkedőn a szovátai Teleki Oktatási Központban (térítésmentesen). Az erdélyi rendezvény
központi témája: az egerészölyv (az év madara).
Bővebben: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/teleki-virag
Az oldalon az Interaktív Természetismereti Tudástár 2012-es programajánlata is elérhető.
3. Pályázati felhívás
Ismét közeleg a Víz Világnapja.
„A világ szomjas, mert mi éhesek vagyunk.” - hirdeti az idei nemzetközi szlogen, melynek jegyében a
Duna Múzeum idén is internetes vetélkedőt hirdet két korcsoportban, 2-6. osztályosok és 7-12.
osztályosok számára. Jelentkezni a február elején újrainduló www.vizvilagnap.hu honlapon lehet, a
beugró feladat teljesítésével. Ezután három héten át egy-egy feladatsor vár megoldásra. Egyéni
versenyzők vagy maximum 5 fős csoportok mérhetik össze tudásukat a vízről, a természetről, az
élelmiszerekről és a környezetvédelemről szóló vetélkedő során. Az eredményhirdetésre a Víz
Világnapján, 2012. március 22-én kerül sor, a nyertesek a Vidékfejlesztési Minisztérium központi
rendezvényének keretében vehetik át nyereményüket.
További információ: www.vizvilagnap.hu

4. Honlapajánló
Kedves Iskolák!
Szíves tájékoztatásul továbbítom az UNESCO párizsi központjából érkezett információt egy angol
nyelvű internetes honlapról: www.goymp.org ahol a diákok a fenntarthatóság témaköreivel

ismerkedhetnek, oszthatnak meg ismereteket egymással. A fő célcsoport a 16-18 éves diákok, az
ingyenes regisztrációhoz tanári együttműködés szükséges.
Köszönjük, hogy továbbítják a lehetőséget kollégáiknak és a diákoknak.
Üdvözlettel,
Kovács-Bíró Ágnes főtitkár megbízásából,
Csillag Katalin
ASP koordinátor

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.

