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Még 29 napig lehet benyújtani az Ökoiskola és az Örökös Ökoiskola Cím pályázatokat!
1. Ökoiskola pályázati segédanyag
2. Rendhagyó művészeti kiállítás-sorozat a fenntartható fejlődésért
3. Erdei iskola a Balatonnál barangolóknak
4. az „ÖSVÉNY” Oktatóközpont képzése
1. Ökoiskola pályázati segédanyag
Az Ökoiskola Hálózat honlapján a (http://www.ofi.hu/okoiskola/okoiskola-segedanyagok) címen
elérhető segédanyag javaslatokat, ötleteket nyújt az önértékelési táblázat dokumentációs
rovatának kitöltéséhez.
A pályázattal kapcsolatos további kérdéseket a varga.attila@ofi.hu címen várjuk.
2. Rendhagyó művészeti kiállítás-sorozat a fenntartható fejlődésért
Meghívó Az ARTVENTURA Rendhagyó művészeti kiállítás-sorozat a fenntartható
fejlődésért sajtótájékoztatójára és szakmai bemutatójára.
A Paradicsom Turisztikai, Kulturális és Sportklub ezúton tisztelettel meghívja Önöket 2012.
február 16-án 17 órakor kezdődő sajtótájékoztatóra és az azt követő szakmai bemutatóra.
Az Artventura hazánkban egyedülálló, fenntarthatósági tematikájú rendezvény-sorozat: egy
utazó környezetvédelmi, interaktív, tapintható, művészeti kiállítás és road-show. A projekt
üzenete az energiatakarékosság, a klímatudatosság terjedése és a megújuló erőforrások
nagyobb arányú felhasználása.
Az ARTVENTURA idén ismét folytatódik, Budapesten és 4 Pest megyei városban kerül
megrendezésre. A program a környezetvédelem fontosságán túl felhívja a figyelmet a
fogyatékkal élőkre és az egészséges életmódra.
A rendezvénysorozat célja, hogy a közeljövőben több helyszínen kerüljön megrendezésre a
kiállítás, amelyet egyesületünk a zöld civil szervezetek bevonásával, iskolák és pedagógusok
együttműködésével szeretne megvalósítani.
A sajtótájékoztató és szakmai bemutató nagyszerű lehetőség, hogy a pedagógusok
megismerjék a kiállítást, s ötleteikkel bővítsék a további megrendezések esélyeit.
Utazó kiállításunk az Önök iskolájában is megrendezésre kerülhet. Részvételükkel egy közös
kiállítás lehetősége valósulhat meg.
A vendégeket köszönti: Árpásy Miklós, A Paradicsom klub elnöke
A kiállítást megnyitja: Erdőháti Melinda, képzőművész
Rendhagyó tárlatvezetést tart: Dr. Varga Szabolcs
Helyszín: Alternatív Közgazdasági Gimnázium,1035 Budapest, Raktár u.1.

Időpont: 2012. február 16. csütörtök, 17 h.
A kiállítás ideje alatt két környezetvédelmi nyílt napot rendezünk. A nyílt napokon
ismeretterjesztő előadásokat, környezetvédelemmel kapcsolatos aktivitásokat szervezünk, s
rendhagyó vak tárlatvezetésben lehet része a diákoknak. Ezeken a napokon bemutatkozási
lehetőséget kapnak az energiatakarékosság és a környezetvédelem területén tevékenykedő
civil szervezetek. Környezetvédelmi nyílt napok időpontjai: február 22. és február 29.
A kiállítás ingyenesen megtekinthető: 2012. február 16-tól március 5-ig.
További információ: www.artventura.hu
Artventura szervezés: 20-2925474
Az Artventura utazó, környezetvédelmi, interaktív, tapintható művészeti kiállítás és roadshow a Környzet és energia operatív program keretében jött létreAzonosító szám: KEOP6.1.0/B/09-2009-0050
3. Erdei iskola a Balatonnál barangolóknak
A Pálkövei Erdei Iskolába szívesen fogadunk a Balaton természeti és történelmi értékeit
felfedezni vágyó, belföldi és határon túli magyar diákcsoportokat.
A kirándulás, erdei iskola program, hétvégi tábor kiváló lehetőséget biztosít a régió
környezeti és természeti értékeinek megismerésére.
Aki pedig a balatoni őshüllő iránt is érdeklődik látogassa meg a weboldalunkat.
Weboldal: http://www.balatonierdeiiskolak.hu/palkove-erdei-iskola.php
Pálköve Ifjúsági Szállás - a Balaton rejtett kincse.
5 nap/ 4 éj teljes ellátással, 6-7 ágyas szobában: 10.500.-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 csoportvezető, valamint kísérője számára 3
napos Ausztria-i/Mariazell-i hétvégét biztosítunk.
További részletek, kirándulás, erdei iskola, nyári tábor ajánlatok a weboldalon találhatók.
Ajánlatkérés: http://www.balatonierdeiiskolak.hu/balaton-ajanlatkeres.php
Mobil: 06-20-943-06 43 vagy 06-20-9221-581
4. az „ÖSVÉNY” Oktatóközpont képzése
Tisztelt Hölgyem/Uram!
1) Mellékelten küldöm az „ÖSVÉNY” Oktatóközpont felhívását
ERDEI ISKOLAI TEREPVEZETŐK 60 ÓRÁS KÉPZÉSE tárgyában.
A képzésre várjuk mindazokat a gyakorlott és leendő terepvezetőket, akik szívesen töltenek
velünk 3 hétvégét a módszertani megújulás jegyében. Képzésünkön szívesen látjuk az erdei
iskolai oktatókat, erdészeket, vadászokat, nemzeti parki dolgozókat, múzeumi, állatkerti,

óvodai és iskolai pedagógusokat, akik munkaidejükben, vagy azon kívül csoportokat
vezetnek, de tartalmas időt tölthetnek velünk a természet iránt érdeklődők is.
Helyszín: PANGEA EGYESÜLET BREUER LÁSZLÓ OKTATÓKÖZPONTJA
Képzés időpontjai: 2012. március 23-25., április 13-15., május 25-27. péntek estétől vasárnap
délutánig
Jelentkezési és az első részlet befizetési határideje: 2012. február 15. szerda
Részvételi díj: étkezéssel 3 x 26.000,- Ft; étkezés nélkül 3 x 22.000,- Ft
Kedvezményes részvételi díj egyetemistáknak: 3 x 16.000,- Ft
A kedvezmény 10 fő teljes áron résztvevő jelentkezése esetén vehető igénybe korlátozott
számban.
A képzés kínálatáról, témáiról és eddigi referenciáinkról a mellékletből tájékozódhat.
2) Az „ÖSVÉNY” Oktatóközpont meghirdetett képzésein kívül is vállalja, hogy egyedi
igényeknek megfelelően képzési programot állít össze és bonyolít le adott erdei iskolai
helyszíneken, oktatási intézmények, cégek dolgozóinak, vagy más megrendelőknek egész
évben. Az együtt dolgozók számára és az ismerős munkakörnyezetben tartott képzéseknek
nagy előnye, hogy a tematika az adott környezetre szabható, speciális igényeknek is
megfeleltethető, és csapatépítési elemekkel gazdagítható. Szállásadóknak segítünk erdei
iskolai szolgáltatás beindításához terepvezetőik felkészítésében.
Képzési ajánlatainkkal kapcsolatban keressen minket telefonon vagy e-mail-ben, és kérjen
egyedi árajánlatot! Részletek, és vélemények a képzéseinkről:
http://www.mbt-ftk.hu/program/mod_aloldal_2/alo_kiiras.php?i_szo_azo=24
Felhívásunk és levelünk szabadon terjeszthető. Kérem, juttassák el munkatársaik, ismerőseik,
partnereik körében az érdeklődők számára!
Tisztelettel, köszönettel:
Temesszentandrási Zsófia
ügyvezető igazgató
ÖSVÉNY OKTATÓKÖZPONT KFT.
2835 Tata-Agostyán, Kossuth Lajos utca 116.
+36 30 594 83 27
e-mail: iroda@osvenykft.hu
Ügyvezető: Temesszentandrási Zsófia
Adószám: 23715619-1-11
Cégjegyzékszám: 11-09-019641

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.

