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1. Az Ökoiskola címek átadóünnepsége
A hagyományoknak megfelelően idén is a környezetvédelmi világnaphoz közeli
hétvégén kerül sor az Ökoiskolai Címek átadóünnepségére. Az idei ünnepség különleges lesz,
mivel az Ökoiskola címek mellett idén először kerül sor az Örökös Ökoiskola címek
átadására, melyet 145 iskola vehet át.
Az ünnepség időpontja: 2012. június 9. 10-15 óra (regisztráció 9 órától)
Helyszín: Városmajori Gimnázium, Budapest XII. Városmajori u. 71.
Az ünnepségre a nyertes iskoláknak e-mailben és postai úton is küldtünk meghívót.
Amennyiben a meghívó esetleg nem érkezett meg, kérjük, jelezzék a varga.attila@ofi.hu
címen.
Az ünnepség tervezett programja:
Ökoiskola címek átadóünnepsége
Programtervezet
9:00-10:00 regisztráció
10:00-11:00
Köszöntőbeszédek:
10:00-10:15
Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Dr. Gloviczki Zoltán, közoktatásért felelős helyettes-államtitkár
10: 15-10:30

Vidékfejlesztési Minisztérium

10:30-10-45

E.ON Hungária Zrt.
Szanyi Laura, kommunikációs munkatárs
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Dr. Horváth Zsuzsanna, tudományos főmunkatárs

10:45 –11:00
11:00-12:00

Az oklevelek átadása

12:00-13:00

Szendvicsebéd

13:00-15:00

Plenáris előadások:

13:00-13:25 A Zöld óvoda és az Ökoiskola programok kapcsolata a köznevelési
intézményekben

Simonyi István, vezető-főtanácsos, Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közoktatás Fejlesztési Főosztály Oktatási és Nevelési Programok Osztálya
13:25-13:45 A fenntarthatóságra nevelés szerepe a megújuló NAT-ban és a
kerettantervekben
Szabó Mária, tudományos munkatárs, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
13:45 – 14:10 Az ökoiskola hálózat helyzete és tervei
Varga Attila, tudományos főmunkatárs Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
14:10 – 14:35 Mit kínál a húsz éves Magyar Környezeti Nevelési Egyesület az
ökoiskoláknak?
Victor András, tiszteletbeli elnök, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
14:35-15:00 Az EnergiaKaland oktatási program
Venczel Éva, E.ON Hungária Zrt.

2. MKNE konferencia: meghosszabbított határidő
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület meghosszabbította szeptemberi konferenciája
szekció-előadásaira (vagy poszteres bemutatóra) való bejelentkezés határidejét.
Módosított határidő: június 25.
Részletes információk, regisztrálási, jelentkezési lehetőség:
www.mkne.hu/konferencia
Fontos, hogy regisztrálás után az előadások kivonatát küldjék el a konferencia-honlapon
található e-maile-címre, a kért adatokkal együtt!
A résztvevők előadásait a már meghirdetett 7+1 szekcióba várja az MKNE, de új szekciókat is
szívesen alakít.
A/ Egészséges lélek
B/ Biodiverzitás - a természet egészsége
C/ Testi egészség
D/ Hitek, tévhitek
E/ Fenntartható fejlődés és pedagógia
F/ Közösségek
G/ Művészeti nevelés és környezeti nevelés
H/ Környezeti nevelés a múzeumban
Egy szekció 90 perc = 5x15 perc + 15 perc vita/hozzászólás

3. Ökocsalis „Mecseki remeték” kalandtábor a Jakab hegyen
2012. július 8-13; 2012. augusztus 12-17 (5 éjszaka, teljes ellátással)
Amit a tábor végére bizonyosan jobban tudsz, mint eddig: ehető növényeket gyűjteni, sziklát
mászni, tüzet gyújtani, tájfutni, bungit építeni, bogarakat szelidíteni, állatnyomokat fürkészni,
bicskával, kalapáccsal és fűrésszel bánni, zöldséget és gyümölcsöt szedni, dagasztani,
kemencét befűteni, bográcsban főzni, mosogatni, kapálni, nappal és éjszaka tájékozódni,
lavórban mosakodni, komposzt WC-t használni, a szabad ég alatt aludni, régi korokban
eligazodni, magaddal és másokkal jóban lenni… fenntartható módon élni. Mindezt
biztonsággal és – majd meglátod, neked is tetsző - egészséges ételektől tele pocakkal teheted
élménypedagógiában elkötelezett pedagógusok segedelmével.
Ha 7-12 éves vagy, jelentkezz!
Résztvevők létszáma: max 15 fő
Helyszín: A kék háromszög turistajelzés mellett Cserkút és Kővágószőlős határán a Szedres
Turistaházban és Mézeskalács házikóban.
Részvételi díj: 36 000 Ft
Táborvezetők: Biobia / Németh Ibolya környezeti nevelő, pszichodramatista és Luki / Lukács
Zoltán testnevelő, outhdoor tréner
Bővebb információ a szervezőkről: www.biobia.org www.okocsali.hupont.hu
Facebook: Biobia Porta Pajta Szálló; Mecsek Ökocsali; Bia Németh
Jelentkezés: abia@freemail.hu e-mail címen
Aki 2012 június 25-ig jelentkezik és befizeti az 5000 Ft előleget, 10 % kedvezményt kap a
tábor árából. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk.

4. Nyári tábor a Ravazdi Erdei Iskolában
A Ravazdi Erdei Iskola az idei évben is meghirdeti nyári táborát, amely 2012. július 16-20.
között kerül megrendezésre. A hét során az erdő élővilágát és a környék látnivalóit
megismertető programok, valamint a kézműves foglalkozások mellett a középpontba a
természetfotózást tettük.
A programokat a NYME Apáczai Kar Neveléstudományi Intézetének oktatói vezetik, de
felügyeletük mellett bekapcsolódnak a Ravazdi Erdészet erdészei, valamint a nyári
gyakorlaton lévő hallgatók is. A fotós programokat Nagy Imre harmadéves tanító szakos
hallgató vezeti, aki fotópályázatokon többször nyertes és helyezett.
A tábor keretin belül nem profi fotósok képzésére törekeszünk, hanem alapvető fotózási
ismeretek elsajátítatása, a természeti értékek igényes rögzítésének megtanítása a célunk. A
táborba ezért azok is nyugodtan jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek komoly fotós
felszereléssel vagy akár fényképezőgéppel. Természetesen az ideális az volna, ha a gyerekek
fényképezésre alkalmas mobilt vagy valamilyen egyszerű kompakt fényképezőgépet tudnának
hozni.
Az erdei iskola fejlesztés keretén belül zárható szekrényeket is beszereztünk, ezért a
fényképezőgépeket, és egyéb értékeket biztonságosan el tudjuk zárni.
A tábor időpontja: 2012. július 16-20.

A tábor helyszíne: KAEG Zrt. Ravazdi Erdészet, 9091 Ravazd Erdészet út 1.
A tábor költsége:
A tábor min. 10 fő jelentkezése esetén indul.
Költségek:
10-14 fő jelentkezése esetén 31 250 Ft
15-17 fő jelentkezése esetén: 25 000 Ft
17-20 fő jelentkezése esetén: 22 000 Ft
A tábor költsége tartalmazza a napi ötszöri étkezés, a szállás, a kézműves foglakozáshoz
szükséges anyagok és az esetleges belépők árát.
A tábor vezetője: Lampert Bálint tanársegéd, erdei iskolai programvezető
A táborra jelentkezni és további információkat kérni Lampert Bálint programvezetőnél az
alábbi elérhetőségeken lehet:
Telefon: 60/20-599-78-38
e-mail: termeszetbarat@atif.hu
Az erdei iskolai programokról és a korábbi nyári táborokról képek az alábbi linken nézhetők
meg:
http://www.kaeg.hu/erdisk/fotogaleria.php?menu_id=8&username=&lang=hun
Még több információ: http://www.kaeg.hu/erdisk/index.php
5. Csocsodalom magazin – május-június
Megjelent a környezettudatos életmód magazin idei harmadik száma.
A tartalomból:
- A sokarcú Tihany
- Lepkecsalogató kert
- Természet ihlette épületek
- Látogatás az Organicában
- Mit csináljunk esős napokon
és még sok más érdekesség, receptek, programajánló, zöld hírek, ötletek stb.
A Csocsodalom Magazin kéthavonta jelenik meg, ingyenesen olvasható online, illetve
letölthető pdf formátumban is.
További részletek a magazin honlapján: http://www.csocsodalom.hu, vagy a magazin
Facebook oldalán: https://www.facebook.com/csocsodalom
A magazin anyaga forrás megjelölésével szabadon másolható és felhasználható oktatási
célokra is. (Creative Commons licensz)

6. Biodiverzitás Nemzetközi Napja - MKNE program
Május 22. a Biodiverzitás Nemzetközi Napja. Ennek tiszteletére a Magyar Környezeti
Nevelési Egyesület sokszínű programmal várja a pedagógus kollégákat és tanítványaikat
2012. június 8-án, pénteken, 14:00-18:00 óra között a TIT Stúdióban (1113 Budapest,
Zsombolyai u. 6.).
Többek között az alábbi programot kínáljuk:
Juhász Árpád: Sokszínű világunk
Szentendrey Géza: Az év madara
Victor András: Az év vadvirága
Vígh Andrea: Az év fája
című előadások, az egyesület BEAGLE projektjének rövid bemutatása, az Otthon az erdőben
projekt iskoláinak bemutatója, valamint játékos foglalkozások a Feneketlen tó partján.
A részvétel ingyenes, de a további programokhoz való hozzájárulást szívesen fogadunk.
A részletes programot itt http://mkne.hu/fajlok/hirek/program_biodiv_nap.pdf olvashatják.
További információ és jelentkezés: halacsy.agnes@mkne.hu, tel: +3620 446 7495.
7. Az önfenntartás mindennapjai
A somogyvámosi Srí Prahláda Általános Iskola (Krisna-völgy) környezettudatos óráin az
elmúlt hetekben az alábbi önfenntartó témák kerültek napirendre:
A nemezelés mesterfogásai:
http://oktatas.krisnavolgy.hu/a-nemezeles-mesterfogasai#more-3278
Hamulúg készítése:
http://oktatas.krisnavolgy.hu/hamulug-keszitese#more-3243
Gyerekek a tehenészetben:
http://oktatas.krisnavolgy.hu/gyerekek-a-teheneszetben#more-3233
Öko-főzés
http://oktatas.krisnavolgy.hu/oko-fozes-indiai-modra#more-3177
Akik szeretnének részletesebb betekintést az önfenntartó élet mindennapi rejtélyeibe, azokat
szeretettel hívjuk, látogasson el hozzánk!
Cím: 8699 Somogyvámos, Fő u. 38.
tel. sz.: 30/9-658-358
email: sri.prahlada.gurukula@pamho.net
Németh Péter
http://oktatas.krisnavolgy.hu/

8. Apró kezek, csodakertek - Kertépítő verseny apróságoknak Mosonmagyaróváron

Apró kezek, csodakertek címmel kertépítő versenyt hirdettek nagycsoportos óvodásoknak és
első osztályos kisdiákoknak Mosonmagyaróváron.
A verseny Mosonmagyaróvár Önkormányzata, a Dzsungelország Kft. és a Városüzemeltető
Kft. együttműködésében valósult meg 2012.június 3-án,vasárnap a város sétáló utcájában,a
Magyar utcán.
A vetélkedőre tizenhárom csapat jelentkezett. A Lajta-parti város valamennyi óvodájából
jelentkeztek és több iskola is képviseltette magát. A gyerekekből, szülőkből, óvónőkből,
tanítókból álló csapatok feladata
egy méterszer félméteres ágyásba kigondolt és
megalkotott fantáziakert kialakítása volt. A virágokat és egyéb növényeket, anyagokat a
szervezők díjmentesen biztosították a versenyzők részére.
A kertépítő versenyen valamennyi gyerekcsoport pénzdíjat nyert intézménye javára. Az
összegeket a város további vállalkozói ajánlották fel.
A csodakertekben a Magyar utcán sétáló helyi lakosok és turisták is gyönyörködhetnek.
Simon Zsuzsanna

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.

