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1. A HUMUSZ ajánlata a TÁMOP- 3.1.4-12/2 - Innovatív iskolák fejlesztése c.
pályázathoz
Kedves Pedagógusok!
A TÁMOP- 3.1.4-12/2 - Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázathoz szeretnénk ajánlatot
tenni, mint lehetséges együttműködő partnerek.
A Humusz Szövetség 1995-ben öt környezetvédő szervezet által alapíttatott azzal a céllal,
hogy mindenki és bárki által vállalható, elsajátítható hulladékszegény, környezettudatos
megoldásokat, életmódbeli mintákat mutasson, népszerűsítsen. Egyesület vagyunk, jelenleg
12 tagszervezettel és magánszemély tagokkal. Tartunk akkreditált tanárképzéseket és
lakossági előadássorozatot, oktatunk iskolákban. Rendszeresen közreműködünk nyertes
szemléletformáló pályázatok szakmai kivitelezőjeként (előadások, szemléletformáló
standolások, kitelepülések, gyermekcsoport-foglalkozások, kiállítások szervezése stb.).
Környezetvédelmi civil szervezetként az alábbi területeken látunk együttműködési
lehetőségeket a pályázati célokhoz igazodva, melyek a következők:
•

Interaktív mágneses tablók készítése különböző témákban: A tablók segítségével a
fiatalok játszva tehetnek szert ismeretekre az alábbi témakörökben:
- környezetbarát háztartás
- tudatos vásárlás
- komposztálás
- újrahasználat

•

Belefulladunk? Oktatócsomag
A kiadvány többek között foglalkozik a reklám-fogyasztás-hulladék
összefüggéseivel, a hulladékkezelés lehetséges módjaival, valamint az egyes
anyagfajták hasznosíthatóságának lehetõségeivel.

•

Interaktív foglalkozások és témanapok szervezése forgószínpad szerűen, 1-12.
évfolyamos tanulók számára, a következő témakörökben:
-Környezetbarát háztartás

-Hulladékmegelőzés és újrahasznosítás
-Reklám-fogyasztás-hulladék összefüggései
-Környezettudatos vásárlás
-Komposztálás
-Kézműves foglalkozás (újrahasználat)
-Szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás
-E-számok, bio és Fair Trade élelmiszerek
•

Foglalkozások a Humusz Házban (a fent említett témakörökben) és a Ház kertjében
található tanösvényen

•

Környezetvédelmi szakkörök szervezése az iskolákban (akár heti rendszerességgel) –
a kicsiknek kézműves foglalkozások az újrahasználat jegyében, a nagyobbaknak 8-10
alkalmas szakkör a fenti témák feldolgozásával.

•

40 órás gyakorlatorientált akkreditált pedagógus képzést tartunk tanároknak, a
hulladékgazdálkodás és a fogyasztói társadalom ismeretanyagához kötődő nevelési
feladatok elméleti és gyakorlati problémái, lehetőségei címmel.

•

Korszerű oktatási módszereket, jó gyakorlatokat mutatunk be környezetvédelmi
témákban rövidebb (4-8 órás) pedagógusképzések keretében.

A pályázat a következő linken érhető el:
http://www.nfu.hu/doc/3533
Amennyiben ajánlatunk felkeltette az érdeklődést, várjuk a jelentkezésüket.
További információk: www.humusz.hu/oktatas

2. A Real World Learning Network (magyar munkanéven: “Tapasztalati Tanulás
Hálózat”) első konferenciája
FELHÍVÁS
A Real World Learning Network (magyar munkanéven: “Tapasztalati Tanulás Hálózat”)
első konferenciáját rendezi

A hatékony terepi tanulás címmel

Főbb témák:
Hogyan tanulunk a körülöttünk lévő világról? Hogyan segíthet a természettudomány, hogy a
viselkedésünk “fenntarthatóbb” legyen? Mi a kapcsolat a RWL (Real World Learning –
magyarul munkanéven: “tapasztalati tanulás”) és a fenntartható fejlődés között? Mi a

természettudomány szerepe a fenntarthatóságban? Milyen kompetenciák szükségesek majd
egy fenntartható jövőben? Mit tehetünk ennek érdekében?

Időpont: 2013. január 21-24.

Helyszín: Slunakov oktatóközpont, Olomouchoz közel, Csehország

Kiknek: nyitott minden, a terepi tanulásban érintett - környezeti nevelők, tanárok,
oktatóközpont vezetők, oktatási döntéshozók – számára

A konferencia nyelvei: angol, német, cseh, tolmácsolás biztosítva

A konferencia díja (330 EUR), valamint a szállás, étkezés díja (245 EUR) teljes egészében
megpályázható a Tempus Közalapítványnál (www.tka.hu).
Pályázati jelentkezési határidő: 2012. szeptember 17.

További információk:
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=33
340
vagy
mondok.zsuzsa@mkne.hu
3. Zöld Iroda Verseny – iskoláknak is.
A KÖVET Egyesület 6. alkalommal hirdeti meg a Zöld Iroda Versenyt vállalatok,
intézmények és nonprofit szervezetek irodái számára. Újdonság, hogy a résztvevők Irodai
Ökolábnyom-kalkulátorral számszerűsíthetik környezeti hatásaikat. A hazai díjazottak pedig
idén először továbbjutnak a 2013-as Európai Zöld Iroda Versenyre. Jelentkezési határidő:
2012. szeptember 14.
A KÖVET Egyesület Zöld Iroda Programja keretében hatodik alkalommal hirdeti meg a Zöld
Iroda Versenyt, amelynek célja a környezet- és emberbarát irodai működés népszerűsítése, az
irodai dolgozók környezeti szempontú tudatformálása, valamint az induló irodák közötti
tapasztalatcsere és teljesítményük összemérése. A szervezetek a verseny keretében az irodai
környezetvédelem számos területén javíthatják környezeti teljesítményüket.

A versenyben részt vehet minden olyan vállalat, hivatal, intézmény, iskola, civil szervezet,
ahol irodai munka folyik. Indulhatnak a már környezetbarát módon üzemeltetett irodák és
azok is, amelyek a közeljövőben tervezik az áttérést a zöldebb működésre. A versenyre
jelentkező szervezeteket szektor szerint (for profit, illetve nonprofit/intézmény), valamint
méretük alapján (irodai munkatársi létszám) is megkülönböztetik a szervezők. Az értékelés
folyamán a KÖVET Egyesület Zöld Iroda-szakértői helyszíni audit keretében is
megvizsgálják a zöldülő irodák teljesítményét és eredményeit, majd nyilvános
szempontrendszer alapján független szakmai zsűri választja ki a győzteseket.
Az értékelés során is figyelembe veszik a különböző kategóriákat, így a legnagyobb változást
elérő irodák a 2013 Legtöbbet Zöldült Irodája, míg az összességében legjobban teljesítők a
2013 Legzöldebb Irodája díjat kapják. Az irodai környezetvédelem egyes területein
kiemelkedően teljesítő irodák különdíjat kaphatnak. A hazai díjazottak továbbjutnak a 2013as Európai Zöld Iroda Versenyre, mert a megmérettetés része a KÖVET által koordinált
NEGOSE (Network for Green Office Standardization in the EU) elnevezésű, Európai Unió
által támogatott Európai Zöld Iroda Projektnek.
Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 14. További információ a versenyről:
www.zoldiroda.hu
További információ:
Povodör Artúr
KÖVET Egyesület
tel: 06/1/472-2290
Email: povodor@kovet.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.

