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1. Globális nevelés képzés
Kedves Ismerősünk!
Berecz Ágival nemzetközi globális nevelés képzést szervezünk ifjúsági munkásoknak.
Mindazokat szeretettel várjuk, akik nem-formális és informális keretek között (egyesületek,
civil szervezetek, társadalmi mozgalmak, klubok stb.) foglalkoznak fiatalokkal.
Ajánló a témakörökből: globalizáció, fenntartható fejlődés, szociális igazságosság,
multikulturalizmus, ifjúsági részvétel.
Időpontja: 2012. október 7-14.
Helyszíne: Budapesthez közeli tréninghelyszín
Képzés munkanyelve: angol.
Résztvevő nemzetek: magyar, osztrák, szlovén, olasz, ciprusi, román, lett, dán.
Költségek: Az utazás költségéit a résztvevőknek kell állniuk. A program állja a szállás,
ellátás, képzés költségeit.
Minden résztvevő tanúsítványt kap a képzés elvégzéséről.
Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 31.
Részletek és jelentkezési lap kérhető: judit.koppany@artemisszio.hu
2. Egy hasznos link
Az alábbi linken láthattok 21 darab online, ingyenes leporellót, ami minden témában jó
tanácsokkal szolgál, hogyan lehetünk környezettudatosabbak, egészségesebbek…
http://expediciozzokosan.hu/index.php/kiadvanyok

3. Erdei Iskola Nyíltnap

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!
Kedves Tanárnő/Tanár Úr!
A Tihany Tourist Kft. 2001 óta szervez Erdei Iskolát, 2005 évtől Minősített Erdei Iskolát,
témanapokat és osztálykirándulásokat a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szakmai
közreműködésével.
Szeretnénk programjainkat minél szélesebb körben megismertetni, ezért tisztelettel meghívjuk
iskolájuk környezeti nevelés iránt érdeklődő pedagógusait bemutatónkra.
Időpont: 2012. szeptember 14. péntek
Program:
Érkezés: 8-9 óra között
Találkozó a Tihanyi Családi Szabadidőparkban /Tihany, Aranyház utca./. Megközelíthetőség
gépkocsival a 71-es főúton, majd a falun át, a Geofizikai Kutatóintézetnél a Belső-tó irányába
kanyarodva. Autóbusszal Balatonfüred-Tihany Geofizikai Kutatóintézet állomás, majd gyalog
300 m a Belső-tó irányába.
Fogadás és bemutatkozás, tízórai
10.00: túra az Aranyház – Szarkádi-erdő – Tihanyi Levendula Erdei iskola útvonalon
14.00: pihenő az erdei iskolában
14.30. utazás kisvonattal
15.30: Levendula Ház Látogatóközpont megtekintése a Belső-tó partján
17.30: vacsora a Szabadidőparkban
Hazautazás
A programokon való részvételt, az étkezést, a kisvonatozást a résztvevők számára ingyenesen
biztosítjuk. Az ide és a hazautazás költségeit a résztvevők viselik.
Kérjük, hogy a jelentkezési lapot 2012. szeptember 10.-ig címünkre visszajuttatni
szíveskedjenek. /Tihany Tourist Kft, 8237 Tihany, Kossuth u.11. Tel./Fax: 87/448-481,
20/9754-162, e-mail: info@tihanytourist.hu/ -a jelentkezési lap itt igényelhetőA programról 2012. szeptember 12-én a jelentkezőknek visszajelzést küldünk (10 fő alatti
jelentkezés esetén a bemutató elmarad).
Reméljük, hogy gazdag programunkkal felkeltettük érdeklődésüket.
Várjuk jelentkezésüket,
Üdvözlettel:
Vers Réka
BfNPI oktatási szakreferens
Hírlevél a www.tihanytourist.hu honlapról
4. „Zöld oktatás, mint a környezettudatos nevelés alapja”
Tisztelt Hölgyem / Uram!

Küsz Marianna
ügyvezető

Ezúton tisztelettel meghívom Önt, és érdeklődő munkatársait a Gödöllői Királyi Kastély, a
Vidékfejlesztési Minisztérium és Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség által
szervezett, 2012. augusztus 28-án, Gödöllőn tartandó szakmai napunkra.
A szakmai nap fő témája:
A szakmai nap helyszíne:
Időpontja:

Zöld oktatás, mint a környezettudatos nevelés alapja
Gödöllői Királyi Kastély, Barokk Színház
2012. augusztus 28., kedd, 9 -14 óra

9.00. - 10.00. Kirrné Feicht Ágnes a MÖFÖSZ elnöke, Megnyitó
Marosán Angelika, MÖFÖSZ alelnöke, a Gödöllői Kastély zöldfelület- gazdálkodási
szakértője
Gödöllői Kastélykert felújításának tervezési szempontjai Husqvarna kisgépbemutató a
Kastélykertben
10.00. - 10.20. Badics Tiborné, Qualy-Co Oktatási Tanácsadó „Zöld Óvoda pályázat”
eredményei
10.20. - 10.40. Kelemen Judit – Okleveles táj- és kertépítész tervező Óvodakert kialakítás
10.40. - 11.00. Somorjai-Tamássy Zsolt - Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. Green City elvek
az intézményi kertek kialakításában
11.00. - 11.20. Papp Ákos, Holland Pázsit Kft. A természet ihlette - a fenntartható zöld óvoda
udvar
11.20. - 11.40. Szünet, büfé
11.40. - 12.00. Milánkovics Kinga – REGINA Alapítvány Fenntarthatósági és környezeti
nevelés anyai szemmel
12.00. – 12.20. Rosta Gábor, Városi Kertek Egyesület Intézményekkel való közös
együttműködés a közösségi kertekben
12.40. – 13.00. Márkus Edit és Brázainé Bierbauer Ágnes Tácia – XIX.ker. Önkorm.
Az Önkormányzat részvétele a környezeti nevelésben a XIX. kerületben
13.00. - Tiborczné Garai Katalin - Gödöllői Zöld Óvoda
Zöld élet a Gödöllői Zöld Óvodában, Gödöllői Zöld Óvoda megtekintése
A rendezvényen való részvételért MÉK pontok igényelhetőek!
Budapesti indulással buszt indítunk, amelyre az igényt kérem a regisztrációban megjelölni
szíveskedjenek!
Kérjük a kedves érdeklődőket, hogy legkésőbb 2012. augusztus 27-ig regisztráljanak a
rendezvényre Solymos Mónika titkárnál, az info@mofosz.hu email címen.
Solymos Mónika
Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség
Tel, fax: 1-291-15-03
Mobil: 20/241-02-16
info@mofosz.hu
www.mofosz.hu
5. II. Karbon Kerekasztal - Augusztus 24-25.

FIATAL DÖNTÉSHOZÓK ÉS SZAKÉRTŐK KLÍMAVÉDELMI TALÁLKOZÓJA. A
Karbon Kerekasztal egy - rendhagyó módon - közvetlen hangvételű szakmai konferencia és
műhely, ahol az üzleti élet, a köz- és civil szféra képviselői találkozhatnak egymással. A
rendezvény célja a szakmai kapcsolatépítés mellett, az egyes területek naprakész
megismerése, lehetséges irányok felvázolása. A konferencia 3 fő témája az intézményi
kertészkedés, a közösségi kertek és a bevásárló közösségek.
Bővebben: http://www.klimanagykovetseg.hu/ii-karbon-kerekasztal-augusztus-24-25
6. 40 órás akkreditált pedagógus továbbképzés a Humusztól
Kedves Pedagógusok és Érdeklődők!
Szeretnénk ajánlani Nektek, a Szövetségünk által meghirdetett pedagógus képzésünket, "A
hulladékgazdálkodás és a fogyasztói társadalom ismeretanyagához kötődő nevelési feladatok
elméleti és gyakorlati problémái, lehetőségei - címmel.
Ez egy 40 órás akkreditált pedagógus továbbképzés. A képzés során 40 kreditpont számolható
el.
Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 30.
A képzés helyszíne: Humusz Ház, 1111 Bp., Saru u. 11.
A továbbképzés teljesítésének formai követelményei:
•Minimális részvétel a továbbképzésen: az össz. óraszám 80 százaléka.
•A 2 db házi dolgozat elkészítése és bemutatása
(1. téma: hulladékgazdálkodással kapcsolatos módszertani játék leírása, a játék elkészítése és
max. 5 perces bemutatása. 2. téma: "A" Az iskolában már megvalósított vagy megvalósítható
hulladékmegelőzési ötletek és a reklámok megjelenése az intézményben c. vagy "B" A
szelektív hulladékgyűjtés és az iskola c. dolgozatok elkészítése és bemutatása. ("A" vagy "B"
témában).
•A csoportmunkákba, illetve a tematikai egységek végén lévő ellenőrzési feladatokba való
bekapcsolódás.
•Egy 60 perces írásbeli vizsga megírása az alábbi értékelési szempontoknak megfelelően:
fogalmak pontos használata, összefüggések felismerése, módszertani ismeretek megléte,
környezettudatos szemléletmód érvényesülése.
A résztvevők tanúsítványt kapnak a tanfolyam elvégzéséről.
Bővebb információ:
http://www.humusz.hu/hirek/humusz-hirek/akkreditalt-pedagogus-kepzes-humuszhazban/10589
Regisztrálni a jelentkezési lap kitöltésével lehet a fenti, webes elérhetőségen! A jelentkezés a
regisztráció sorrendjében történik!
Üdvözlettel: a Humusz csapata

7. Akkreditált pedagógus továbbképzést indít a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság!
Örömmel értesítjük az érdeklődő pedagógusokat, hogy 2012 őszén 60 órás továbbképzést
indítunk (60 pont). A képzés főként terepi alkalmakból áll, előképzettséget nem igényel és
bármely szakos pedagógusokat várunk, akik elhivatottak a környezeti nevelés terén. Olyan
módszertani fogásokat tanítunk meg, amelyek hozzásegítenek egy környezeti nevelési
program összeállításához és annak élményszerű megtartásához.
A program címe: „A környezeti nevelés megvalósítása terepi körülmények között a DunaIpoly Nemzeti Park Igazgatóság lehetőségeit felhasználva”
Jelentkezési lap, információ: www.dinpi.hu oldalon található.
A képzés időpontjai: szeptember 13-14-15. és október 4-5-6.
Jelentkezési határidő: szeptember 7.
A képzés ára: 65 000Ft (bruttó).
Helyszínek:
1. nap: Budapest, Szemlő-hegyi-, Pál-völgyi- és Mátyás-hegyi barlangok
2. nap: Ócsai Tájvédelmi Körzet, Tájház, Turján Ház, Árpád-kori Református templom 3.
nap: Budai Sas-hegy TT, Kutya-hegy (Terepi programok)
4. nap: Szénások Európa Diplomás Terület (Terepi program a Jági tanösvényen)
5. nap: Esztergom, Strázsa-hegyi tanösvény és Duna Múzeum
6. nap: Királyréti Erdei Iskola
További információ és jelentkezési lap kérhető: Dr. Jankainé Németh Szilvia: 30/663-4614,
vagy esztergom@dinpig.hu
8. RAPA NUI VAGY TIKOPIA? ÖKOLÓGIAI VÁLSÁG ÉS KIÚTLEHETŐSÉGEK
2012-ben is elindul a Humánökológia tanfolyam - ezúttal Budapesten és Pécsett is!
Jelentkezési határidő: szeptember 11.
Részletek: www.kiskozossegek.hu/tanfolyam címen.

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.

