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1. „Erdei iskoláról erdei iskolában - saját élmény alapú továbbképzés” 60 órás
akkreditált képzés
Az ERDEI ISKOLA EGYESÜLET 60 órás akkreditált képzést hirdet „Erdei iskoláról erdei
iskolában - saját élmény alapú továbbképzés” címmel.
(Engedélyszám: OKM - 82/65/2012)
Várjuk azoknak a pedagógusoknak, osztályfőnököknek, tanítóknak, erdei iskola oktatóknak a
jelentkezését, akik szeretnének megismerkedni az erdei iskolai nevelés fogalmával,
módszereivel, valamint pedagógiai jelentőségével oly módon, hogy a szükséges
kompetenciákat a továbbképzés során saját élmények útján szerzik meg.
Az egyhetes együtt tanulás eredményeképpen a résztvevők
 megtapasztalják az ökologikus életmódot, a közösségi együttlét örömét és fejlesztő
voltát;
 megismerik a tapasztaláson alapuló tanulás módszereit;
 képesek lesznek egy erdei iskolát teljes mértékben önállóan megszervezni a
kezdeményezéstől a finanszírozáson át az értékelésig;
 intézményükben közre tudnak működni az erdei iskolázás pedagógiai programba,
helyi tantervbe és éves munkatervbe való beépítésében.
A képzés adatai:
Helyszín: Veronika Erdei Iskola - Gyűrűfű
Időpont: 2012. október 8. és október 13. között
Szervezési forma: egyhetes bentlakásos képzés
Szükséges felszerelések: jegyzetfüzet, golyóstoll
Részvételi díj: 62 000 Ft, melyhez az Erdei Iskola Egyesület saját tagjainak 10% támogatással
hozzájárul.
A részvételi díj tartalmazza az egyhetes szállást, az egész napos étkezést és a terepi
munkához, feladatokhoz szükséges anyag-, illetve eszközigényt.
A képzést vezetik: Dr. Németh Ibolya (Bia) – környezeti nevelő
Vajtáné Boros Éva - gyakorló tanító, tanár
Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 20.
Jelentkezés, további információ: Vajtáné Boros Éva
e-mail: eva.boros@freemail.hu

telefon: 20/2222-874
Pályázatokhoz is ajánljuk képzésünket, illetve együttműködő partnerként az Erdei Iskola
Egyesületet:
•
TÁMOP- 3.1.4-12/1 - Innovatív iskolák fejlesztése (KMR) címmel
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/97B1B7664127875EC1257A21003C
99EA
•
TÁMOP-3.2.1.A-11/1 Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi
együttműködések
kialakítása
(tanulást
segítő
támogató
formák
bevezetése)
http://www.nfu.hu/doc/3441
•
TÁMOP- 3.3.8-12/1 Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek
támogatása (KMR) http://www.nfu.hu/doc/3586
Ajánlat kérése az alábbi elérhetőségeken:
Vajtáné Boros Éva
e-mail: eva.boros@freemail.hu
telefon: 20/2222-874
2. 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
3. „Csörgőfáról cinke szól” kiadvány a városi környezeti nevelésről.

A teljes kiadvány a városban élő 6-8 évesek, nagycsoportos óvodások, 1.2. évfolyamos
iskolásoknak készült, különös tekintettel Zöld óvodák és Ökoiskolák számára.
A városi élővilág széleskörű megismerésére az utóbbi időben nem készült kiadvány, az utolsó
1998-ban, amely 47460/1997.XV. számon szerepelt az MKM taneszköz listáján, mint
környezetismereti segédkönyv. Az új kiadvány ennek korszerűsített, jelentősen kibővített és
aktualizált változata mely három részből épül fel:
1. Gyerekeknek szóló színes füzet (csatolt pdf: csorgofabemutato), 80 oldal
2. Tanárt, szülőt segítő, útmutató füzet, 64 oldal
3. Társasjátéklap
A Kiadvány műszaki paraméteri:
Mérete: 148x210 mm (A/5),
Terjedelme: 144 oldal
Gyerek füzet: 80 oldal színes 90gr ofszet papír, színes fóliázott borítóval irkatűzve
Tanári füzet: 64 oldal, 1 színes, 80 gr ofszet papíron, sajátborítós, irkatűzve
Társasjátéklap: A/3-as méretű színes műnyomó kartonra nyomva, 2 oldalon fóliázva, 2x
hajtva
A három termék együtt egy átkötőszalaggal összefogva.
A kiadvány ára: 1240,-Ft/db +áfa (5%), mely 20-25 példány megrendelése esetén érvényes.
Az ár szállítási költséget nem tartalmaz.
A kiadvány bemutatóanyaga és a kiadványról készült szórólap innen letölthető:
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/csorgofarol-cinke-szol
Kérjük, megrendelési igényüket 2012. szeptember 1-ig a varga.attila@ofi.hu címen jelezzék.
Az ökoiskolák megrendeléseit összesítve továbbítjuk a kiadó felé.
A kiadványok kifizetésével, szállításával kapcsolatban a kiadó fogja felvenni a kapcsolatot a
megrendelőkkel.
A kiadvánnyal kapcsolatos további kérdéseikkel Balogh Gyöngyihez a BAFILA Kft. kiadó
vezetőjéhez fordulhatnak: b.konyvmuhely@gmail.com
4. Térítésmentes erdei iskola bemutató programok pedagógusok részére
Erdészeti Erdei Iskola és Oktatási Központ Somogyszob
Időpontok: szept. 14-15., 21-22., 28-29.,
okt. 5-6., 12-13., 20-21., 27-28.,
Jelentkezési határidő: Az aktuális időpont előtt egy héttel.
Péntek:
Délelőtt Érkezés, köszöntő
Szállás elfoglalása, az erdei iskola környezetének, épületének megismerése

Előadás az erdei iskola programkínálatáról
13:00

Ebéd

Délután Vackor Pihenőház megismerése, Vackor Erdei Tanösvény bejárása
Vadmegfigyelés, Háziállat bemutató felkeresése
18:00 Vacsora
Szombat:
8:00 Reggeli
10:00 Kaszópuszta: kisvasutazás a Baláta-tóhoz
12:00 Ebéd
13:00

Vilma Ház – Tájház bemutatás

14:00-tól

Hazautazás, Igény szerint Nagyatádi Városi Strand megtekintése, Termálfürdőzés

Mocz és Társa Magánerdészet Kft
7563 Somogyszob, Szent Imre u. 23.
Tel., fax: 06 82/445-300, Mobil: 06 30/57-59-624
E-mail: viragrajnai@moczerdeszet.hu
Web: www.moczerdeszet.hu
Részletek: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/erdei-iskola-bemutato

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.

