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1. Továbbképzés Ökoiskola-vezetőknek - még a héten lehet jelentkezni
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Ökoiskola Hálózat fejlesztési tevékenységének
részeként egynapos nem akkreditált ökoiskola vezető-továbbképzéseket hirdet ökoiskolák
vezetőségi tagjai számára.
A továbbképzéseken való részvétel ingyenes. A továbbképzés elvégzéséről a résztvevők
tanúsítványt kapnak, amelyet a 277/1997.(XII.22.) kormányrendelet 5. paragrafusa által
szabályozott módon 5 kreditpont értékben a pedagógusok beszámíthatnak kötelezően
teljesítendő pedagógus továbbképzési kötelezettségük részeként.
A továbbképzések helyszínei és időpontjai:
Kiskunhalas, Munkácsy Mihály Általános Iskola, 2012. október 12. 9-17 óra
Budapest, IV., Karinthy Frigyes ÁMK, 2012. október 18. 19. 9-17 óra
Győr, Kölcsey Ferenc Általános Iskola, 2012. október 26 . 9-17 óra
Budapest, XIII., Gárdonyi Géza Ált. Isk. Herman Ottó Tagiskolája
2012. november 16. 9-17 óra
Jelentkezni az alábbi adatok megadásával lehet:
A választott képzés (helyszín, időpont):
Név:
Születési név:
Születési hely idő:
Anyja neve:
Munkahely neve:
Munkahely címe:

Beosztás:
Telefon:
E-mail:
Az adatokat a következő címre küldjék: varga.attila@ofi.hu
A jelentkezés határideje: 2012. szeptember 30.
Egy továbbképzésen maximum 30 jelentkező vehet részt. A jelentkezéseket időrendi
sorrendben fogadjuk. A jelentkezők a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról
visszajelzést kapnak. A résztvevők a részletes programról a továbbképzés előtt tájékoztatót
kapnak.
2. Öko-témahét az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskolában
A II. Megyervárosi Öko-témahét programterve.
Főszerepben az újrahasznosítás:
2012.09.20 – 2012.09.26
Papírgyűjtés – iskola + lakosság
Ökotakarítás – iskolaudvar és könyezete
Kuka dekoráló verseny – Ne legyél már olyan kuka!
Rajzpályázat – rajzolj szelektíven!
Jászótéri karbantartás
Tervezzünk közösen! – Zöldövezet pályázat ismertetése
Kerékpár túra – autómentes nap
Előadások, foglalkozások, vetélkedők, workshopok az újrahasznosítás
fenntarthatóság jegyében – civil szervezetek, önkéntesek bevonásával
Óvodások, iskolások, gimnazisták, tanárok, szülők, közelben lakók bevonásával

és

Infó: www.arpad-pecs.hu
kisi13@freemail.hu
3. Otthon az erdőben MKNE pályázat
Az „Expedíciózz a háztartásban” kampánysorozat soron következő állomásai:
•
Pécs: szeptember 25. (kedd), helyszín: Uránbányász tér
•
Győr: szeptember 26. (szerda), helyszín: Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és
Közösségi Tér (Győr, Hermann Ottó utca 22.)
•
Veszprém: szeptember 27. (csütörtök), helyszín: Sétáló utca
•
Esztergom: szeptember 28. (péntek), helyszín: Széchenyi tér
•
Székesfehérvár, szeptember 29. (szombat) (Civil Nap), helyszín: Alba Pláza mellett

A programsorozat 9 nagyvárosban mutatjuk be a környezettudatos élethez vezető lépéseket.
Témák: öko-építészet, energiatakarékosság, hulladékcsökkentés, környezetbarát tisztítószerek,
víztakarékosság. A helyi szakértők minden érdeklődőt javaslatokkal, információkkal,
kiadványokkal várnak, emellett a látogatók minden órában nyereménysorsoláson is részt
vehetnek.
A helyszínen lesz Blaskovich Ákos a földkörüli környezetbarát hajós expedíció (80 liter alatt
a Föld körül) egyik tagja is, aki élményeiről és tapasztalatairól számol majd be.
4. 2 program az Országos hulladékgazdálkodási Ügynökség nonprofit kft. jóvoltából
Szelektív forgatag a szelektív hulladékgyűjtés jegyében
Te már mindent tudsz a szelektív hulladékgyűjtésről?
És csinálod is?
Ha igen, még mindig van két érvünk, amiért érdemes eljönnöd az ország több pontján
megrendezésre kerülő forgatagra.
Az egyik, hogy most játszva tanulhattok meg mindent erről a fontos témáról. A másik, hogy
egész nap válogatott vidámságok, szórakoztató programok várnak titeket.
Helyszínek és programok:
Http://szelektivinfo.hu/korforgo/
2012. szeptember 29-én minden érdeklődő különleges túrán vehet részt. A KUKAKULTURA
keretében közel 60 helyszínen megnyílnak a hulladék-újrahasznosító üzemek,
hulladéklerakók, komposztálók, közszolgáltatók telephelyei, hogy mindenki a saját szemével
győződhessen meg arról, hogy miért is fontos a szelektív gyűjtés. Minden érdeklődő láthatja,
hogy mi történik az üres műanyag palackokkal, üvegekkel, fémdobozokkal, kiolvasott
újságokkal, miután azokat a szelektív hulladékgyűjtőbe dobta. Most meg lehet győződni arról,
hogy minden egyes hulladék jó helyre kerül.
A helyszínekről, a programokról bővebb információ:
www.szelektivinfo.hu/kukakultura
Országos hulladékgazdálkodási
Ügynökség nonprofit kft.
1055 budapest, kossuth lajos tér 11.
5. EURÓPAI MADÁRMEGFIGYELŐ NAPOK
A Zöld Út Békavédelmi Egyesület sok szeretettel meghív mindenkit az Európai
Madármegfigyelő Napok keretében rendezendő programjaira.
Helyszínek és időpontok:
2012.október 06 szombat 9-13 óráig
Dunakeszi tőzegtavak, Tőzegtavi horgászház
Megközelíthető: AUCHAN és Buy-Way áruházak parkolójától

2012. október 07. vasárnap 9-13 óráig
Drégelypalánk, Csadó tanya madárvárta.
Megközelíthető: Drégelypalánkról Ipolyvecére vezető úton.
Program mindkét helyszínen: madármegfigyelés, játékos vetélkedők, madár-és békatotó,
madárfelismerés rövid leírás alapján, természetismereti kérdések.
Minden résztvevő apró ajándékot kap.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
Információ:
bekavedelem@gmail.com
Tel.: 06-20-255-2579
6. Oktatási és szabadidős programok a természet jobb megismerésére iskoláknak
Oktatóközpontunk által speciálisan összeállított, tananyaghoz illesztett foglalkozások
segítségével megtörheti az osztálytermi tanulás egyhangúságát!
Kérje munkatársuk által személyesen megtartott ingyenes tájékoztatónkat
http://osvenykft.hu/gen/pro/mod/alo/alo_kiiras.php?i_szo_azo=31
, érdeklődjön!
+36 30 594 83 27
Ízelítőül:
Ajánlatok általános iskoláknak 1-6. osztályig
Szeptember-októberi tananyaghoz kapcsolódó ajánlataink kezdő és haladó csoportok számára:
Erdei tanösvények
Természetvédelmi tanösvények
Éjszakai tanösvények
Speciális és komplex foglalkozások
Bővebb információért látogasson el az oktatóközpont honlapjára:
http://osvenykft.hu/gen/pro/mod/foo/foo_kiiras.php?i_szo_azo=1

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.

