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1. Kiskunhalasi ökoiskola vezető-továbbképzés - a Bibó István Gimnáziumban.
Az előző két hírlevélben az ökoiskola vezető-továbbképzés meghirdetésében tévesen jelent
meg az október 12-ei kiskunhalasi ökoiskola vezetőképzésnek helyt adó iskola neve. Ezúton
szeretnénk helyesbíteni:
Az októberi kiskunhalasi ökoiskola –vezető továbbképzés a Bibó István Gimnáziumban kerül
megrendezésre
A hibáért elnézést kérünk.
Az eddig beérkezett jelentkezések érvényesek, szeretettel várjuk a további jelentkezéseket.
A jelentkezési lap a hírlevél 333. számában érhető el:
http://www.ofi.hu/okoiskola/hirlevelarchivum
Varga Attila
kooridnátor
2. Felhívás erdei óvodáztatással kapcsolatos továbbképzésre óvodapedagógusok és erdei
óvoda szolgáltatók számára
A továbbképzés elvégzése feltétele az erdei óvodai támogatások igénybevételének, amelyek a
Svájci- Magyar Együttműködési Program SH/4/10 azonosító számú „ Égigérő tanterem” című
projekt keretében a 2013-tól 2016-ig kerülnek meghirdetésre
A Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ)
honlapján, 2012. szeptember 10-én teszi közzé azt a felhívást, mely támogatási lehetőséget
biztosít óvodás gyermekek / általános iskolai tanulók, erdei óvoda / iskola programban való
részvételére.
A felhívásra jelentkezés egyik feltétele, hogy mind az óvodapedagógusok, mind a már
minősített vagy minősítés előtt álló szolgáltatók, illetve a minősítést megszerezni kívánó
intézmények részt vegyenek a KOKOSZ „Rajtunk is múlik” című 30 órás akkreditált
továbbképzési programján, valamint a főként a Natura 2000 témakör általános és módszertani
kérdéseivel foglalkozó - 10 órás műhelymunkáján.

Az akkreditált képzés során az óvodapedagógusok és a szolgáltatók megismerkednek többek
között a Zöld Óvoda, Ökoiskola, Erdei Óvoda, Erdei Iskola kritériumaival, azoknak a
fenntarthatóságra nevelésben betöltött szerepével, valamint az ezekhez kapcsolódó elméleti és
gyakorlati ismeretekkel.
(A továbbképzési program megnevezése ”Rajtunk is múlik” /Környezeti nevelés óvodában,
iskolában/, akkreditációs engedély száma: OKM-2/15/2000
A továbbképzések első ütemére 2012. október 5-6-7-én és 2012. október 19-20-21 –én,
Szombathelyen, illetve Móron 2012. november 16-17-18-án és 2012. november 23-24-25-én
kerül sor.
A második félévre tervezett képzések, 2013. március – április hónapban, a keleti országrészen
valósulnak meg. (A helyszínek egyeztetés alatt.)
A két hétvégét érintő képzés egy-egy alkalma péntek 9,30 órától vasárnap 13 óráig tart.
Intézményenként, illetve szolgáltatóként 1 fő jelentkezhet, azonban a jelentkezők számának
ismeretében, szabad férőhely esetén több fő jelentkezését is elfogadjuk.
A képzés összköltsége 70.000 Ft, amely tartalmazza a képzés során felmerült összes költséget.
A jelentkezőt terhelő költség: 20.000 Ft regisztrációs díj, valamint az utazás költsége.
Tisztelettel kérjük, hogy a jelentkezési lapot (mely beszerezhető: http://www.kokosz.hu/)
pontosan kitöltve, valamint a befizetést igazoló csekk vagy átutalási bizonylat másolatát
együtt, a jelentkezési lapokon jelzett időpontig küldjék el Mihácsy Éva részére
KOKOSZ - Borostyán Környezetvédelmi Oktatóközpont
9700 Szombathely, Bem József u. 9.sz., vagy az eva.mihacsy@gmail.com email címre.
Gánt, 2012. szeptember.10.
3. Erdei iskola a balatoni őshüllő nyomában
A Pálkövei Erdei Iskolába szívesen fogadunk a Balaton természeti és történelmi értékeit
felfedezni vágyó, belföldi és határon túli magyar diákcsoportokat.
A kirándulás, erdei iskola program, hétvégi tábor kiváló lehetőséget biztosít a régió
környezeti és természeti értékeinek megismerésére.
Aki pedig a balatoni őshüllő iránt is érdeklődik látogassa meg a weboldalunkat.
Weboldal: http://www.balatonierdeiiskolak.hu/palkove-erdei-iskola.php
Pálköve Ifjúsági Szállás - a Balaton rejtett kincse
5 nap/ 4 éj teljes ellátással, 6 ágyas, fürdőszobás faházakban: 11.000.-Ft/fő-től.
Kedvezmények: minden 21. fő számára a szállás és az étkezés ingyenes
100 fő feletti diákcsoport esetén minden 16. fő ingyenes és a csoportvezető, valamint kísérője
számára 3 napos Ausztria-i/Mariazell-i hétvégét biztosítunk.

További részletek, kirándulás, erdei iskola, nyári tábor ajánlatok a weboldalon találhatók.
Ajánlatkérés: http://www.balatonierdeiiskolak.hu/balaton-ajanlatkeres.php
Mobil: 06-20-943-06 43 vagy 06-20-9221-581
4. Saláta hírlevél
Kedves Pedagógusok és Érdeklődők!
Ismét jelentkezik a Saláta hírlevél!
Az alábbi linken is megtaláljátok webes formában a hírlevelünket:
http://humusz.hu/rovatok/salata
A tartalomból:
Akkreditált pedagógus továbbképzés a Humusz Házban
A Komposztálás Ünnepnapja - felhívás
80 liter alatt a Föld körül
Neten a Libri Antikvárium
Magtól-magig” kiállítás
Környezeti nevelés a múzeumokban
Környezetvédelmi játékok
EcoBusiness: Kreatívkodós, újrahasznosítós, vállalkozós ifjúsági csere
Évi 60 000 forint megtakarítás az ÖkoKörben
Van néhány zöldítő ötletem!
Üdv, a Humusz csapata
5. A Komposztálás Ünnepnapja
Kedves Pedagógusok és Érdeklődők!
A tavalyi évhez hasonlóan idén is meghirdetjük a Komposztálás Ünnepnapját. Szeretnénk,
hogy október 10-e körül minél több helyen valósuljon meg valamiféle aktivitás a
komposztáláshoz kötődően. Reméljük, minél többen be tudtok kapcsolódni. A részletes
felhívást, néhány inspiráló ötletet az ünnepnap megünnepléséhez és regisztrációs űrlapot a
http://www.humusz.hu/komposztalj oldal "okt. 10." menüpontjában találtok. Kérlek küldjétek
tovább a veletek kapcsolatban álló oviknak, suliknak, szervezeteknek!
Legyen október 10-e a komposztálás ünnepnapja!
Pedagógusok, tanítványaik, civil szervezetek és informális közösségek (klubok, társasházak,
közösségi kertek) bekapcsolódását várjuk az egész ország területéről!

A komposztkas készítéstől a befőttesüveges kísérleten keresztül a kiskerti komposzt-nyílt nap
szervezéséig számtalan módon kiveheted a részed az ünnepből.
Miért?
Mert aki komposztál, az:
- csökkenti a háztartási hulladék mennyiségét,
- kiváló minőségű virágföldet készít,
- rendszeres testmozgást végez, egészséges életet él,
- saját környezetével - öntevékeny módon - harmóniára törekszik.
További
információk
a
http://www.humusz.hu/komposztalj/felhivas

programról

és

regisztráció:

Kategóriánként a 3 legötletesebb, legrészletesebb beszámoló beküldői szemléletformáló
ajándékcsomagot kapnak.
A komposztálás ünnepnapja a Nulla Hulladék Hálózat kezdeményezéseként, a
Komposztfórum Magyarország Egyesület és a Galgamenti Népfőiskola (Szentandrás
Alapítványának) aktív közreműködésével valósul meg.

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.

