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1. Regionális Ökoiskola találkozó - Szirmabesenyő
Egy HULLÁMhosszon vagyunk”
Regionális ökoiskola találkozó
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet támogatásával
Időpont: 2012. november. 16. (péntek) 900-1600
Helyszín: Szinyei Merse Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Örökös Ökoiskola, (3711 Szirmabesenyő, Állomás út 1.)
Részletek: http://www.ofi.hu/okoiskola-ofi-hu/szirmabesenyo-regionalis
2. Pachamama Alliance szimpózium
Kedves Barátunk,
Szerettel meghívunk a Pandora Mélyökológiai Egyesület szervezésében a Pachamama
Alliance szimpóziumára ("Awakening the Dreamer, Changing the Dream Symposium")
A VÁLTOZÁS TE MAGAD LÉGY - párbeszéd a fenntarthatóságról
Először Magyarországon a Pachamama Alliance szimpóziuma, mely szerte a világon több
száz helyszínen kerül megrendezésre. Az egész napos program célja elősegíteni a
környezetileg fenntartható, társadalmilag igazságos, spirituális kiteljesedésre lehetőséget
nyújtó jövőt. A korunk elismert ökológiai gondolkodóival és aktivistáival készült
riportfilmekre, személyes reflexióra és csoportmunkára épülő program egyedülálló,
transzformatív tanulási tapasztalatot kínál.
http://www.pachamama.org/workshops/awakening-the-dreamer-symposium
Csoportsegítők:
- Ethan Hirsch-Tauber, a GEN (Globális Ökofalu Hálózat) nagykövete
Ethan az elmúlt 4 évben az indiai Auroville öko-spirituális közösség „Living Routes”
Integrált Fenntarthatóság projektjének keretében tanított ben tanított, és tartott hasonló
szimpóziumokat is.
- Berecz Ági és Kármán Era, Pandora Egyesület

A dokumentumfilmek angolul láthatók, a program teljes egésze alatt magyarra fordítunk és
nyelvi segítséget adunk.
2012. Október 20. szombat, 9 - 17 óráig
Doku Art, Budapest, IX. Ráday u. 18. – Erkel u. 15.
A részvételi díjként adott adományok (2000 – 4000 Ft) a terembérletet és az előadó
útiköltségét fedezik.
Jelentkezés: passionfortheearth@gmail.com email címen, érdeklődni a 06 30 943 55 37-es
telefonszámon lehet.
3. Otthon az erdőben program meghosszabbított beadási határidő
Az Otthon az erdőben programunk keretében meghirdetett pályázatra eddig is futottak be szép
számmal jelentkezések. A beadási határidőt meghosszabbítottuk, így a pályázati anyagokat
2012. október 21-én éjfélig várjuk szeretettel. Részletek az www.mkne.hu/otthonazerdoben
honlapon.
A program részeként terepi foglalkozások tervezésére irányuló képzést szervezünk, melyre
várunk szeretettel.
Ha pályázatot adsz be, ingyenesen vehetsz részt.
Ha egyesületi tag vagy (és az idei tagdíjadat rendezted), 8 000 Ft-ért jöhetsz.
Külsős érdeklődőket 15 000 Ft részvételi díj befizetése után várjuk.
Üdvözlettel
Halácsy Ágnes
4. Green-Go rövidfilm verseny
A CEEweb a Biológiai Sokféleségért, a Diverziti Egyesület és a Greenpeace Magyarország
minden kamera, illetve egyéb felvevőberendezés-tulajdonost hív, hogy vegyen részt a
második nemzetközi Green-Go rövidfilm versenyen és fesztiválon!
A kisfilmes kategóriák az alábbiak:
- Energia[Forradalom] a fenntartható energia nemzetközi évében
- Ünnepeljük együtt az európai természetet - Az élőhelyvédelmi irányelv 20. évfordulója
- Fedezd fel a kulturális és a biológiai sokszínűséget - az életünk alapját
Jelentkezési határidő: 2012.11.05, CET 18:00
Díjak: Minden kategória nyertese 350 Euróban részesül (Azaz összesen három
kategórianyertes). A közönségdíj nyertese 200 Euróban részesül az online szavazás alapján.
Részletek: http://greengofest.eu/hu/contest

5. VERSENYFELHÍVÁS!
A Somosi Környezetnevelési Központ
"KIS FÜRKÉSZ"
címen természetismereti - természetvédelmi versenyt hirdet alsó
tagozatos tanulók részére.
A versenyre 4 fős csapatok jelentkezését várjuk (lehetőleg évfolyamonként 1-1 tanuló).
A feladatok a hagyományoknak megfelelően továbbra is a következő témakörökhöz
kapcsolódnak:
• Természetismeret, természetvédelem
• Környezetünk természeti értékei
• Néphagyományok
• Fenntarthatóságra nevelés
A versenyre jelentkező csapatok 3 feladatsort kapnak meg e-mailben. A legügyesebb csapatok
a verseny befejezéseként májusban egy kétnapos döntő fordulón vesznek részt.
A versenyre iskolánként több csapat is jelentkezhet, viszont a döntőre iskolánként csak egy
csapat kerülhet be.
A csapatok jelentkezését a következő címekre várjuk:
levélben: Somosi Környezetnevelési Központ (Molnár Zoltán) 3121 Somoskőújfalu,
Köztársaság út 22.; e-mailben: mzmadar6@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2012. október 29. (postai bélyegző dátuma)
A versenyre a nevezési díj: 400Ft/tanulónként, melyet az alábbi számlaszámra kérünk
befizetni: Somosi Környezetnevelési Központ K&H Bank 10400786-50515256-50571003
A befizetés igazolását a jelentkezéssel együtt kérjük elküldeni! (A határon túli csapatoktól
nevezési díjat nem kérünk!)
A jelentkezésnek tartalmaznia kell:
• A felkészítő pedagógus nevét, telefonszámát, e-mail címét (Amely elérhetőségeken
megbízhatóan tudjuk tartani a kapcsolatot).
• Az iskola pontos nevét, címét
• A csapattagok nevét, osztályát
• A csapat nevét
A verseny koordinátorai:
Molnár Zoltán /KOKOSZ, Somosi Környezetnevelési Központ /
Molnárné Kiss Anikó /KOKOSZ, Somosi Környezetnevelési Központ /
A szakmai ellenőrzést végzi:
Dr. Kárász Imre (KOKOSZ, EKTF Környezettudományi Tanszék vezetője)
A verseny támogatói:
Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ), Bükki
Nemzeti Park Igazgatósága (BNPI)
További tájékoztatás: Molnár Zoltán (tel.:20/522-2525; e-mail: mzmadar6@gmail.com)
6. Felhívás
A Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Művelődési Ház MÉNTELEKI ISKOLÁJA
ebben a tanévben is meghirdeti az ÁLLATOK VILÁGNAPJÁHOZ kapcsolódó
rajzpályázatát!
Az idei témák: „VÍZ ALATTI VILÁG”

•
HALAK
•
KAGYLÓK, CSIGÁK, PUHATESTŰEK
•
BÚVÁRVILÁG
•
HORGÁSZKALANDOK
Kíváncsiak vagyunk, hogyan fogalmazzák meg gondolataikat rajzban kisebbek és nagyobbak!
(óvodások, általános iskolások és középiskolások)
2012-ben is megkeressük az ÖKOISKOLÁKAT felhívásunkkal!
Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek méretbeli megkötés nélkül.
(Az alkotások hátoldalán kérjük feltüntetni: az alkotó nevét, életkorát, felkészítő pedagógusa
nevét, iskolája nevét és címét.)
A munkák beérkezési határideje: 2012. október 15. hétfő
Az iskola címe: Kecskemét-Méntelek, Kecskeméti út 41. 6000
Az alkotások zsűrizés után iskolánkban lesznek kiállítva.
A DÍJKIOSZTÓT október hónapban ünnepélyes keretek között tartjuk!
(Terveink szerint egész délutáni programokkal OKTÓBER 26-án, pénteken, 14 órától)
A díjazottakat külön értesítjük.
Jó munkát kívánunk! Várjuk az alkotásokat!

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.

