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1. Regionális ökoiskola találkozó Szirmabesenyőn
Egy HULLÁMhosszon vagyunk” Regionális ökoiskola találkozó Az Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet támogatásával.
Időpont: 2012. november. 16. (péntek) 9.00-16.00
Helyszín: Szinyei Merse Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Örökös Ökoiskola,
(3711 Szirmabesenyő, Állomás út 1.)
Ízelítő a programból:
Kihívások a XXl. sz-ban: dr. Gyulai Iván, ökológus, az Ökológiai Intézet igazgatója t
A tanösvények szerepe és használata a környezeti nevelésben: Dr. Kárász Imre, tanszékvezető
egyetemi tanár
Helyi értékek más szemmel- közösség és környezet: Laskó-Kuthi Adrienn, környezetvédelmi
ökológus
Kincsvadászat! Felmérés - A benyújtott példaértékű zöld tevékenységek anyagának adaptálási
lehetőségei: Nagyné Pavlik Olga, pedagógus
Részletes program és jelentkezési lap: http://www.ofi.hu/okoiskola-ofi-hu/szirmabesenyoregionalis
2. Megjelent a TermészetBÚVÁR 2012/5. száma
A címlapon: Héjakozmetika - Daróczi Csaba felvétele
Ízelítő a tartalomból:
Eredményt ígérő fáradozás – Madárbarát kertek
Történelmi gyümölcsfajtáink – Átörökítésre váró ízek, tulajdonságok
Rangot adó védjegy – Nemzeti Parki Termék
Folyók ölelésében – A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet
Izlandi vulkánok, álkráterek, madarak – Récericsaj a Mývatn tónál
Megvásárolható az újságárusoknál és a kiadónál!
Ára: 420 forint

Bővebben a www.termeszetbuvar.hu honlapon
3. Pedagógiai program a tanyák és a hagyományos gazdálkodás megismeréséért
2012. október 10. – III. Szakosztály MNVH pedagógiai program tanya
Az MNVH III. szakosztálya által indított projekt fő célja, hogy Magyarországon minden
gyerek ismerje meg a hagyományos, falvainkban még fellelhető gazdálkodási módokat egy
tudatos, életre nevelő pedagógiai programon keresztül.
Az ún. "tanyapedagógiai programot" 2011 elején együttműködésben kezdte el kidolgozni több
civil szervezet hazai, illetve külföldi tapasztalatok példáján. A külföldi tapasztalatokat
Franciaországban szerezték, ahol a gyerekek vidéki élettel való megismertetése jelentős
múlttal és színes szakmai tartalommal működik. Ezen felül az E-misszió Természet- és
Környezetvédelmi Egyesület sok éve foglalkozik környezeti neveléssel, táboroztatással, erdei
iskola programmal, valamint saját, városhoz közeli tanyáján rendszeresen fogad iskolás
gyerekeket közös gyakorlati foglalkozásokra, kertművelésre.
Bővebben:http://www.mnvh.eu/hirek/476/20121010/pedagogiai-program-tanyak-eshagyomanyos-gazdalkodas-megismereseert
4. A 10. Környezetvédelmi Hónap a Budapesti Francia Intézetben
A Francia Nagykövetség Kulturális és Együttműködési Osztálya, a Francia Intézet és a
Vidékfejlesztési Minisztérium szeretettel várja a nagyközönséget a novemberben
megrendezésre kerülő Környezetvédelmi Hónap konferenciasorozatára.
A 2003-ban kezdődött és azóta évente ismétlődő esemény célja felhívni a nagyközönség
figyelmét a környezetvédelem fontosságára, valamint alkalmat adni a francia-magyar szakmai
együttműködésekre, tapasztalatcserére. A Budapesti Francia Intézet programjából már nem
maradhat ki a Környezetvédelmi Hónap programsorozat.
A nyolc időpontot érdemes feljegyezni november. 7, 8, 9,15, 22,28, december 3,6.
Megnyitó november 7-én este 18.30-kor!
Konferenciákkal, ifjúsági foglalkozásokkal, kiállításokkal, filmetítéssel egybekötött
vitaestekkel várjuk Önt az idei rendezvénysorozaton a Budapesti Francia Intézetben ! ( 1011
Budapest, Fő u. 17.)
Bővebben: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/fi-environnement-a4
5. Regionális Ökoiskola találkozó – Algyő 2012. szeptember 27.
Több mint 20 iskola részvételével került megrendezésre 2012 szeptemberében a Regionális
Ökoiskola találkozó Algyőn.

A találkozóról készült jegyzőkönyv elérhető
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/okoiskola-tal.

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.

