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1. Az OFI „Natura 2000 pedagógiai segédanyag készítése óvodák és iskolák számára” c.
ajánlatkéréssel kapcsolatos kérdések
Az OFI „Natura 2000 pedagógiai segédanyag készítése óvodák és iskolák számára” c.
ajánlatkéréssel kapcsolatban felmerült kérdésekre adott írásbeli válaszok a
http://www.ofi.hu/palyazatok/egyeb-beszerzesek/natura-ajanlatkeres címen olvashatók.
Az ajánlatok beadási határideje 2012. december 12. 12:000
2. Allukollektor a Bibó Gimnáziumban
Kiskunhalas intézményei közül a Bibó-gimnáziumban készül elsőként alukollektor. Az
energiatakarékos, környezetkímélő eszköz elkészítéséről, a diákok szerepvállalásáról,
ismertető előadások megtartásáról állapodott meg Veszelszkiné Huszárik Ildikó
iskolaigazgató és Korneth Béla műszaki tanácsadó, a kollektorkészítés nagy tapasztalatú
szakembere.
Részletes beszámoló: http://www.bibo-halas.hu/oldalnavigacio/okoprogram.html
3.Lehoczky János Komplex Környezeti Emlékverseny a Kárpát-medencében 2012/2013
Lehoczky János Komplex Környezeti Emlékverseny a Kárpát-medencében 2012/2013
3 fős csoportverseny 7. és 8. évfolyam részére (XIV.)
A verseny meghirdetői:
Természet és Környezetvédők Solti Egyesülete – Teleki Sándor Oktatóközpont,
Solt Város Önkormányzata, Vécsey Károly Általános Iskola, Óvoda és AMI,

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Magyar Természetvédők Szövetsége,
Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ)
A versenyt meghirdetjük Erdély, Kárpátalja, Vajdaság és Szlovákia magyar nyelvű
iskoláinak is.
A verseny célja:
A tanulók környezettudatos szemléletének fejlesztése elméleti és gyakorlati szinten.
A pályaorientáció erősítése.
A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
7. évfolyam
Témakörök: talaj, víz, levegő
Felhasználható irodalom:
Kémia tankönyv és munkafüzet 7. évf.
(Dr. Siposné Kedves Éva, Mozaik Kiadó)
Biológia tankönyv és munkafüzet 7. évf.
(Jámbor Gyuláné, Mozaik Kiadó)
Természet - Búvár szakmai lap (2012.szeptembertől)
8. évfolyam
Azokat a 8. osztályosokat várjuk akik részt vettek előző évben a 7. osztályosok országos
döntőjén !!!
Témakörök: ökológiai tényezők szerepe – növény és állatfelismerés - határozás terepen,
rendszerezés, anyagi körforgások a természetben, környezeti ártalmak az emberi szervezetre.
Felhasználható irodalom:
Biológia tankönyv és munkafüzet 7.évf.
Kémia tankönyv és munkafüzet 8. évf.
Biológia tankönyv és munkafüzet 8. évf.
Kis növényhatározó

(Jámbor Gyuláné, Mozaik Kiadó)
(Dr. Siposné kedves Éva, Mozaik Kiadó)
(Jámbor Gyuláné, Mozaik Kiadó)
(Simon - Csapody )

A nevezés módja, határideje e-mail – 2012. december 17.

kaczibaica@t-online.hu

Fordulók – 7. évfolyam
1. forduló - iskolai forduló 2013. január 18. (internetes levelező forma)
Feladatlapot és javítókulcsot küldünk a jelentkező intézményeknek – szaktanári javítás –
80% - tól visszaküldés a szervezőnek - felülellenőrzés – értesítés a továbbjutásról
Témák: környezetvédelem fogalma, élő és élettelen környezeti tényezők, nemzeti parkok
– veszélyeztetett fajok, esőerdők pusztulásának okai és következményei, a levegő
összetétele, fotoszintézis jelentősége, légszennyező anyagok, szmog kialakulásának okai
és következményei, szóegyenletek, környezeti ártalmak és betegségek
2. forduló: 2013. április 11. (internetes levelező forma)
Téma: az év madara, fája latin megnevezéssel is, életközösségek jellemzői,
kölcsönhatások, anyagáramlás az életközösségben, természetkutatók munkássága,
nemzetközi egyezmények (vizes élőhelyek), természetvédelem – turizmus, Földünk
környezeti problémái, energiaforrások.
Helyszíni laborgyakorlat: tanult kémiai anyagok felismerése, csoportosítása – 5 perc;
egészségre ártalmas gázok az emberi szervezetre (kiselőadás – 3 perc).
3. forduló: országos döntő 2012. május 29 – 30. ( Solt )
az első 8 csoport jut be az országos döntőbe (80 % - tól)
részvétel feltételei:

1 db. tabló otthoni összeállítása a fenntarthatóság jegyében
terepi jegyzőkönyv otthoni kidolgozása (4 oldal) helyi ökológiai megfigyelések alapján
(1 hónap 4 alkalom heti elosztással)
Fordulók – 8. évfolyam
1. forduló – iskolai forduló 2013 január 18. (internetes levelező forma)
Témák: a tudományos rendszertan megalapozói – bevezető rendszertani gyakorlatok,
Ásványi anyagok és vitaminok szerepe az emberi szervezetben. Egészséges
táplálkozás. A halogén elemek és vegyületeinek szerepe az emberi szervezetre.
Allotróp módosulatok az élővilágban. kémiai reakciók és számítások.
2. forduló – regionális fordulók 2013. április 11. (Csíkdánfalva, Magyarkanizsa,
Mórahalom, Solt)
Ultraibolya sugárzás hatása az emberi szervezetre. Az oxigén és a víz körforgása.
Szelénvegyületek élettani hatása. Egyenletek, számítások.
Rendszertani gyakorlatok ártéri lágy és fás szárú növények vonatkozásában
otthoni ökológiai komplex gyakorlatok végzése (talajtani – hidrológiai vizsgálatok a
megismert növényfajok vonatkozásában)
Az országos döntő szakmai programja:
1. nap 14 óra: 7. és a 8. évfolyam részére írásbeli a Vécsey Károly Könyvtárban
16 óra: csoportos vízvizsgálat és növényfelismerés a nemzetközi hírű Ramsari –
területen a Böddi – széken (7.évfolyam)
8. évfolyam részére terepgyakorlat a Duna árterén (csoportos
jegyzőkönyv kidolgozása talajtani és hidrológiai témákban – összefüggések
feltárása.
10 – 10 növény és állatfaj felismerése ökológiai környezetben,
rendszerezés.
2. nap
7. évfolyam részére
Kiselőadások témái:
1. védett növény avagy állatfaj bemutatása (latin névvel) az adott településről algoritmus
alapján (csoportos prezentáció, önálló projektor használat, (6 perc)
2. Ökológiai kísérlet bemutatása csoport szintjén, mely otthoni választás alapján történik,
megfelelő kísérleti eszközkészlettel és alkalmazással (probléma beállítása –
megoldásra javaslat, következtetések levonása (6 perc)
3. az adott településről hozott problémás környezeti téma bemutatása, megoldások
keresése. (alternatívák: közös prezentáció önálló projektor használattal avagy
szituációs játék) (6 perc)
Célszerű ismerkedni a település Környezetvédelmi Programjával.
4. hazai ártéri fafajok önálló felismerése terepen (10 fafaj) - morfológiai és szervtani
összehasonlítások – védettség, gazdasági jelentőség.
8. évfolyam részére:
1.
11 órától csoportonként összegző prezentációk a Duna árterének ökológiai
helyzetéről.
(10 perc) Összefüggéseket feltáró terepi jegyzőkönyvek alapján.

2. Prezentációk témái: A nitrogén, a foszfor és a szén vegyületeinek hatása az élő
szervezetre. Körforgások a természetben. Az emberi felelőtlenség következményei a
bolygónkon –példák a megmentésére. (6 perc)
A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
80 % a határérték, mely meghatározza az I. és a II. fordulóból a továbbjutást.
E-mailen jelzünk két héten belül az intézményeknek továbbjutás céljából.
Az eredmények közzétételének módja:
Köznevelés, KOKOSZ honlapja, Magyar Természetvédők Szövetsége, KNP honlapja.
Díjazás: vándorserleg , értékes könyvjutalmak, Természet –Búvár előfizetés,
(tervezett tanulmányi út egy Kárpát-medencei természetvédelmi területre)
Jelentkezés módja:
Az oktatási intézmény neve, címe,
A versenyző tanulók és a felkészítő tanárok nevei.
A szervezők elérhetősége
Kacziba Lajosné (6320 Solt, Petőfi Sándor u.3.)
kaczibaica@t-online.hu
Tel:. 06 70 6179324
4. Saláta hírlevél
Kedves Pedagógusok és Érdeklődők!
Ismét jelentkezünk...az adventi ráhangolódás jegyében!:)
A Humusz Szövetség legújabb programajánlata: Zöld Mikulás és Karácsony!
http://humusz.hu/hirek/humusz-hirek/adventi-hangolodas-zold-gondolkodas-jegyeben/10900
Az alábbi linken megtaláljátok webes formában a Saláta hírlevél híreit:
http://humusz.hu/rovatok/salata
5. „Nyomozz a természet hetedhét országában!” 7 fordulós verseny felhívás
Érdekelnek a növények és állatok? Szívesen olvasol róluk? Szeretsz utánajárni a természet
rejtelmeinek, vagy felfedezni különféle növényi és állati szokásokat? Akkor vágj bele!
A vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert meghirdeti hetedhét országra szóló, a növényekkel,
állatokkal és a téli, kora tavaszi természeti jelenségekkel foglalkozó 7 fordulós versenyét.
A verseny célja, hogy a gyerekek télen se feledkezzenek meg a természetről, annak
folyamatairól, szépségeiről, arról, hogy a hó alatt is van élet, s a lombtalan fák is csupán
„pihennek”, hogy tavasszal újra kihajthassanak.
A versenyre általános iskolás felső tagozatos gyerekektől várjuk a megoldott feladatokat.
Kizárólag egyénileg lehet a versenyen részt venni!

A feladatok kéthetente, mindig hétfői napon jelennek meg a www.botanikuskert.hu oldalon.
Az első forduló megjelenési időpontja 2013. január 7-én hétfőn reggel 7 órakor lesz.
Összesen 7 fordulón keresztül, fordulónként hét feladatot old meg a versenyző. Az előző
forduló beküldési határideje a következő forduló feladatlapjának megjelenési napja.
A feladatokat szakacs.eva@okologia.mta.hu címre kérjük küldeni.
Önálló munkát várunk a versenyzőktől, viszont a megoldott feladatsor beküldésében kérjük a
szülők, tanárok segítségét!
Eredményhirdetés: 2013. április 22. (Föld Napja)
Értékelés, díjazás: A feladatok értékelése pontozással történik. Az első három legtöbb pontot
elért tanuló éves bérletet nyer családja részére Botanikus kertünkbe, mely az első látogatás
alkalmával kerül érvényesítésre, s onnantól számított egy éven keresztül ingyenes belépésre
jogosít.
További részletek és a felhívás szövege honlapunkon itt olvasható:
http://www.botkert.hu/node/511
6. Összefoglaló a „Fenntartható Fejlődés” című tanulmányról
2012. november 21., Fenntarthatósági Csúcs, Larus Rendezvényközpont
Ma egy hiánypótló rendezvény került megrendezésre Budapesten, hiszen Gyulai Iván új
tanulmányának komoly és kellően hosszú megvitatására eddig sajnos széles körben még nem
került sor. Aki olvasta már, az tudja, mennyire fajsúlyos műről van szó, aki pedig még nem,
az jobb ha minél előbb bepótolja. Ugyanis úgy vitázni és beszélgetni mai világunk
problémáiról, hogy nem olvastuk ezt a tanulmányt, badarság volna…
A „Fenntartható Fejlődés” c. tanulmány PDF formátumban letölthető
http://www.ecolinst.hu/index.php/letoltes
A „Fenntartható Fejlődés” c. tanulmány DVD film formátumban letölthető
http://www.ecolinst.hu/index.php/a-fenntarthato-fejldesrl-szolo-filmjeink
„A tudásnak és bölcsességnek kéz a kézben kell járniuk a fenntarthatóság érdekében. A
bölcsesség a tudás kontrollja, es ha a bölcsesség nem tartja féken a tudást, abból romboló erő
lesz. Gyakorlatilag ezt éljük meg a XXI. század elején, ráadásul úgy, hogy még több tudást
vetünk latba problémáink kezelésére, pedig ahhoz éppen bölcsességre lenne szükségünk.”
7. Egészséges életvitel kialakítás az ökoiskolákban
Új elemmel bővült az Ökoiskola honlap "Jó gyakorlat rovata". Víghné Arany Ágnes, Benkéné
Kiss Valéria és Tárkányi Ferencné írása Debrecenben 2008-óta működő Egészséges életvitel
kialakítás az ökoiskolákban című iskolakísérlet elmúlt éveinek eredményeit, tanulságait
mutatja be. Az írás a http://www.ofi.hu/okoiskola-ofi-hu/okoiskolai-jo/okoiskolajo-gyakorlat
címről tölthető le.
Reméljük, az írás közzétételével mi is elősegítjük további ökoiskolák programhoz való
csatlakozását.

8. Adventi hangolódás a zöld gondolkodás jegyében
Karácsonyi ajándékkészítő kézműves foglalkozás az újrahasználat jegyében
Az eljövendő advent heteiben olyan kézműves tevékenységet kínálunk, ahol mindent a
természetes anyagok használata és az újból felhasználható anyagok szelleme hat át. Egyedi,
praktikus és mégis nagyon szép, esztétikus ajándéktárgyakat készíthetünk környezetbarát
módon, kis költség ráfordítással. A koszorútól az ablak és ajtódíszekig, adventi naptárig
mindent el lehet készíteni olyan, a háztartásban fellelhető anyagokból, amit kidobásra
szánnánk. Előkerül a papírhenger, a műanyagflakon, a kávéskapszula, a teásdoboz, a
befőttesüveg és még sok más kreatív alapanyag, amiből csodákat alkothatunk az adventre!
Időpont: 2012.november 12-december 21.
Várjuk az iskolai csoportok, óvodák jelentkezését!
A program a Humusz Házban és kihelyezett helyszínen is elérhető.
További
információ:
Pilinger
Zsuzsanna
06-70-6087992,
pilingerzsuzsa@gmail.com

oktatas@humusz.hu,

Angyalvárás gyermekekkel
Az eljövendő advent heteiben a zöld szellemű tárgyalkotó kézműves tevékenységet
kiegészítve játékkal, mesével készülünk az ünnepre.
Adventi kézműves- ügyes apró kezek ajándékot készítenek természetes és újra használható
anyagokból az ünnepre.
Mesélős ráhangolódás a gyerekeknek: mese, ének és meglepetés vers a fenyőfa alá-interaktív
játék.
Kis megmozgató- közös játék a tudatos vásárlás jegyében
Mesefilmek, diafilmek vetítése.
„Ökofrankó büfé „– hideg étkek másképpen
Időpont: 2012.november 19-december 21.
Várjuk az iskolai csoportok, óvodák jelentkezését!
A program a Humusz Házban és kihelyezett helyszínen is elérhető.
További
információ:
Pilinger
Zsuzsanna
06-70-6087992,
pilingerzsuzsa@gmail.com

oktatas@humusz.hu,

ÖkoMikulás-ZöldMikulás
A ZöldMikulás egy kicsit más, mint a szokásos modern, fogyasztás és ajándék orientált
Mikulás ünnep. Szent Miklós püspök legendájához kapcsolódóan, annak eredeti értékét
felelevenítve a vén Miklós püspök nyomaiban jár a Humusz zöld Mikulása: az egyszerű
ajándékok készítésével, az ajándékozás örömével, az önzetlen adás, gesztus értékű szívesség
téltelével.
A Mikulás vagy Télapó úgyis felfogható, mint olyan Öregember, aki vigyázza, óvja a Föld
javait, kincseit, mind a természeti kincseket, mind az emberi lélek kincsit. Amikor
ajándékozunk magunkból valamit másnak, azzal nagy jót teszünk a Föld egészének,
embereknek, állatoknak, növényeknek…
Ehhez a gondolathoz kapcsolódik a ZöldMikulás program.

Mikulás és segítő társai a Manók elmondják, hogy milyen hosszú útról jöttek, hogyan
készültek a Mikulás ünnepre, és milyen szempontokat vettek figyelembe (bicikli, miért zöld a
manósapka, miért szomorú a Mikulás - környezetkárosítás, sok szemét, sok tárgyias ajándék,
nem jó minőségű édesség…. Hogyan javíthatunk rajta?
Manóképző próbákon való részvétellel: buzdítják a gyerekeket arra, hogy legyenek ők is
segédek, segítő zöld manók, akik a környezetükre figyelve egész évben segíthetik a Mikulás
és a Mikulás manóinak munkáját. De már itt és most is részt vehetnek (vagy már a Mikulás
érkezése előtt részt vesznek a manóképző próbákon) a manóképző próbákon, melynek
teljesítésével szakképzett segítőkké válnak és erről bizonyítványt is kapnak, magától a
Mikulástól
A manóképző próbák lehetnek: kézműves tárgykészítés újrahasználható alapanyagokból,
különböző környezettudatos szemléltető tablók megismerése, tudatos vásárlás, játékok.
A szívesség tétellel, önzetlen ajándékozással: akik a programra érkeznek ők is adnak, hoznak
ajándékot a Mikulás zsákjába. Cipősdoboz ajándékokat: jó állapotú, de már megunt játékok,
ruhák, saját készítésű ajándék, iskolai eszközök továbbadása.

Program elemek:
- Manóképző próbákkal: kézműves tárgykészítés, interaktív játékok a zöld magatartás
jegyében.
- Énektanulás-Mikulás váró, hívogató
- Manó oklevelek kiosztása(a Manók értékelése, egy-egy próbát közösen megcsinálnak a
gyerekek, ezt a Mikulás és a Manók irányítják, értékelik)
- Ajándékosztás a jelen lévő gyerekek részére-választható program elem, ezt a megrendelő
biztosítja
- Cipősdoboz ajándékok leadása-választható program elem, a gyerekek hoznak magukkal
cipős doboznyi adományokat (még használható játékokat, iskolaszereket, saját készítésű apró
ajándékot, könyvet) a Mikulás zsákjába, amit a Humusz munkatársai eljuttatnak a
célcsoportnak.
- Film vagy diavetítés
- Ökofrankó büfé
- Mikulás iroda: információs anyagok osztása, tájékoztatás
Időpont: 2012. december 1-9.
Várjuk az iskolai csoportok, óvodák jelentkezését!
A program a Humusz Házban és kihelyezett helyszínen is elérhető.
További
információ:
Pilinger
Zsuzsanna
06-70-6087992,
pilingerzsuzsa@gmail.com

oktatas@humusz.hu,

9. Egész életen át tartó tanulás program, Comenius Iskolai együttműködések
Pályázati határidő:
2013. február 21
Az alprogram célja:
Az oktatás európai dimenziójának erősítése a részt vevő országokban működő óvodák,
iskolák együttműködése által. A projektek lehetőséget adnak a nemzetközi

együttműködésekben dolgozó diákoknak és tanároknak a közös munkára egy vagy több,
közös érdeklődésükre számot tartó témában. Az iskolai együttműködések segítenek a
tanároknak és diákoknak, hogy megszerezzék és fejlesszék tudásukat nemcsak a választott
téma tekintetében, de ugyanúgy a csapatmunka, szociális kapcsolatok, projekttevékenységek
tervezése és megvalósítása, valamint az információs és kommunikációs eszközök (IKT)
használata terén is. Különböző országokból származó közoktatási intézmények részvétele az
együttműködésben lehetőséget teremt a diákok és tanáraik számára az idegen nyelvek
gyakorlására, valamint növeli motivációjukat a nyelvtanulás terén.
Pályázásra jogosultak köre:
Minden közoktatási intézmény pályázhat az óvodáktól a középiskolákig
Bővebben: http://nonprofit.hu/?q=node/176786
10. Körláncos továbbképzés
Kedves Kollégák!
Tudjuk, hogy az év végi hajrában nagyon sok az elfoglaltságotok, de egy nagyon érdekesnek,
hasznosnak ígérkező képzést ajánlunk mindenkinek, nemcsak az ökoiskoláknak.
A képzést összeállította és az egyik előadója lesz: Dr. Nahalka István oktatáskutató, a
KÖRLÁNC Egyesület elnöke.
KÖRLÁNC Országos Egyesület a Környezeti Nevelésért INGYENES, 30 órás továbbképzést
hirdet.
A továbbképzés programja: „A Natura 2000 területek bevonása a környezeti nevelésbe”
A továbbképzés ideje: az első foglalkozás 2012. december 7-én, pénteken 9 órától késő
délutánig, ill. 8-án, szombaton lenne. A többi időbeosztás, pontosítás az adott csoport
tagjaival, személyesen, közösen megegyezve történik.
A továbbképzés helye: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, 6750 Algyő, Sport u. 5.
A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzés környezeti nevelést vállaló pedagógusok számára szól. A környezeti nevelés
a magyar közoktatásban is kiemelt feladat, a környezettudatosság a Nemzeti alaptanterv egyik
kiemelt fejlesztési feladata, a mai társadalmak egyik legnagyobb problémájának, a
fenntarthatóság biztosításának az egyik legfontosabb záloga. A továbbképzés megismerteti a
Natura 2000 területek környezeti nevelésben történő felhasználásának lehetséges tartalmait,
módszereit. (A Natura 2000 területek az Európai Unió programjában kijelölt, a
természetvédelmi területekkel nagymértékben átfedő területek, amelyek a fenntartható
gazdálkodással harmonikusan összekapcsolódó természetvédelem fontos, kiemelt helyei.)
A továbbképzésen a hallgatók a Natura 2000 területekkel összefüggésben, de egyben
általános felkészítést kapnak az iskolai, óvodai környezeti nevelés feladataira. A tematika
tartalmazza a fenntartható fejlődés pedagógiájának fontos kérdésköreit, a környezeti nevelés
pedagógiai hátterét, az intézményi környezeti nevelési programkészítés gyakorlati tudnivalóit.
A 30 órás programban 7,5 óra előadás, valamint 22,5 óra gyakorlati jellegű, a résztvevők
öntevékenységére építő foglalkozás van. A tevékenységek elsősorban csoportmunkában
zajlanak, alkalmazzuk a projektmódszert, a csoportos feladatmegoldást, az ötletrohamot, a
megbeszélést. Fontos része a programnak egy 10 órás projekt, amelyben módjuk nyílik a
résztvevőknek megismerkedni a környezeti nevelésben alkalmazott modern pedagógiai

eljárásokkal, illetve az azokat már ismerő, gyakorló pedagógusok megújíthatják és
kiegészíthetik e tudásukat. A résztvevők a tanúsítvány megszerzése érdekében sikeresen el
kell, hogy készítsenek egy dolgozatot, amelyben egy a saját intézményükben lehetséges, a
Natura 2000 területekhez kapcsolódó környezeti nevelési programot mutatnak be. A
tanúsítvány megszerzésének további feltétele, hogy a résztvevő a foglalkozások legalább
80%-án vegyen részt, és hogy kitöltse a program végén az elégedettségi kérdőívet.
Bármilyen kérdésetek van, hívjatok: Iván Zsuzsanna 30/ 336-9848 vagy 62/517-192.
JELENTKEZNI: a fenti telefonszámokon
szokásos algyo@okosulik.hu e-mail címeken.

vagy algyoiskola@gmail.com,

vagy

a

11. A KÖRNYEZETTUDATOS VÁSÁRLÁS AJÁNDÉKOT ÉR!
Bevásárló lista, bevásárlótáska, nagyobb kiszerelésű termék, kevésbé csomagolt termék, hazai
idény termék, újrahasznosítható csomagolás… Hogy mi a közös bennük?
A bevásárlólista segítségével környezettudatosan, a hulladékképződés csökkentését szem előtt
tartva töltheted meg kosaradat.
Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség új kampányáról bővebb információ:
http://szelektivinfo.hu/zoldlista/kornyezettudatos-vasarlas/
Az ország 15 városában az alábbi időpontokban lesz promóció: 2012. december 8., 2012.
december 15., 2012. december 22., 2012. december 23
www.szelektivinfo.hu
12. Könyvbemutató
Az Erdei Iskola Egyesület és az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs
Központ tisztelettel meghívja Önt a megjelent Zöld könyv ünnepélyes bemutatójára
Köszöntőt mond:
Bartos Mónika
országgyűlési képviselő.
A könyvet ismertetik a szerzők.
Időpont:
2012 december 15, szombat, 1030
Helyszín:
Országos Mezőgazdasági Könyvtár Tessedik Sámuel terme
Budapest, I. ker., Attila út 93.
13. Honlapajánló
Kérjük a környezeti nevelés gyakorló pedagógusait, bíztassák diákjaikat, hogy minél
többször, minél gyakrabban, minél gondosabban nézzék meg a TermészetBÚVÁR honlapját:
www.termeszetbuvar.hu

Köszönjük!
Székely Tamás
újságíró-lapszerkesztő

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.

