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1. Kiből lesz Marskutató?
„Május 5-én a NASA sikeresen elindította űrszondáját a Marsra. Az InSight egy geofizikai
leszállóegységet fog telepíteni, amely a Mars belsejét hívatott tanulmányozni, és hogy
adatokkal segítse a kutatókat a bolygó keletkezésének és összetételének megismerésében.
Küldetésének fő célja, hogy felderítse: egy kőzetbolygó miképpen alakul ki, hogyan fejlődik.
A misszió várhatóan egy évig tart és közben folyamatos adatsorokat küld a tudósok és
érdeklődő diákok számára – az űrszonda szeizmométereinek észlelései ugyanis szabadon
hozzáférhetők lesznek az interneten.” (Élet és Tudomány: Meteorbecsapódások
marsrengésekkel c. cikk)
Angliában, a MarsQuake program keretében iskolák is bekapcsolódhatnak a Mars kutatásába.
A gyerekek első kézből láthatják a NASA InSight misszió legújabb Földre küldött képeit, és
azokon meteorbecsapódásokat kereshetnek. Várhatóan 2019-től e földöntúli marsi rengések
jeleit is megnézhetik az IRIS honlapról (https://www.iris.edu/hq/). A marsrengések iskolai
programjának
honlapja: http://www.bgs.ac.uk/discoveringGeology/hazards/earthquakes/marsQuake/home.ht
ml)
Dr. Kiszely Márta szeizmológus (MTA CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai
Obszervatórium) érdeklődők jelentkezését várja egy hazai marskutatás
elkezdéséhez: marta@seismology.hu
http://www.dimag.hu/magazin/elet_es_Tudomany

2. Egész évben iskolakert!
Az Iskolakertekért Alapítvány kiadványainak és vándorkiállításának bemutatója:
2018. 06. 13., Herman Ottó Intézet (Budapest, Park u. 2.)
12.30 – 13.00 Regisztráció
13.00 – 13.15 Köszöntő – Dr. Halbritter András – Iskolakertekért
Alapítvány, Széchenyi István Egyetem
13.15 – 13.30 Az iskolakertek szerepe az agrár-szakképzésben és a városi
agrárstratégiában

Hegedűs Gábor, Földművelésügyi Minisztérium, Agrárstratégiai Főosztály
13.30 – 13.45 KÖNYVBEMUTATÓ I. – A könyvet bemutatja Ráczné Németh Csilla, Ajka
Városi Óvoda
Ráczné Németh Csilla: 4 évszak az óvodakertben – Iskolakert-füzetek 2.
13.45 – 14.00 Az iskolakertek szerepe a mai pedagógiában – Saly Erika, EKE OFI
14.00 – 14.20 KÖNYVBEMUTATÓ II.
Iskolakertek téli ötlettára –Iskolakert-füzetek 3.
Szerkesztette: Dr. Halbritter András Albert, Mátyás Izolda Beáta,
Pauliczky Nóra
A kiadványt bemutatja Pauliczky Nóra, Iskolakertekért Alapítvány
14.20 – 14.35 Módszertani füzetek szerepe az Iskolakert-hálózat munkájában
Fodorné Magyar Ágnes, Iskolakert-hálózat, Gönczy Pál Általános Iskola,
Debrecen
14.35 – 14.50

Szünet, büfé

14.50 – 15.10

KÖNYVBEMUTATÓ III.
Iskolakerti kalauz – Útmutató népfőiskolák számára
Szerkesztette: Dr. Halbritter András Albert, Mátyás Izolda Beáta,
Pauliczky Nóra
A kiadványt bemutatja Dr. Halbritter András Albert, Iskolakertekért
Alapítvány, Széchenyi István Egyetem

15.10 – 15.25 NMI Művelődési Intézet és az Iskolakertekért Alapítvány
együttműködése
(egyeztetés alatt)
15.25 – 15.40 KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ – A kiállítást megnyitja az NMI Művelődési
Intézet munkatársa
A színes iskolakert – vándorkiállítás
A kiállítást bemutatja Mátyás Izolda Beáta, Iskolakertekért Alapítvány
15.40 – 16.00 A kiállítás megtekintése

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet itt tehet
meg: iskolakert.halozat@gmail.com

3. Iskolakertek jó gyakorlatai
Március 20-án a KKOSZ (Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége) képviselői, az
Iskolakertekért Alapítvány vezetői és az EKE OFI ökoiskola területtel foglalkozó munkatársai
közösen gondolkodtak az iskolakertek kialakítását, fenntartását segítő együttműködés
lehetőségeiről. A KKOSZ honlapján (www.kertszovetseg.net) tájékoztató olvasható az elindult
kapcsolatépítésről, s a KKOSZ tagszervezeteinél működő iskolakert-óvodakert kapcsolatokról,
azok tartalmáról tervezett felmérésről.
A KKOSZ jó gyakorlatokról, sikeresen működő iskolakertekről szeretne anyagot eljuttatni az
Ökoiskola Hírlevélbe és azt megjelentetni a KKOSZ Növénybarát újságjában is.
Bányi Gyuláné (KKOSZ elnökségi tag)
banyigy@t-online.hu

4. Kapcsolódás a természettel és önmagunkkal - workshop
Időpont: 2018. június 29., 11:00–16:00
Helyszín: Cserkút (Pécs mellett), Biobia Porta Pajta Szálló
Szervező: Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány
Gondolkodtál-e már azon, miért esik jól, ha odabújik hozzád a cicád? Hogy miért mindig
olyan különleges a tábortűz körül beszélgetni? Hogy miért kell minden lakásba "legalább egy
fikusz"?
A természet segítő erejére való támaszkodás a legősibb „pszichoterápia”. A természetben élés
és ennek a kiszolgáltatottsága az emberiség élettörténetének szinte teljes egészét végigkísérte,
csupán az elmúlt néhány évtized, esetleg egy évszázad, amelyben az emberiség egy része
„kilépett” a természeti létből.
Interaktív workshopunkon egy olyan módszert mutatunk be, amellyel újjáéleszthető ez a
kapcsolat, ami segíthet önmagunk mélyebb megismerésében és a nehéz élethelyzeteken való
átlendülésen.
A workshop szerves része a Mecsek Zöldút Egyesület (akik megkapták az Éden díjat, mint
Magyarország legízletesebb vendégváró úticélja) termesztette és gyűjtötte virágos, gazos
erdei, mezei, kerti, helyi étkekből álló közös ebéd.
A rendezvényre elsősorban olyan szakembereket várunk, akik szakmaiságukat más emberek
szolgálatába állítják: a természet szakemberei (környezeti nevelők, természetvédők,

túravezetők) vagy humán segítők (coach-ok, pszichológusok, tanácsadók, trénerek, szociális
munkások).
Az esemény a Rogers Alapítvány CONNAT - Connecting to Nature and Self (Kapcsolódás a
természettel és önmagunkkal) pályázata keretében valósul meg, az Európai Unió Erasmus+
programja támogatásával.
A CONNAT projektben a minden emberben ott rejtőző legmélyebb emberi jószándékot,
emberségességet szeretnénk újra a felszínre hozni és segíteni megtalálni az értelmet az
értelmetlenségben mind egyéni, mind közösségi szinten. Hisszük, hogy ehhez a
legegyszerűbb út a természeten keresztül vezet, mely inspirációforrásul szolgál az egész
ökoszisztémát figyelembe vevő, fenntartható és értelemmel teli válaszok megtalálásához.
A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
JELENTKEZÉS:
https://goo.gl/forms/3r7aVBA9evg3fUMj1
További információ:
Rátz Judit projektvezető
judit.ratz@rogersalapitvany.hu
+ 36 30 2432 590
________________________
Kérjük, a megjelenésre küldött híreket Word formátumban, kép nélkül küldjék! Köszönjük.
Következő lapzárta várhatóan: június 20.
A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket várjuk
a varga.attila@ofi.hu, vagy a saly.erika@ofi.hu címre.

