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1. A fenntarthatóság európai díja - pályázat
Az Európai Bizottság elindította az első Európai Fenntarthatósági Díj pályázatot azon európai
emberek, vállalkozások és szervezetek erőfeszítéseinek és kreativitásának elismerésére, akik
az ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljainak elérése érdekében dolgoznak. A díj idei témája:
„A lakosság szerepvállalásának ösztönzése; a befogadás és az esélyegyenlőség előmozdítása”.
Ez a téma hat (a 17 ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzés közül) FFC-re épít: FFC4
(minőségi oktatás), FFC8 (méltányos munka), FFC10 (egyenlőtlenségek csökkentése), FFC13
(éghajlatváltozás), FFC (béke és igazságosság), FFC17 (partnerségek).
Négy kategóriában lehet nevezni, 7 díjat osztanak ki: Ifjúsági szervezetek, Közintézmények,
Vállalkozások, Civil szervezetek. A pályázatokat (lehetőleg angol nyelven) 2018. szeptember
14-ig lehet benyújtani a következő weboldalon
keresztül:https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainabledevelopment-goals/multi-stakeholder-platform-sdgs/european-sustainability-award_hu
A díj nem jár pénzjutalommal, ám a nyertes projekt a lakosság és a média figyelmének
középpontjába kerül. Legyen Ön a fenntartható fejlődés következő európai bajnoka!

2. Magyarország 2017: 17 célkitűzés szerint a 18. helyen
Magyarország – egy összehasonlító nemzetközi vizsgálat szerint - tavaly a 18. legjobb volt az
országok rangsorában, amelynek alapja az ENSZ 17 Fenntartható Fejlődési Célja értelmében
a nemzeti teljesítmény. Az eredményt két oldalon itt
találják:http://www.sdgindex.org/assets/files/2017/2017-SDG-Index-and-Dashboards-Report-regions.pdf (204-205. oldal).
A 205. oldalon szereplő adatok sokféle tantárgyi, nevelési területen feldolgozásra alkalmasak.

3. "Szitakötő – művészeti-környezeti nevelés és élménypedagógia" című
pedagógusképzés
Második alkalommal került megrendezésre a Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános
Iskolában a "Szitakötő – művészeti-környezeti nevelés és élménypedagógia" című, 30 órás
akkreditált pedagógusképzés Székesfehérvár és környéke pedagógusainak részvételével.

A képzés célja az volt, hogy a résztvevők elméleti előadások és játékos foglalkozások
keretében megismerkedjenek a Szitakötő komplex módszertanával és fejlesztő pedagógiai
lehetőségeivel. A természettudományos és a művészeti oktatás-nevelés ötvözésével, a
holisztikus szemléletformálással, az élménypedagógia változatos módszereinek
alkalmazásával és a tanulást segítő játékokkal a kulcskompetenciák fejlesztése mellett a
jelenlegi környezeti és társadalmi problémákat is érintő képzés az aktív állampolgárságra
nevelés területén is hasznosítható.
A képzés kitért az irodalom, képzőművészet, zene, dráma használatának lehetőségeire és a
humánökológiai fogalmakra. A rövid elméleti összefoglalók után a résztvevők
kiscsoportokban, saját ötletek alapján dolgoztak ki új feladatokat, amelyeket aztán közösen
elemeztek, az esetleges problémákat, hibákat kiszűrték, és új variációkat javasoltak. A képzés
elvégzésével a résztvevők olyan, a foglalkozások során maguk által készített módszertani
gyűjteményre tettek szert, amelyet későbbi munkájuk során sikerrel használhatnak.
A 24 résztvevő 13 iskola képviseletében érkezett, és a képzés végén rendkívül pozitív
visszajelzést adtak, a megismert gyakorlatokat hasznos tartották, és úgy érezték, a jó
hangulatú, sok gyakorlatra és játékra alapozó foglalkozások során szellemileg és lelkileg is
feltöltődtek.
A képzés iránt érdeklődő szervezetek keressék a kapcsolatot Horgas Judittal
(info@szitakoto.com) vagy Vajgerné Bőhm Erikával (gaja@t-online.hu).

4. Természeti, terepi környezeti nevelés
Természeti, terepi környezeti neveléssel kapcsolatos tanárképzést, műhelymunkát ajánl
Richard Dawson (Ecosystem Europe) különböző európai helyszíneken, pl. Bulgáriában,
Spanyolországban.
Az egyik projektnek, az Urban Science-nek, magyar vonatkozása is van: a Kutató Tanárok
Országos Szövetsége a magyar partnerszervezet. A projekt célja, hogy középiskolások
megvizsgálhassák városi környezetüket és lépéseket tegyenek a fenntartható jövő felé.
https://www.wild-awake.org/urban-science
Minden kurzus az Erasmus + programon keresztül támogatható.
A program részletei:
http://ecosystemeurope.org/en/courses/
Richard Dawson (United Kingdom)
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Kérjük, a megjelenésre küldött híreket Word formátumban, kép nélkül küldjék! Köszönjük.
A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket várjuk
a varga.attila@ofi.hu, vagy a saly.erika@ofi.hu címre.

