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1. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny
A 2018/2019. tanévre az 5-6. osztályos tanulók részére meghirdetett XXVII. Kaán Károly
Országos Természet- és Környezetismereti Versenyre 2019 március elejéig lehet nevezni.

A versenyfelhívás: http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/kaan_versenyfelhivas_2019

A tavalyi verseny leírása
(http://www.mezotur.hu/files/2018/Junius/Ka%C3%A1n/Kaan_Karoly_Verseny_huszonhato
dszor2.pdf) és címátadója (https://www.youtube.com/watch?v=j7DW_Z8QzB0) segítheti azt
a pedagógust, aki még nem készített fel tanulót a részvételre.

Az idei tanév versenynek szervezői: az Agrárminisztérium, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, a Pedagógiai Oktatási Központok, a Benkő Gyula Környezet-és
Természetvédelmi Oktatóközpont Egyesület (Mezőtúr), Mezőtúr Város Önkormányzata, a
Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium Általános Iskola és Óvoda
(Mezőtúr), az Országos Erdészeti Egyesület, az Alföldkutatásért Alapítvány (Kisújszállás), a
TermészetBÚVÁR Alapítvány, a Karcagi SzC Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakgimnáziuma,
és Kollégiuma (Mezőtúr).

2. Szeptemberi erdő
A hazai szarvasbőgési időszak miatt az erdészetek szarvasbőgés-túrákat vezetnek, illetve
részleges erdőjárási tilalmat vezettek be sokfelé. Mielőtt túrát tervez, ellenőrizze az érintett
erdészet (listájuk például itt: http://erdo-mezo.hu/allami-erdeszetek/) honlapját!
Erdő mellett az Erdővarázs napok programjai is érdekesek, szeptember 21-22-én, a Kossuth
téren (Budapesten): http://erdovarazs.hu/

3. Visegrádi Fiatalok az Éghajlat Védelmében c. konferencia
Visegrádi Fiatalok az Éghajlat Védelmében (VFÉV) ifjúsági konferencia lesz szeptember 22én, Budapesten. A 16-26 év közötti fiatal résztvevők interaktív módon megtudhatják, mit tesz
az ENSZ és hazánk az éghajlatváltozás ellen. Emellett kipróbálhatják magukat egy interaktív
ENSZ klímatárgyalás szimulációban, és ötleteket kapnak arról is, hogyan lehetnek még
aktívabb szereplői az éghajlatváltozás elleni harcnak.
Jelentkezés feltételei:


16 és 26 év közötti fiatal,



szeretné első kézből megtapasztalni, hogyan működnek az ENSZ klímatárgyalásai,

 szívesen hallana arról, hogyan járulhat hozzá az ENSZ éghajlatváltozás elleni
tevékenységéhez
Az ingyenes rendezvényre az alábbi honlapon lehet jelentkezni:
www.vyca.eu

4. United Way vállalkozói klubok 16-19 éveseknek
Egy lehetőség, amire érdemes felhívni 16-19 éves tanítványaink, családtagjaink, ismerőseink
figyelmét:
http://www.unitedway.hu/vedd-a-kezedbe-a-jovodet/

A United Way Magyarország középiskolásoknak szóló, ingyenes „Vedd a kezedbe a
jövő(de)t! programjára”! jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, ami a fent megadott
honlapcímen elérhető, valamint egy önéletrajz beküldésével (zsuzsa.vercseg@unitedway.hu).
A klubok ingyenesek, ahol a Design Thinking módszere segítségével csapatban
dolgozhatnak a diákok egy szívükhöz közel álló projekt megvalósításáért, 4 hónapon át.
Témák:
1. A jövő társadalmi innovátorai
Ha valakit foglalkoztatnak a társadalmi problémák, szeretne változást hozni a világba és jó
lenne ehhez társakat is találni.
2. OkosVilág, avagy a dolgok internete
Ebben a klubban nem csak hogy közelebbről megismerheti valaki a jövő digitális
megoldásait, hanem csapatával együtt okos megoldásokat kereshet pl. a globális
felmelegedésre, a vízhiányra és a környezetszennyezésre.

5. Bogárháton c. program
A Bogárháton öko-érzékenyítés az ökoszisztéma egyik fő alappillérének, a rovarvilágnak,
mint az állatvilág hátrányos helyzetű osztályának a megismertetését, elfogadtatását, a kis
élőlények – és rajtuk keresztül a természet egésze iránti felelősségérzet kifejlesztését valósítja
meg játékos formában, a közvetlen megtapasztaláson keresztül.
A Csodabogarak Alapítvány bogaras bemutatót és bogaras, mesés előadást tart iskolákban,
óvodákban, művelődési házakban, könyvtárakban, fesztiválokon, táborokban. Az előadás
interaktív, játékos. Bogár makettek és élő rovarok is bemutatásra kerülnek.

Programkínálat:
- Bogárbemutató foglalkozás osztályoknak, évi 1-4 alkalommal.
Alkalmazkodunk a tanmenethez, mindig egy – egy bogaras témát tárgyalva. A
gyerekek minden alkalommal „simogathatnak” gyönyörű rovarokat.
- Mesés előadások egyszerre akár 100 főnek is, ahol a diákok bevonódva a
történetbe maguk is bogarakká válnak és így oldják meg a feladatokat.
Természetesen itt is helyet kapnak az élő rovarok is.
- 4-6-8-állomásos, forgó rendszerű foglalkozások, az egész iskola számára,
kapcsolódva akár egy Föld napi rendezvényhez, vagy az Állatok
világnapjához.

Részletes információkat találnak tevékenységünkről: www.bogarhaton.hu
Egyéb információk a 06 70 779 0847 telefonszámon, vagy a bogarhaton@gmail.com e-mail
címen.

Sasvári Zoltán (Csodabogarak Alapítvány)

6. A trópusok ajándékai - interaktív előadások
Dr. Hajdu Zsanett (biológus, farmakognoszta) tudományos-ismeretterjesztő interaktív
előadásokat tart felnőtteknek és gyerekeknek a dél-amerikai esőerdőkről, az indiánokról, a
gyógynövényekről.
Két évig élt andoki és amazóniai indiánok között. 2016-ban egy Costa Rica-i őserdei kutatóoktatóközpontban tanított egyetemistákat, majd megjelent fiataloknak szánt ismeretterjesztő
regénye, A trópusok ajándékai - Szenvedélyes kutatóutam igaz története Bolívia
indiánjai között címmel.
Részletesebb információ és referenciák:
http://www.tropusokajandekai.hu/
Előadások:
1. téma: könyvbemutató
A trópusok ajándékai - Szenvedélyes kutatóutam igaz története Bolívia indiánjai
között; interaktív előadás, író-olvasó találkozó
Kinek ajánlott: Az előadás bármely korosztály számára választható: alsósok, felsősök,
felnőttek. Mindig az adott korcsoport érdeklődési szintjéhez igazítom az előadásokat.
Időtartam: igény szerint 45-60, 90 perc
2. téma: Gyógyító növények itthon és a dzsungelben
Kinek ajánlott: Alsósoknak, felsősöknek, középiskolásoknak
Időtartam: igény szerint 45-60, 90 perc
3. téma: Hit és hatóanyag: A gyógynövények hagyományos és modern alkalmazásai
Kinek ajánlott: felnőtteknek

Időtartam: általában 60 perc + 26 perc film
4. téma: Costa Rica, ahol az állatok nem félnek az embertől - természetvédelem
Kinek ajánlott: Alsósoknak, felsősöknek, középiskolásoknak
Időtartam: igény szerint 45-60 perc
5. téma: Veszélyeztetett állatfajok - környezetvédelem
Kinek ajánlott: Alsósoknak, felsősöknek, középiskolásoknak
Időtartam: igény szerint 45-60 perc
6. Hol tart ma az agykutatás?
Kinek ajánlott: Felsősöknek, középiskolásoknak
Időtartam: igény szerint 45-60-90 perc
7. Biológus, orvos, gyógyszerész - ki mit tanul, ki mihez ért, melyik miért jó vagy nem
jó? (pályaorientáció)
Kinek ajánlott: Felsősöknek, középiskolásoknak
Időtartam: igény szerint 45-60-90 perc

Dr. Hajdu Zsanett
Biológus, farmakognoszta
Tel: +36703911804
Web: http://www.tropusokajandekai.hu/
Fb: https://www.facebook.com/tropusokajandekai/
7. Iskolakert Hálózat nyitott műhelynapjai
Szeretettel várunk minden érdeklődőt az Iskolakert Hálózat nyitott műhelynapjaira!
 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyitott műhelynap
Időpont: 2018. szeptember 21. 13 óra
Helyszín: Ölbey Irén Általános Iskola, 4495 Döge, Osváth tér 6.

Az őszi dögei kertünnep programja
1300 Megnyitó
Agárdy Sándor intézményvezető és az Iskolakertekért Alapítvány képviselői.
„Ősz a dögei kukoricafosztóban”. Az iskola kiemelt arany minősítésű Gyöngyharmat
néptánccsoportjának bemutatója. A koreográfiát betanította Bárány Kristóf táncpedagógus.
Programismertetés, a csoportok beosztása.
Forgószínpadszerű helyszínlátogatások:
1. helyszín: A dögei iskolai füvészkert bemutatása /Agárdy Sándor/
2. helyszín: Döge talajának fizikai és kémiai vizsgálata mini laborokban.
3. helyszín: Döge régi elfeledett ízei. Tengerimálé káposztalevélen. /Baráth Anikó/
4. helyszín: Az iskola gyümölcsöskertjének bemutatása /Pappné Belinszky Júlia
és Vincze Katalin/
5. helyszín: Az iskola gyógy- és fűszernövénykertjével való ismerkedés.
Gyógynövény- főzetek kóstolása. Gyógynövény-felismerés bekötött szemmel.
/Széles András, Lippai Zsolt/
6. helyszín: Faültetés a bronzkori lakódombon /Szabóné Balogh Erika/
1600 a rendezvény zárása, értékelése, kötetlen beszélgetés, ötletek átadása.
Jelentkezés Agárdy Sándor intézményvezetőnél az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Tel: 06-30/239-43-90
E-mail: sulidoge@x3.hu
A műhelynap megrendezését támogatja:
Iskolakertekért Alapítvány
Döge Község Önkormányzata
Kisvárdai Tankerületi Központ
Sipos Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi
Járási Élelmiszerbiztonsági Főosztály vezetője

 Békés megyei nyitott műhelynap
Időpont: 2018. szeptember 28.
Helyszín: Csorvás, István király utca 48, illetve István király utca 34.
Program:
1. 14-15 óráig Kertbemutatók
Találkozás a katolikus templom kertjében Csorvás, István király utca 48. (mentás és
citromfüves „welcome drink”)
- Füvészkert bemutatója
Csorvás, István király utca 48. (katolikus templom kertje)
- Zöldségeskert bemutatója
Csorvás, Móra utca 21. (védőnők portája)
2. 15-16 óráig iskolakerti tevékenységek bemutatása
- helyi iskolakert bemutatása
- Csorvási Biokultúra Egyesület bemutatása (civil segítőnk)
- külső segítőink bemutatása
3. 16-17 óráig Műhelymunka és fehér asztal melletti beszélgetés, konzultáció
Műhelymunka során a füvészkertben gyűjtött kakukkfű feldolgozása (fűszerecet készítés).
Az iskola kemencéjében sült finomság és saját gyógyteáinkból illetve bodzaszörpünkből
készített kóstoló mellett folytatjuk majd a szakmai konzultációt.
Jelentkezés:
Emailben: Hamar Csaba: hamarcsaba@csgmiskola.hu, 16 óra után: (+36) 20-9508433
Telefonon: 8-16 óráig a Csorvási Gulyás Mihály Iskola titkárságán: (+36) 66-778-265

 Budapesti nyitott műhelynap
Időpont: 2018. 09. 29. 8.00 - 12.00
Helyszín: XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola Budapest 1202 Lázár u. 20.
Program:

CSALÁDI EGÉSZSÉG- ÉS SPORTNAP, ISKOLAKERT MŰHELYNAP
8.00 – 8.10 Megnyitó, köszöntő
8.10 - 8.30 Zenés bemelegítés az udvaron
8.30 - 10.00 FELSŐ tagozat a sportpályán: zsinórlabda (vagy partizán), váltóverseny
évfolyamonként
ALSÓ évfolyam a tornateremben és az udvaron: kötélhúzás, partizán, “Szüreti” ügyességi
versenyek (diák-szülő), virághagymák és fűszernövények ültetése, a termés betakarítása,
tanár-szülő lecsófőzés, gyomlálás, komposztáló bemutatása, gilisztafarm és sünök
bemutatása, kert-kvíz, előadás a madarakról
10.00 – 10.30 A szülők és tanulók által készített és leadott zsűrizett egészséges ételek közös
elfogyasztása
10.30 - 12.00 FELSŐ és ALSÓ tagozat osztályai helyszínt cserélnek
12.00 A rendezvény zárása
Jelentkezés: gyongyimakai667@gmail.com címre 2018. szeptember 21-ig.
A műhelynapok megrendezését az Iskolakertekért Alapítvány
támogatja: www.iskolakertekert.hu
8. Heti egy tett városunk élő világáért – nyelvtanárok figyelmébe is
Az Európai Bizottság jelentette meg (minden tagállam nyelvén külön-külön) azt a bélyegkép
egyszerűségű praktikumot, amely a mindennapi biodiverzitás-védelmet mutatja be.
A részben közismert, részben váratlan ötletek „52 lépés egy zöldebb városért” címen elérhető
és letölthető itt: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/080dffa849c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-hu.
Ugyanezen a honlapon lehet iskolánként (személyenként) egy példányt rendelni, postaköltség
fejében. A könyvecske (megfelelő nyelvű változata) jól használható az idegen nyelv
tanulásában-tanításában is.

9. VII. Teleki-virág vetélkedő
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív
Természetismereti Tudástára, a Teleki-Szováta Alapítvánnyal, valamint a CSEMETE
Természet- és Környezetvédelmi Egyesülettel közösen 2018-ban hetedik alkalommal hirdeti
meg általános iskolák számára az Erdély kultúrtörténetével és természeti értékeivel
kapcsolatos vetélkedősorozatát. A verseny célja, hogy a résztvevők Erdélyhez és a Kárpátmedencéhez fűződő ismereteiket elmélyíthessék, illetve az Erdélyben és az anyaországban élő
diákok között rendszeres kapcsolat alakuljon ki. A két fordulós vetélkedősorozaton kétfős

csapatok indulhatnak. Az első fordulóban rövid dolgozatot kell készíteni és beküldeni 2018.
november 19-ig, amit a második fordulóban Szegeden, az Interaktív Természetismereti
Tudástárban be kell mutatni november 29-én, és részt kell venni egy vetélkedőn.
A jelentkezés határideje: 2018. október 15.
További információk: a www.csemete.com honlapon, valamint a CSEMETE Egyesület
Facebook oldalán (Csemete Egyesület).

10. Vadonleső pályázat
A Vadonleső Program és a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság a Vizes
Élőhelyek Világnapja alkalmából "Találd meg, írd le és őrizd meg!" címmel pályázatot
hirdetett 12-18 éves természettudós-beállítottságú tanulóknak.
A pályázattal kapcsolatban további információk megtalálhatók
a https://www.vadonleso.hu/hirek/119 honlapján.
A pályázatok elküldési és postára adási határideje: 2018. október 31.

11. Tihanyi Levendula Erdei Iskola bemutató program
Szeretettel várjuk az érdeklődő pedagógusokat Tihanyba, a Tihanyi Levendula Erdei Iskola
bemutató programjára, 2018. szeptember 28-án.
A részletek az alábbi linken olvashatók:
http://www.bfnp.hu/hu/programok/a-termeszet-kincsei-a-tihanyi-felszigeten-2
Vers Réka (oktatási szakreferens)
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Ökoturisztikai és Környezeti-nevelési Osztály
Mobil:+36 30 382 7243
www.bfnp.hu

12. Nemzetközi konferencia a mindenki számára megélhető (befogadható, élményt adó)
botanikus kertekről
A botanikus kert: mindenki számára elérhető zöld világ! Oktatási tevékenység zöldterületek
sajátos igényű látogatói részére.

Tisztelettel meghívjuk egy kétnapos konferenciára, mely arra fókuszál, hogyan tehetjük
befogadhatóvá és élményszerűvé a botanikus kerteket és arborétumokat sajátos igényű
látogatóink számára. A rendezvény a “COME IN! VSTUPTE! KOM IN! WEJDŹ! GYERE
BE!” Erasmus projekt részét képezi, mely a sajátos igényű látogatók megszólítását helyezi a
középpontba.
Időpont: 2019. június 10-11.
Helyszín: Adam Mickiewicz Egyetem Botanikus Kert, Poznań, Lengyelország
Résztvevők: Ajánlott pedagógusoknak, botanikus kertek, arborétumok, zöldterületeket
fenntartó intézmények munkatársainak, tervezőknek, kutatóknak és mindazoknak, akik
érdeklődnek az iránt, hogyan lehet mindenki számára hozzáférhetővé tenni a zöldterületeket.
Jegyezze be a dátumot naptárjába! Hamarosan jelentkezünk a program részleteivel és a
konferenciával kapcsolatos tudnivalókkal itt:
https://garden-comein.com
A konferencia nyelve az angol!
________________________
Kérjük, a megjelenésre küldött híreket Word formátumban, kép és táblázat nélkül küldjék!
Köszönjük.
A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket várjuk
a saly.erika@ofi.hu, vagy a varga.attila@ofi.hu címre.

