A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
2007. évi tartalmi beszámolója
1. Nyilvános összejövetelek
1.1. Közgyűlések
2007-ben két közgyűlés volt. A március 24.-i, 15. évi jubileumi közgyűlés elfogadta a 2006.
évi beszámolókat (tartalmi és elnökségi), valamint a közhasznúsági jelentést. Az éves
munkaterv előterjesztésénél elmélyült vita volt az egyesület további útjáról. A közgyűlés
támogatta az elnökség által előterjesztett éves programot.
Jubileumi ünnepség: A jubileumi közgyűlés délutánján tartottuk 15 éves jubileumi
ünnepségünket. Az ünnepi köszöntések Sólyom László köztársasági elnök levelével
kezdődtek, majd Vida Gábor tiszteletbeli tagunk, Vásárhelyi Tamás és Victor András volt
elnökök emelkedett és ugyanakkor vidám szavaival folytatódtak. A program második
részében egy nagyon szép, vidám és felemelő hangversenyt hallgathattak meg a
résztvevők. Az ünnepi ülés programját színesítette a gyerekrajz kiállítás, valamint az
egyesület múltbeli és jelen életét bemutató színes, fényképes poszterek.
A második közgyűlés a visegrádi országos találkozón volt (szept. 14-16.). Ennek programja a
leköszönő elnökség beszámolója, valamint az új elnökség, választmány és Felügyelő
Bizottság megválasztása volt.
1.2. Elnökségi ülések
Az elnökség 12 alkalommal ülésezett az évben (nagyjából havonta egyszer). A
megbeszéléseket az elnök vezette, menetét és témáit az előzetesen kiküldött napirendi pontok
határozták meg. Az elnökségi üléseken a vezetőség tagjai beszámoltak munkájukról,
megbeszéltük az egyes projektek, programok, pályázatok aktuális feladatait, teendőit,
valamint nyomon követtük az egyesület pénzügyi helyzetét. Az elnökséget állandóan
foglalkoztató kérdés volt az egyesület szervezeti és tartalmi működésének jövője. Az
elnökségi munkát nehezítette egyrészt az, hogy az elnökség több tagjának munkahelyi
leterheltsége nem tette lehetővé, hogy további feladatot vállaljon az egyesület életében. Más
nehezítő tényező volt, hogy az irodában személyi változások történtek.
Az elnökségi határozatok teljesülését a Határozatok tárában Tóthné Timár-Geng Csilla
vezette, és frissítette.
Az ülésekről készült jegyzőkönyveket az elnökség és a választmány minden tagja
elektronikus úton kapta meg.
1.3. Választmányi ülések
A 2007-es év során változás történt a választmány életében. A tagsággal és az elnökséggel
való hatékonyabb együttműködés érdekében, elnöke lett a választmánynak további két
segítővel. (Darvas Kata elnök, Schróth Ágnes és Vásárhelyi Judit támogatásával) A cél az,
hogy az elnökség a munkájához kellő támogatást kapjon és aktivizálni tudja a tagságot.
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Ezt célozta több összejövetel, mint például a bográcsolással egybekötött együttgondolkodás,
szervezetfejlesztés Kecskehegyen júniusban, Perbálon augusztusban, majd az új elnökséggel a
feladatok felosztása, közös vállalása Nagykovácsiban, szeptemberben. (Ez mind újdonság!)
A 2008-as év munkatervét az elnökség a választmánnyal együtt dolgozta ki decemberben.
Ezekre az alkalmakra nem csak a választmányi tagokat hívtuk meg, hanem mindenkit, aki
jelezte, hogy szeretne a közös gondolkodásban, a jövő tervezésében és a munkában részt
venni. Ily módon a választmány munkája és a forráscsoport tevékenysége összefonódott az
elmúlt időszakban. A jövőben ezt továbbra is így tervezzük, hogy minél szélesebb körben
tudjunk együtt gondolkodni, és ki-ki az érdeklődésének megfelelően a leghatékonyabban
dolgozni.
A választmány 2007-ben négy ülést tartott. A február 17.-i ülésen először az egyesület
helyzetéről, a pályázatok, projektek állásáról tartott tájékoztatást Schróth Ágnes elnök. Ezt
követően a választmány megvitatta a közhasznúsági jelentést, valamint az egyesület előtt álló
továbbhaladási utakat, lehetőségeket, jövőképet.
A júniusi ülésen (ez a fent említett kecskehegyi találkozó) a szervezetfejlesztés volt a téma.
A szeptember 1.-jei ülésen egyrészt szó volt a 2007. évi visegrádi Országos Szakmai
Találkozó előkészületeiről, másrészt a választmány megvitatta a tisztújító közgyűlésen
előterjesztésre kerülő elnökségi, felügyelő bizottsági és választmányi jelölőlistát.
Kiegészítéssel élt a választmány az elnökség által összeállított beszámolóhoz.
A dec. 1.-én tartott ülés fő témája a 2008-as munkaterv megbeszélése volt.
1.4. Szervezetfejlesztési és forrásteremtési ülések, megbeszélések
Az egyesület további feladatait, tevékenységi területeit, szervezeti és pénzügyi működését
megvitatandó több alkalommal találkoztunk különböző szerveződések keretében.
Forrásteremtés. Kelen Gábor és Takács Eszter szervezésében és vezetésével 2007. január
13-án forrásteremtés témában egy képzés jellegű együttgondolkodást tartottunk. A
forrásszerzés több területe közül a nap fő témája a vállalati adományozás volt.
Április 5-én Katona Csaba – az OFA szervezetfejlesztési programjában az MKNE mellé
kijelölt mentor – vezetésével egy alkalommal végiggondoltuk, modelleztük, milyen
pénzügyi konstrukciókkal működhetnek a civil szervezetek, melyik lehetne a számunkra a
legmegfelelőbb.
Koordinációs Munkacsoport. 2007 elején alakult azzal a céllal, hogy segítse a szervezetet
a közgyűlés által választott jövőkép szerinti jól működő, stabil szervezetté átalakulni.
Ennek érdekében tavasszal a csoport több alkalommal tartott megbeszélést, elkezdték a
főbb lépések átgondolását. Munkájával a csoport a leköszönő elnökség munkáját segítette,
kiegészítve annak ez irányú tevékenységeit az új elnökség őszi megválasztásáig.
Egy régi hagyomány felelevenítésére újra beindultak az első szerdai kötetlen
beszélgetések a Puli-kuckóban. Változó létszámmal és aktivitással például az egyesület
jövőjéről, az aktuális tennivalókról, az egyesületi események tapasztalatairól stb.
cseréltünk gondolatokat. Egy alkalommal Katona Csaba mentorunk is velünk volt,
segítségével áttekintettük az Új Magyarország Fejlesztési Terv kínálta lehetőségeket.
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Új Magyarország Fejlesztési Terv. Az Egyesület további élete szempontjából
meghatározó, miként tud bekapcsolódni az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében
kiírandó pályázatokba. Annak érdekében, hogy ez sikeres legyen, kis csoport jött létre,
akik figyelik a pályázatokat, jelentkeztek szakértőknek, illetve részt vesznek az ÚMFT
társadalmi véleményezési folyamatában.
Június végén a Kecske-hegyen egy kötetlen vezetőségi ülés keretében kb. huszonöten
hosszan beszélgettünk arról, ki, milyen egyesületben érezné jól magát, milyen feladatokat
tudna ezért az egyesületért vállalni. Ezt az együttgondolkodást folytattuk augusztus végén
Perbálon.
1.5. XV. Országos Szakmai Találkozó, Visegrád
A 15., jubileumi Országos Szakmai Találkozót Visegrádon tartottuk. A helyszínnek az volt a
jelentősége, hogy egyesületünk legelső országos találkozójának is Visegrád volt a helyszíne,
ezért a 15., jubileumi találkozót is de szerveztük.
A találkozónak (az ENSZ „Tanulás a fenntarthatóságért” évtizede jegyében) a
környezetegészség és életminőség volt a központi témája. Plenáris előadások és csoportmunka
keretében foglalkoztunk a környezet-egészségügy aktuális kérdéseivel, az életminőség
értelmezésével, valamint a két terület kapcsolatával.
A találkozóval együtt rendkívüli közgyűlést is tartottunk (szept. 14.). Ennek a vezetőségváltás volt a központja, azaz a közgyűlés megvitatta és elfogadta a leköszönő vezetőség
jelentését az év eltelt időszakáról, majd megválasztotta az új – 7 tagú – elnökséget. Ennek
tagjai lettek: Albert Judit, Bagi Éva, Bartha Cecília, Benkőné Di Giovann Rita, Czippán
Katalin, Fűzné Kószó Mária és Victor András. Az új elnökség saját tagjai közül Victor
Andrást választotta meg az egyesület elnökének.
1.6. Baráti összejövetelek
Farsangi bál
Jubileumi ünnepségünket (márc. 24.) fergeteges bál zárta. A Tatai család
szervezésében játszottunk, táncoltunk és tanultunk táncolni.
Kenutúra
A Czabán család szervezésében idén is volt június 23-án dunai kenutúra, melyen
mintegy 20-an vettek részt.
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2. Helyi csoportok programjai
2.1. Baranya megyei Csoport
Január: évadnyitó baráti beszélgetésen megtervezték a jubileumi év programját.
Április: elkészültek a Puli kutya kézműves pályázat munkái.
Május: játékos túraversenyt szerveztek a tagjaknak Hősök tere és Sikonda között.
Április: a Láthatatlan Kiállítás megnyitása
December: családi kézműves napot tartottak.
2.2. Debreceni Szellőrózsák
Január: Munkaterv készítés, majd közös séta a téli Nagyerdőben
Február: A debreceni farsang (Farsangi hagyomány Csokonai városában)
Március: Megemlékező séta Kismacsra, a Nagy Sándor Obeliszkhez.
Április: Sebestyén J. építész, fotóművész kiállítása. Kisvasúttal a Hortobágyi Halastavaknál
Május: Szavalóverseny a debreceni óvodásoknak. Két napos bihari út.
Szeptember: Hagyományos családi találkozó a Debreceni Nagyerdőben.
Október: Az őszi daruvonulás megtekintése a Darassán, és a Cserepes tanyánál
November: Kézművesség óvodásoknak (szalmafonás, vesszőfonás, szövés)
December: Utazás Acsádra; az acsádi betlehemezés megtekintése. Ökokarácsony.
2.3. Hódmezővásárhely: Zöld Kapocs
A csoport tovább folytatta a helyi népszokásokkal, hagyományokkal kapcsolatos programjait.
Ennek kiváló helyszíne a téglagyári kubikoknál levő tanösvény.
A Fa projekt keretében négyfordulós versenyt indítottak a „Tudás fája” címmel. A döntőt a
legjobb csapatok között a Tanösvényen rendezték. A Fa projekt keretében elkészült egy
hódmezővásárhelyi „fatérkép” a 32 legszebb fa helyével és fotójával.
Szeptemberben az autómentes napon a kerékpáros közlekedést népszerűsítették.
Elindították az „Újra megtalált érték” programjukat (a tanösvény szelektív hulladékgyűjtésre
ösztönző tábláinak elkészítése, és ehhez kapcsolódó városi rendezvény).
Segítik, szervezik az iskolai szelektív hulladékgyűjtést.
Madárparkot alakítottak ki a tanösvény mentén, amelyhez madáretető túrák kapcsolódtak, és a
téli madárvendégek megfigyelése.
2.4. Zalai megyei Csoport
Augusztus 4-15. között a csoport a Hevesi Iskola égisze alatt sikeresen megrendezte 52.
természet- és honismereti nyári diáktáborát.
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3. Szakmai csoportok programjai
3.1. Múzeumi csoport
A csoport meglátogatta a Budapesti Történeti Múzeumot, a Szépművészeti Múzeumban a Van
Gogh kiállítást, valamint a Magyar Természettudományi Múzeumban az új Dinó kiállítást.
Minden alkalommal a kiállítások személyes élvezete mellett a pedagógiai vonatkozásokkal is
foglalkoztak. A Vegy-Tan csoporttal közös program volt a Magyar Vegyészeti Múzeum
kiállításának megtekintése és a pedagógiai munka megismerése.
A 15 éves jubileumi kiállításon a csoport poszterrel, múzeumpedagógiai munkáját bemutató
könyvekkel, egyéb dokumentumokkal mutatkozott be.
Október 17.-én a Postamúzeumot, november 21.-én a Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeumot tekintették meg.
3.2. Vegy-Tan csoport
A Vegy-Tan csoport programja volt a Múzeumi csoporttal közösen tartott várpalotai kirándulás.
Itt meglátogatták a Magyar Vegyészeti Múzeumot, és megismerkedtek az intézmény
múzeumpedagógiai munkájával is.
A KvVM által – a „Társadalmi szervezetek környezet és természetvédelmi célú programjai”
támogatására – kiírt pályázat keretében egy, a fenntartható fogyasztásról szóló kiadvány
elkészítésére nyert pályázatot a csoport.
3.3. Forrás csoport
A Forrás csoport tevékenysége az egyesületi szervezetfejlesztési munka segítése, koordinálása
volt. Az összejövetelek, beszélgetések szervezése mellett „Projekt-tervezés és -vezetés” címmel
belső továbbképzést tartottak az egyesületi tagoknak, valamint az Ócsai Gimnázium tanárainak.
A csoport tevékenységének része a szerdai kötetlen beszélgetések szervezése is.
3.4. ZölDök (Zöldülő Diákönkormányzat)
A diákcsoport a 2007. év során megtalálta azt a tevékenységet, amellyel csatlakozhatott a
felnőttekhez. Végigvitték az első projektjüket: a visegrádi (jubileumi) OT-n megszervezték – és a
résztvevőkkel meg is beszélték – a szelektív hulladékgyűjtést.
Iskolájuk (a Budai Nagy Antal Gimnázium) folyamatos zöldítésén túl említésre méltó
tevékenységük a már másodszor megrendezésre került „Biodiverzitás rajzpályázat” a XXII.
kerületi általános iskolások számára. A pályázatot az Állatok világnapján hirdették ki és egy Zöld
Mikulás adta át a díjakat december elején. (A több mint kétszáz rajzból a legjobbak
megtekinthetők a puli kuckóban.)
3.5. Köröcske
A Köröcske tagjai aktívan kivették a részüket a jubileumi ünnepség hangversenyének műsorából,
valamint zenéjükkel, és táncház vezetésével a farsangi bál programjából.
A Köröcske (Bartha Cili, Domán Juli, Faludi Tamás, Marsi Kristóf, Marsi Zsófi és barátaik, Tatai
Lilla és Vásárhelyi Zsóka) képviselte egyesületünket a Művészetek Völgye „Zöld udvar”
programjában. Önálló sátrukban egyre nagyobb érdeklődés mellett tartottak kézműves
foglalkozásokat, szerveztek játékokat. A fesztiválon való részvétel eredményeképpen fogytak a
kiadványok, sok érdeklődőnek mesélhettek az MKNE-ről, a kézműves foglalkozásoknak pedig
nagy sikere volt. Munkájukat a „seniorok” csapata (Vásárhelyi Tamás, Kun Lászlóné Margit,
Német Mária, Darvas Kata és Kelen Gábor, Tatai házaspár) segítette.
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4. Szakmai tevékenységek: projektek, programok
4.1. Hazai projektek, programok
Iskolazöldítés
Az Iskolazöldítés projekt az egyesület legnépszerűbb és egyben legsikeresebb szolgáltatása.
Ezt bizonyítják az eddig megtartott tanártovábbképzések, valamint a már meglevő további
felkérések. Akkreditált pedagógus továbbképzések ebben az évben: a Németvölgyi úti Iskola
tantestülete számára, a Telki környéki kistérség pedagógusai számára, a budapesti XI. kerület
tanárai számára az önkormányzat szervezésében.
Az Iskolazöldítés csapat a XI. kerületi önkormányzat felkérésére egy kerületi környezeti
nevelési hálózat kialakítását elősegítő, egynapos műhelyt tartott a kerület pedagógusai
számára.
Az iskolák zöldítésével kapcsolatos információáramlás segítése érdekében előkészítették egy
„tanácsadói adatbázis” működését.
Helyi Mocorgó Puli tábor Vigántpetenden
A tavalyi évben első alkalommal megrendezett, a víz témakörét feldolgozó tábor után a
második helyi Mocorgó Puli tábor a Dörögdi medence erőforrásait gyűjtötte össze. A két év
során a résztvevők foglalkoztak a medence vízrajzával és vízminőségével, falukutatással, a
medence gazdasági és emberi erőforrásaival. A gyerekek jövőképét, megélhetési elképzeléseit
is vizsgálták. A helyi táborban a diákok saját élőhelyükkel kapcsolatban szereztek olyan
ismereteket, mellyel nőtt a bizalmuk a saját környezetük iránt, s ezáltal csökken a virtuális
tevékenység, az elidegenedés. A lakóhelyük megbecsülésével együtt nő saját önbecsülésük, a
MKNE pedig a mikrotérség lakosságmegtartó vonzerejéhez is hozzájárulhat.
Puli kuckó
A Puli kuckós fiatalok egy, a Globális neveléssel kapcsolatos workshop-on vettek részt,
amely szakmai felkészülésüket segítette.
Októberben 1, novemberben 5 foglalkozást tartottak különböző közoktatási intézményekben.
A Puli kuckós hallgatók aktív résztvevői voltak az egyesület által külső rendezvényein tartott
foglalkozásoknak. Sikeres interaktív foglalkozásokat tartottak gyerekeknek és felnőtteknek is.
Az ÖTLET program keretében elnyertük a lehetőséget arra, hogy egyesületünkben augusztus
1-től „hivatalos” önkéntesként dolgozzon tagtársunk, Besenyei Mária. Egyik fő tevékenysége
a Puli kuckó programjainak, tevékenységének továbbfejlesztése.
Elkészült egy foglalkozás ajánlat (szórólap) és felvettük iskolákkal a kapcsolatot.
Zöld Jeles Napok
Föld Napja
Föld Napi Fesztiválon való részvételünk a DINPI (Duna Ipoly Nemzeti Park) Pál-völgyi
kőfejtőben szervezett programsorozata volt. Itt több állomást is vállaltak egyesületünk
tagjai, melyek témái a zseblabor, vessző-, fenyő- és kőzetfelismerés, újrapapír készítése,
érdekes kérdéssor voltak. A programot az egyesület részéről Di Giovanni Rita koordinálta.
A Jövő Iskolája „Környezeti nevelés a közoktatásban és múzeumokban” címmel
pedagógusok számára szervezett konferenciát a Föld napja alkalmából a Millenáris
Parkban. Egyesületünk három előadás tartására kapott felkérést.
Madarak és Fák Napja
Április 20-án a XI. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ által szervezett egész napos
rendezvényen a közreműködő civil szervezetek között jegyezhettük magunkat. Lelkes
Puli-kuckósaink az ökolábnyomról tartottak foglalkozásokat az érdeklődő diákoknak.
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Nádai Béla szervezésében és Di Giovanni Rita, valamint Kun Lászlóné közreműködésével
részt vettünk a Budakeszi Vadasparkban rendezett programon.
MÉTA Műhelyek
Az Ökotárs Alapítvány támogatásával egyesületünk két civil MÉTA Műhely szakmai
programját támogatta egy pályázat keretében. A Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány
programjában az Újhelyi mezőgazdasági szakközépiskola diákjai baranyai fás legelők aktuális
helyzetét mérték fel. A veresegyházi Tavirózsa Egyesület diákcsoportja a „MÉTA a
világhálón” nevű honlapon tájékozódott, majd ennek alapján megismerkedtek a környékükön
előforduló természetközeli élőhelyekkel.
4.2. Nemzetközi projektek, programok
Kárpátaljai együttműködés projektjei
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által szervezett Kárpátaljai Nyári Kölcsey
Pedagógusakadémia ötödik éve folytatja a magyar nyelven tanító tanárok posztgraduális
képzését Beregszászon. A meghívott előadók között négyen képviseltük az Egyesületet.
A Nemzeti Civil Alap anyagi támogatásával megvalósult újra az elképzelésünk, hogy a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói látogattak hozzánk májusban. A diákok
ELTE-s környezettan szakos hallgatókkal környezeti neveléssel foglalkozó iskolákat,
oktatóközpontok látogattak meg, majd tanórákon vettek részt, ismerkedtek a magyar oktatási
rendszerrel, az egyetemi élettel, és Budapesttel.
Environment and School Initiatives (ENSI)
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Comenius 3
pályázat-előkészítő látogatást szervezett 2007. január 17-21-e között. Az előkészítő látogatás
célja az "Iskolák, mint a fenntartható fejlődés helyi központjai" című hálózat Comenius 3
pályázati anyagának véglegesítése.
Az ENSI az előkészítő látogatás alkalmával tartotta meg Budapesten az éves rendes
közgyűlését. Az egyesület részéről a program szervezői Bagi Éva és Ortmann-né Ajkai
Adrienn voltak.
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5. Továbbképzések
Az Iskolazöldítés projekt kertében három tanártovábbképzést tartottunk. (ld. 4.1.)
A Forrás csoport szervezésében két továbbképzés volt. (ld. 3.3.)
6. Tájékoztatás, kiadványok
6.1. Kör hírlevél
Az Egyesület lapja, a Kör – miként az eddigi években – négy alkalommal jelent meg:
februárban, májusban, augusztusban és októberben. A szerkesztési munkálatait Czabán Dávid,
utóbb Hársas Éva és Victor András végezte. Sokan írtak élménybeszámolókat és
programajánlókat.
Szóba került, hogy költségtakarékosság érdekében esetleg csak három Kör számot adnánk ki
egy évben és/vagy részlegesen áttérnénk az elektronikus megjelenésre. Minden szám
letölthető a honlapról is.
6.2. Módszerkosár
A Módszerkosár a Kör-hírlevél mellékleteként ebben az évben is négy alkalommal jelent meg
és jutott el Egyesületünk tagjaihoz nyomtatott formában. Szerkesztője Emri Erika. Tartalma
letölthető az egyesület honlapjáról is. A benne található ötletek, tapasztalatok segítséget
jelentenek a pedagógusoknak, környezeti nevelőknek.
6.3. Honlap
Az egyesületi honlap a 2005-ben kialakított, mára megszokott struktúrában tartalmazza az
egyesülettel kapcsolatos fontosabb információkat és tudásbázist, aktuális hírek oldala heti
gyakorisággal frissült. 2007 januárjában megújult az egyesületi honlap angol nyelvű oldala.
6.4. Jubileumi kiadvány
Elkészült a Kör 15 éves jubileumára szánt kiadvány szöveges része. A köszöntők után néhány
írás az egyesület kialakulását mutatja be, majd legnagyobb programjaink, projektjeink,
legjelentősebb tevékenységeink rövid leírása következik. Olvashatóak az egyesület közösségi,
emberi értékeihez jelentősen hozzá járuló események is. Mivel a kiadására beadott
pályázatunk sikertelen volt, így a honlapra kerül fel.
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7. Megjelenés rendezvényeken
Mindengyerek Konferencia
2007. márciusban egyesületünk először képviseltette magát a kétévente megrendezett
konferencián, melynek célja, hogy összehozza a gyermekekkel foglalkozó különböző
szakterületek képviselőit és ismertessék az egyes területeken megjelenő eredményeket. Amit
hallok – elfelejtem, amit látok – megismerem, amit csinálok – azt tudom. („Élményközpontú
tanulási módszerek megismerése és felhasználásuk a gyakorlatban)” címmel Victor András és
Németh Andrea tartottak interaktív foglalkozást.
Green Expo
Április 6-7-8-án jelen volt egyesületünk a BKV felkérésére a Green Expo-n, ahol a budapesti
közösségi közlekedés érdekességei mellett a közlekedés környezeti hatásairól, a
környezettudatos és környezetbarát közlekedés formáiról tájékozódhattak a látogatók az
MNKE jóvoltából. A programot Di Giovanni Rita koordinálta.
Civil zöld szervezetek 2007. évi Országos Találkozója
A Környezet- és Természetvédelmi Szervezetek XVII. Országos Találkozóján a „Tanulás a
fenntarthatóságért” szekciót a MKNE tagjai vezették, és sok tagunk vett rajta részt. Először az
OKI-val közösen szervezett „Az iskolák mint a fenntartható fejlődés helyi központjai”
címmel lezajlott nemzetközi konferenciáról adtunk hírt. Majd a résztvevők bemutatkozása,
tapasztalatainak és eredményeinek áttekintése volt a szekció nagyobb részének feladata: a
tanulás a fenntarthatóságért, az iskolai szükségletek és lehetőségek tárgykörében.
Megbeszéltük, hol kapcsolódik a fenntarthatóság pedagógiája az Egyesület által
kezdeményezett Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégiával, hogyan lett/lesz az új ismeretek
birtokában a környezeti nevelés a fenntarthatóság pedagógiája.
Végül a résztvevők áttekintették az utolsó öt év állásfoglalásait, megerősítették azokat, és új
javaslatokat fogalmaztak meg.
Művészetek Völgye „Zöld udvar” program
Ld. 3.5 pont!
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8. Kapcsolattartás hazai és nemzetközi szervezetekkel
8.1. Hazai szervezetek
Részvétel az NFT1 és az ÚMFT Operatív Programja Monitoring Bizottságában
A 2007. évi Zöld OT-n az Egyesület képviseletében meghosszabbították Vásárhelyi Judit
mandátumát a Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEfOP) (Nemzeti Fejlesztési
Terv–1) és a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) (ÚMFT) Monitoring
Bizottságaiban. A MKNE-t képviselve a TÁMOP 2007-2009. évi Akcióterveiről (AT)
meghirdetett társadalmi vitában, másokkal egyeztetve és újabb szervezeteket bevonva, az
egyesület szakmai álláspontját a környezeti nevelés fontosságáról kidolgozta. A HefOP
Horizontális Témák Munkacsoportjának elnökeként részt vett az akciótervekkel kapcsolatos
horizontális fenntarthatósági útmutató szakmai vitáin; dolgozik e tapasztalatok
hasznosíthatóságán a TÁMOP keretében is.
Független Ökológiai Központ
Az idei nyáron is a FÖK oktatóközpontjában tartottuk a helyi Mocorgó Puli táborunkat
Vigántpetenden. Együttműködtünk a Művészetek Völgye programok szervezésében, valamint
több alkalommal ültünk le közösen forrásteremtési, pályázati beszélgetésre. Programjainkhoz
eszközöket kaptunk kölcsön.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
A szakmai kapcsolat mellett a 2007-es évben a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület és az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet együttműködött az ENSI (Environment and School
Initiatives) éves közgyűlése szervezésében.
Duna-Ipoly Nemzeti Park
Az együttműködés eredményeként a „Budapest Bank Budapestért” Alapítványhoz benyújtott
közös pályázatunk anyagi támogatást nyert. Ennek keretében közösen szerveztünk Föld Napi
és Madarak és fák napi rendezvényeket. (4.1.)
TIT Stúdió
A XI. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ hagyománya, hogy a kerület diákjai részére a
TIT Stúdióban tartja Föld-napi programját. Egyesületünk bekapcsolódott egy Puli-kuckós
foglalkozással. (4.1.)
Az Egyesület az irodáját a TIT Stúdió épületében bérli.
8.2. Nemzetközi szervezetek
Kárpátalja
Együttműködés a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséggel
Együttműködés a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával
Ld. 4.2. pont!
Erdélyi kapcsolatok
A januárban szervezett ENSI konferencián részt vettek az általunk meghívott erdélyi tanárok
is. Csatlakoztak a beadott Comenius pályázat programjához is.
COMENIUS hálózat
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A Norwegian Directorate for Education and Training koordinálta, SUPPORT nevű
COMENIUS Hálózat pályázat (14 ország 31 résztvevő, Magyarországról rajtunk kívül: OKI
és MTA ÖBKI) nyert. Az MKNE konkrét vállalása egy tanulmánykötet készítése az iskolák
és kutatók együttműködéséről, 20 szakértői nap értékben. E mellett feladatunk a program
eredményeit terjeszteni. A projekt időtartama 3 év.
Field Studies Council (Nagy-Britannia)
Egyesületünk két szálon is együttműködik a FSC-vel.
Egyrészt egy közös pályázatot dolgoztunk ki az FSC-vel egy hat országban megvalósuló, a
globális nevelés témakörét feldolgozó projektben. Az online egyeztetés során összedolgoztuk
az angol főpartner, valamint a lengyel és szlovák partnerek elképzeléseit. A pályázat nem
nyert támogatást, de átdolgozott formában 2008-ban újra benyújthatjuk.
Másrészt egy közös EU-s pályázatot kezdeményeztünk a Biodiverzitás, klímaváltozás és
monitoring címmel. Cél egy Európai szintű oktatási hálózat kialakítása a fenti témában, egy
interaktív portál köré szerveződve.
9. Ösztöndíjak és pályázatok
Az MKNE az Ökotárs Alapítványtól kapott támogatásból a MÉTA Műhely program
keretében pályázatot írt ki oktatási intézmények számára. Két MÉTA Tájkutató Műhely
egyéves működését segíti a pályázaton elnyert összeg. (ld. 4.1.)
Budapest, 2008. március 1.
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