Elnökségi beszámoló, 2018-ról

Kecskés Ferenc:
a) Ülések:
A havonta megtartott elnökségi gyűléseken és azok előkészítésében aktívan részt vettem. A
vállalt feladatokat legjobb tudásom szerint elvégeztem, azokról visszajelzést adtam az
elnökség tagjainak. Az éves tervező elnökségi találkozón betegség miatt nem voltam jelen.
b) Projektek: Innomax Díj – DenziCam fejlesztés
c) Egyéb:
Társszerzőként, „A természetvédelmi területek szerepe a környezeti nevelésben” című
előadásal részt vettem a Nemzetközi Környezeti Nevelési Konferencián (International
Environmental Education Conference IEEC2018). Koordináltam az egyesület csatlakozását a
Budapesti Éghajlatváltozási Platformhoz. A Budapesti Művelődési Központtal kötött
együttműködés keretében Föld Napja alkalmából április 19- én a BMK-ban , majd ápr. 24-én
a Teleki Blanka Általános Iskolában tartottam előadás. Május 12-én nyolc lelkes érdeklődő
részvételével BISEL bemutatót és kisebb oktatást tartottam a Kőérberki-pataknál. Részt
vettem az új SzMSz szövegezésében. A DenziCam applikáció bemutatásával képviseltem az
egyesületet a Gyüttment Fesztiválon, a Gubacs Fesztiválon és az Ökoiskola címátadón.
Fiammal közösen bemutattuk az applikációt a Forum Carpaticum Konferencián. Részt vettem
pályázati anyagok írásában, a tagsági kérdőív összeállításában és értékelésében, valamint a
honlapfejlesztésben. A KÖR-be írt cikkekkel tájékoztattam a tagságot az elnökség
munkájáról.
Kun Lászlóné
a) Ülések: Valamennyi elnökségi, valamint kihelyezett ülésen megjelentem.
b) Projektek, programok: Több rendezvényen, több napon át aktívan közreműködtem pl.:
Állatkertben, Gyermekszigeten. A Gyüttment Fesztiválon és a Wienerberger családi napján
gyermekfoglalkozásokat tartottam.
A jászberényi KÖR OT szervezésében aktívan részt vettem.
Az ÖKOISKOLA cím átadásán kiadványainkat népszerűsítettem a jelenlévők között.
c) Egyéb: Victor Andrást helyettesítettem a Sas-hegyi foglalkozáson. Bár pályázatot nem
írtam, azért öregbítettem egyesületünk hírét nevét.
Újszászi Györgyi
a) Ülések: Az elnökségi üléseken részt vettem. Aktívan hozzászóltam, véleményt formáltam.
Az elnökségi üléseken vállalt feladatokat legjobb tudásom szerint elvégeztem, visszajelzést
adtam elnökségi társaim fel. AZ éves tervező találkozón részt vettem, aktívan
közreműködtem.
b) Projektek, programok: A Zöld Forrás keretből támogatott projekt megvalósításában vettem
részt.
c) Egyéb: Tartottam a kapcsolatot más zöld szervezetekkel, programszervezőkkel (Gyerek
Sziget). A munkatervben vállalt feladataim nagyobb részét elvégeztem (szmsz véglegesítése,
honlap megújítás – még folyamatban).
Huszár Zsuzsanna
a) Ülések:
Az elnökségi üléseken személyesen 2 alkalommal vettem részt (júl. 31., nov. 7.). A többi
alkalommal szükség szerint telefonon egyeztettünk.
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Szept. 15-i közgyűlésen való részvétel.
2018. január 30-án a PTE Neveléstudományi Intézetében munkamegbeszélést
tartottunk az MKNE Baranya Megyei Csoportjának tagjaival, amelyen a Zöld Forrás
pályázatból megvalósítható szakmai nap (pedagógusoknak szóló fenntarthatósági
témanap) koncepcióját alakítottuk ki.
b) Projektek:
Közreműködés az Egyesület Baranya Megyei csoportja által a március 10-i Beporzók
Napjára tervezett 6 órás, Környezeti nevelési módszerek a terepen és teremben
elnevezésű, nem akkreditált továbbképzési program megtervezésében és lebonyolításában.
Fenntarthatóságra nevelünk! – a 25 éves Magyar Környezeti Nevelési Egyesület a
Fenntartható Fejlődési Célok megvalósításáért. Zöld Forrás pályázat. Projekt
azonosító: PTKF/605/2017 Támogató: Földművelődésügyi Minisztérium (HZS
megbízással! Közreműködés a Hírlevélben megjelent rövid beszámoló
elkészítésében.
c) Egyéb:
Tagsági kérdőív koncepció és tervezet készítése és közzététele az elnökségben, véglegesítés,
később értékelése (KÖR)
Közreműködés a SZMSZ kialakításában.
Részvétel a Pécsi Napok kertében megrendezett kétnapos, Tanuló Fesztivál 2.0. rendezvény
programjának előkészítésében. Egyesületi stand felállítása a rendezvényen (szept. 21-22.).
Szövegszerű vélemény küldése, és közreműködés a 2018 aug. 31-i NAT tervezettel
kapcsolatos egyesületi állásfoglalás kialakításában és megszövegezésében.
November 19. Fenntarthatóság a felsőoktatásban tudományos tanácskozás Budapest
Közreműködés a Victor András vezette Fenntarthatóság a tanárképzésben szekció
munkájában.
UNECE kérdőív kitöltése az EMMI kérésére, közreműködés megbízással az OH
munkacsoportjának munkájában (PTE és MKNE színekben) a tanári kompetenciák
fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos értelmezésében, indikátorainak
kidolgozásában.
Anyagok írása a KÖR-be.
Gulya Nikoletta
Elnökségi üléseken való részvétel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2018. 01.10
2018. 01. 28. elnökségi elvonulás
2018. 02.07.
2018. 03.14.
2018.04.04.
2018. 05.07.
2018. 07. 31.
2018.09.
2018. 10.08.
2018. 11.07.
2018. 12.05.

Projekt:
•

34/KAP/2018

Egyebek:
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BMK Föld Napja előadás- kapcsolattartás
Puli díjasok jelölésének összegyűjtése
2018. május 14.-25. KAP kampány
2018. áprilisi KÖR beszámoló (KAP)
2018. 07.19. MagNet Bank KAP találkozó – beszámoló a kampányról
2018. 07. Gyereksziget –kézműves foglalkozás
2018. 08. pályázatírás (Baptista- Klímatudatosság)
2018. 08.27. Skype-os megbeszélés a honlapról
2018. november KAP beszámoló elkészítése
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