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A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület hírlevele
2013. február
Lesz
Közgyűlés!
Szeretettel meghívom minden kedves tagtársunkat a Magyar Környezeti Nevelési
Egyesület közgyűlésére.
Időpontja: 2013. március 9. (szombat) 10h
Helye: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.
Napirend:
1. A 2012. évi közhasznúsági jelentés ismertetése
2. A Felügyelő Bizottság 2012. évi jelentése
3. A 2012. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
4. A 2012. évi részletes tartalmi beszámoló elfogadása
5. A 2012. évi elnökségi beszámoló elfogadása
6. A 2012. évi választmányi beszámoló elfogadása
7. A Puli-díjak átadása
8. A 2012. évi irodai beszámoló ismertetése
9. A 2013. évi munka- és költségvetési terv elfogadása
10. Etikai kódex bemutatása, Etikai Bizottság alakulása
11. Alapszabály módosítása
12. Egyebek
Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, akkor újra összehívom
ugyanazon a napon és helyszínen 10:15-re. A napirend változatlan. A második
időpontra összehívott közgyűlés – Alapszabályunk értelmében – a megjelentek
létszámától függetlenül határozatképes.
Szerény enni- és innivalót biztosítunk a megjelenteknek, de a „Terülj, terülj,
asztalkám!”-ra szánt, otthonról hozott finomságok gazdagabbá tehetik a kínálatot. A
bögréjét senki se felejtse elhozni!
A közgyűlésre utazók útiköltségét – az egyesület nevére és címére kiállított számla
ellenében – megtérítjük. Kérjük, hogy a menetjegyét mindenki őrizze meg!
A közgyűléssel kapcsolatos dokumentumok 2013. február
megtekinthetők lesznek az egyesület honlapján (mkne.hu).

23-tól

kezdve

A közgyűlés napján, 14–17h között szakmai programra (börzére), majd kötetlen
együttlétre (közös játszásra, beszélgetésre, dalolásra) várjuk a megjelenteket. A
szakmai rész programját honlapunkon (mkne.hu) hamarosan nyilvánossá tesszük.
Saly Erika
elnök

A személyi jövedelemadó 1%-a
Kedves tagjaink és barátaink!
Idén is – mint az elmúlt években – minden adózó magánszemélynek módja van
személyi jövedelemadója 1%-át felajánlani bizonyos szervezetek, köztük a Magyar
Környezeti Nevelési Egyesület számára.
Kérjük, támogassák egyesületünket – és rajtunk keresztül a környezeti és
fenntarthatóságra nevelés ügyét – adójuk 1%-ával!
Köszönjük!
A rendelkező nyilatkozat benyújtására vonatkozó szabályok megtalálhatók a
http://www.nav.gov.hu//data/cms280501/25._fuzet____1_szazalek_maganszemely_2
013.pdf oldalon.
Adószámunk: 18043554-1-43

ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ – BEHARANGOZÓ
Kedves Tagtársak!
Szeretettel várunk benneteket Kecskeméten, az idei Országos (Szakmai) Találkozó
„hírös” helyszínére. A tervezett időpont: 2013. szeptember 20–22. Szeretnénk
programokat, szakmai beszélgetést, bemutatkozásokat kezdeményezni a „Helyi a
nyerő – helyiben az erő” témakörben, melyhez várjuk témaötleteiteket,
javaslataitokat, korreferátumaitokat 2013. április 30-ig az ibi680905@freemail.hu
címre. Hozzátok gyermekeiteket, unokáitokat is! Óvodás- és kisiskoláskorú gyerekek
részére játékos, interaktív programot is szervezünk. Ráadásul mindezt
„megfűszerezzük” egy soron kívüli közgyűléssel, melyen megválasztjuk a következő
három évre egyesületünk vezetőségének szereplőit.
Részletesebb információt (a jelentkezés módjáról, a várható költségről, a tervezett
programról stb.) a következő Körben találtok majd.
Zöldülő üdvözlettel köszönt mindenkit a „Hírös” Szervező Csapat nevében:
Klein Ibolya („házigazda”)
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Volt
JUBILEUMI KONFERENCIA
A konferencia egyik terepprogramjának továbbélése
A tavalyi jubileumi konferencia vasárnapi programjában 4 féle terepsétán lehetett
részt venni (mkne.hu/konferencia/index.php?vasarnapi_turak). Most csak a saját
programomról – a Bakonyi Gáborral a Feneketlen-tó körül közösen vezetett sétáról –
szeretnék beszámolni.
A résztvevők közt lévő szakértő növényismerőkkel sikerült az eredetinél több
növényt azonosítani, így a fajlista 100 fölé emelkedett. Született egy „képeskönyv”,
egy kedvcsináló digitális összeállítás a park néhány szép részletével. Csiszoltam a
feladatlapon is. Majd mindezt „digitális tanösvénnyé” szerkesztve feltettem a Natural
Europe projekt honlapjára (www.natural-europe.eu/). Itt az Educational pathways
menüpont alatt vannak a projekt keretében 6 országban készült anyagok, a mieink
persze magyarul is. A „Biodioverzitás egy városi parkban” című tanösvényt
(education.natural-europe.eu/natural_europe/exhibits/show/Biodiverzits-a-vrosiparkban/to-begin-with)
elkészítettem
angolul
is
(education.naturaleurope.eu/natural_europe/exhibits/show/Biodiversity-in-a-city-park-th/to-beginwith), mert rengeteg munka volt benne, és szerintem jó lenne, ha minden európai
város minden parkját felkarolnák a pedagógusok is, hogy a gyerekeknek a városi
természet létezéséről, változatosságáról, élvezhetőségéről személyes tapasztalatokat
nyújtsanak. Magyarországi angoltanárok bocsássák meg az én angolom
hiányosságait, de gondoljanak a parkokra mint a nyelvtanítás remek helyszíneire.
Már készül a kezelőfelület magyar nyelvű változata (a kifejezések fele már magyarul
van – nagyon szórakoztató ezt az igazi európai felemásságot olvasgatni).
A magyar változat végén a tavalyi séta néhány pillanatáról és résztvevőjéről készült
fotók is láthatók.
A Natural Europe projekt csatlakozó partnereket vár. Pedagógusokat, akik és
iskolákat, amelyek saját oktatásuk fejlesztése érdekében – vagy az új módszer iránti
kíváncsiságból – együttműködnének a projekttel. A csatlakozott partnerek
díjmentesen használhatják majd a szoftvereket is, az elkészült tanösvények és egyéb
anyagok használata pedig természetesen díjmentes a fenti honlapon is, a Magyar
Természettudományi Múzeum honlapján is, (www.mttm.hu/hu/NatEu) és az
Europeana honlapon is (www.europeana.eu). Az érdeklődők keressenek engem
(vasarhelyi@mttm.hu).
Vásárhelyi Tamás
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A Gellért-hegy csodái
2012. szeptember 23.

Séta zöldszíves módra,
Jobb agyféltekésen, művészi látásmóddal, szelíd módszerekkel!
Összefoglaló
A konferencia zárásaként vasárnap reggel különféle túrákra indultak a legkitartóbb
résztvevők. A mi csoportunk a Gellért-hegy természeti és kulturális értékeinek
felfedezését tűzte ki célul. Tizenketten vágtunk neki az emelkedőnek. A résztvevők
többsége a feladatlappal a kezében érkezett, amit ő maga töltött le előzőleg a
konferencia honlapjáról. Izgalmasnak találták a feladatokat, ezért is választották ezt a
túrát. Elmondásuk szerint különösen az keltette fel az érdeklődésüket, hogy ezen a
túrán a természet megfigyelésén kívül teret kapott a kulturális emlékhelyek
meglátogatása és a művészeti alkotómunka is.
Utunk során használtuk a munkalapot, sőt az indulás előtt kiosztott színes növényi
fotókat és a hozzájuk tartozó leírást is. (A növények jegyzékét Kende Zoltán biológus
állította össze.)
A növények leírását külön lapokon kapták meg a résztvevők, oly módon, hogy
véletlenszerűen húzniuk kellett a csomagból, és meg kellett keresniük a
növényképükhöz tartozót, ami valaki másnál volt található. Ezzel a kis játékkal a
csoport tagjainak ismerkedése is megkezdődött, hiszen kommunikálniuk kellett
egymással, és csereberélniük kellett, hogy minden képhez megtalálják a megfelelő
leírást. Ezután az volt a feladat, hogy a túra tagjai a náluk lévő növényképek alapján
ismerjék fel a valóságban is a növényüket, és a leírás segítségével tartsanak egy rövid
ismertetőt a többieknek. Ezt még annyival gazdagítottuk, hogy amikor lehetett, az
érzékszerveinket is megmozgattuk a még jobb megismerés érdekében, pl. megöleltük
a fát, csukott szemmel tapogattuk a törzs formáját, a kéreg mintázatát, röptettük a
magját, megkóstoltuk a gyümölcsét (pl. vackor), megszimatoltuk az illatát a virágzó
lágyszárúaknak és a lehullott avarnak. Mindenki szóhoz jutott többször is, hiszen
több növénykép és leírás volt, mint ahány
résztvevő, illetve a hangulat gyorsan
feloldódott, s a végére szinte baráti légkör
jellemezte kis csapatunkat.
A növényhatározáson kívül figyeltük a
geológiai
képződményeket
is.
Megtapogattuk a kb. 210 millió éves, a
triász földtörténeti korban kialakult
dolomit sziklákat. Szédítő szellemi utazást
tettünk gondolatban, ahogy visszafelé
mentünk az időben, amíg eljutottunk a
kőzet kialakulásának időszakáig.
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Nagyszerűen sikerültek a kulturális jellegű feladatok
is. A sziklatemplomba való belépés előtt különféle
megfigyelési szempontokat kaptak a túra résztvevői a
pálosok történetével és a bent látható relikviákkal
kapcsolatban.
A
kápolnalátogatás
végeztével
megbeszéltük a kérdésekre adott válaszokat és
megoldásokat. A legtöbbjüknek ez volt az első
látogatása a sziklatemplomban, és ekkor hallott először
a pálosokról is. Nagy hatással volt rájuk a pálos
szerzetesek története és a barlang egyik freskója,
amelynek eredetijét Vörös Győző régész találta meg
Egyiptomban, egy sivatagi barlang falán. A kép a
Pantokrátort ábrázolja ugyanabban a pózban, ahogy a
szent koronánk legfelső zománcképén is látható.
Utunk során rácsodálkoztunk Budapest szép panorámájára, szót ejtettünk a
hőforrásokról és a gyógyfürdőkről, felmásztunk a Citadellához, elismerően
nyilatkoztunk a Szabadság-szobor és a Gellért-szobor alkotóinak művészi
erőfeszítéseiről, elmeséltük Szent Gellért szomorú véget ért történetét, elidőztünk
különböző történelmi korok és események összefüggéseinél.
A legélvezetesebb és a legnagyobb aktivitást kívánó rész azonban csak most
következett. Kiválasztottunk egy szép, napsütötte tisztást, és mandalát készítettünk
természetes anyagokból. Kijelöltük a helyét, elterveztük a formáját, összegyűjtöttük a
hozzá szükséges anyagokat a helyben talált dolgokból (lehullott levelek, száraz
gallyak, kövek stb.), majd hozzáláttunk a megépítéséhez. Örömöt jelentett már a
folyamat is, ahogyan tudatosult bennünk, hogy minden egyes darabbal, a kozmikus
rend leképezését építjük, s ezzel együtt épül az összetartozás érzése is közöttünk. A
végén rácsodálkoztunk művünk szépséges harmóniát árasztó pozitív energiájára,
melynek mi is részeseivé váltunk. Kört alkottunk a mandala körül, és kéz a kézben
átéltük a körbeáramló energiát, majd elénekeltünk néhány szép népdalt, ami illett az
alkalom magasztosságához.
Programunkat egy kevéssé ismert túraútvonalon folyattuk, mely a hegy oldalán
vezetett vissza minket a kiindulópontunkra. Mivel rajtunk kívül alig járt más ezen az
útvonalon, sok különleges állatot láttunk. Találkoztunk szajkóval, dolmányos
varjúval, láttunk csúszkát, vörösbegyet, rozsdafarkút, cinkéket, különféle szép
rovarokat és a köveken sütkérező gyíkokat.
A konferencia helyszínére visszatérve összefoglaltuk a túra tapasztalatait, ellenőriztük
a kérdőívre adott válaszokat, és értékeltük az eredményt. A résztvevők
megelégedésüknek adtak hangot, és azzal búcsúztak, hogy a jövőben is szívesen részt
vennének hasonló túrán. Az egyikőjük pedig azzal köszönt el, hogy hamarosan
elhozza a nevelőtestületét erre a Gellért-hegyi túrára, és ugyanezzel a programmal
viszi körbe őket az általa most megismert módon. Ennél nagyobb elismerés alig
érheti a túravezetőt.
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Összefoglalva: Igen jól sikerült, remek hangulatú, ismeretekben és aktivitásban
gazdag túra volt, mely nagy részben köszönhető a résztvevők nyitottságának és
érdeklődésének is.
Ezúton köszönöm Kende Zoltán botanikai ismeretekben nyújtott segítségét.
Orgoványi Anikó

Ökokarácsony a „Bárdosban”
Az Ökokarácsony – mint minden évben –
nagyon jól sikerült, több mint 100 résztvevő
volt. Idén is többféle foglalkozás várta az
érdeklődőket. Szabtunk, varrtunk, hajtogattunk,
festettünk, fontunk, ragasztottunk, rafiával és
egyéb anyagokkal dolgoztunk.
Vendégeink voltak Kata ZöldDök-ös diákjai,
akikhez a mi gimnazistáink is csatlakoztak, ők
is foglalkozást vezettek. Gyönyörű díszes
dobozokat,
ékszereket
készítettek
újrahasznosított anyagokból.
A Szitakötő egyik szerkesztője, Horgas Judit
is vendégünk volt lányával, ők is nagyon jól
érezték magukat.
Olyan nagy volt a választék, hogy igyekezni
kellett annak, aki mindent el akart készíteni.
Mindig sok előzetes munkát, szervezést
igényel az Ökokarácsony, de igazán jó érzés
látni a felnőtteket és a gyerekeket, akik
önfeledten együtt dolgoznak, szórakoznak.
Érdemes volt idén is megrendezni, nagy volt a
sikere.
Timár-Geng Csilla

ZöldDök-karácsony 2012
Öko, Madár, Veterán...
Az ünnepre hangolódás három fokozatban történt most karácsonykor. A zölddökösök
most először december 6-án a Bárdosban tartott Ökokarácsonyon maguk is
foglalkoztatók voltak. Nyáron a Zöld Zugolyban tanultakat hasznosították az ünnepre
hangolva. Aludobozokból mécsestartók készültek, szerszámalkatrész-dobozokból
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(nagyon szép kékek, Bartha Cilinek a beszerzése) különleges ajándékdobozok. A
Bárdos és a Budai 10 diákja önkénteskedett és tanult sok új ötletet.
A pulikuckóban a kis csapat a saját karácsonyát ünnepelte a következő szombaton. Az
előző héten tanultakat élesben kipróbálva egymást ajándékozták meg, majd a
családtagjaiknak, barátjaiknak is készítettek kreatívnál kreatívabb dolgokat.
Eredetileg kinn a szabadban egy akadálypályát terveztünk a Normafánál, de az esős,
szeles, sáros idő miatt előbb átettük a helyszínt a Feneketlen-tóhoz, majd végül a TIT
Stúdió zegzugos épülete szolgáltatta a terepet, de így is nagyon élvezték.
Fenyőillat, meleg tea, finom sütik, játék, tomboló kreativitás.... nagyon jól éreztük
magunkat!
Az iroda ablaka előtti kerítésre, ágakra a madaraknak kilógattunk ennivalót, hogy a
nagy karácsonyi evészetből nekik is jusson. Állandó vendég lett sok cinke,
vörösbegy! Erika egy dévaványai etetővel is megajándékozta őket. Az irodából az
ablakon kinézve pont látszik a sövény, az etető, munka közben lélekpihentető látni
őket.
Az utolsó felvonás a „veterán” zölddökös találkozó volt december 20-án. Ők a már
érettségizett tagok, akik egyetemeken, főiskolákon tanulnak, vagy már dolgoznak. Az
előző szombatokon még gőzerővel a vizsgákra készültek, de így az ünnep előtt
közvetlenül már egy jó kis élménybeszámolóval, karácsonyi hangulatban
kiengedhették a gőzt.
Olyan jólesett mindenkinek az együtt nyüzsgés, hogy szeretnénk ebből hagyományt
teremteni.
Darvas Kata

VIDÉKI CSOPORTJAINK BESZÁMOLÓI
Zöld Kapocs
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és
meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.”
Böjte Csaba
Szeptember 14-én „Népi játékok” című projektnap a téglagyári tanösvényen
A projektnap nevelőtestületi összefogással és a tanulók, szülők nagy lelkesedésével
valósult meg, hiszen a tantermen kívüli tanulás-tanítás minden résztvevőnek nagy
élmény.
A Téglagyári tanösvénynél egy népi játszótér várta a gyermekeket és szüleiket, ahol
volt körhinta is, valamint ügyességi játékokban próbálhatták ki magukat a bátrabbak.
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Egy jurtát is felállítottak, ahol bemutatták honfoglaló őseink életét különböző
eszközök segítségével.
A Hódmezei Őrzők Íjászegyesület jóvoltából lehetőség nyílt az íjászkodás
kipróbálására is.
Az alsó tagozatos gyerekeknek a tanító nénik készültek különböző kézműves
foglalkozásokkal.
Osztályonként vándoroltak egyik helyszínről a másikra. Volt könyvkötészet, szövés,
papírtáska készítése újságpapírból, kavicsfestés, valamint papírsárkány készítése.
A felső tagozatosok a kilátónál és a földkunyhónál tevékenykedhettek, valamint a
népi játékokba ők is bekapcsolódhattak. Nekik is érdekes programokkal készültek az
iskola pedagógusai. A kora délutánig tartó programban volt patkódobás,
szappanöntés, kenyérsütés, különböző asztali játékok.
ÓRIÁS MOZAIKKÉP – Egészséges Vásárhely Programmal, a Bodnár Bertalan
Oktatóközponttal közös rendezvény
Kilencszázezer műanyag kupakot gyűjtöttek össze több mint fél év alatt
hódmezővásárhelyi és a térségben élő diákok, családok, önkormányzati dolgozók,
intézmények munkatársai azért, hogy holnap, a környezetvédelem világnapja
alkalmából egy különleges, egyedülálló óriás mozaik létrehozásával felhívják a
figyelmet a környezetvédelem fontosságára, a természeti kincsek védelmére.
A környezetvédelem a társadalmi szerepvállalással párosul abban a programban,
melyet a hódmezővásárhelyi Zöld Kapocs Munkaközösség és a Bodnár Bertalan
Oktatóközpont hívott életre. Tavaly októberben arra kértük a város és a környező
települések lakóit, intézményeit, iskoláit, hogy műanyag kupakok gyűjtésével
kapcsolódjanak a június 5-i környezetvédelmi világnap helyi eseményéhez. A
gyűjtésben több mint ötezer ember vett részt. Az összegyűjtött mintegy 900 000
kupakból óriás mozaikképet raknak ki a szervezők a hódmezővásárhelyi strandon,
felhívva az ország figyelmét a környezetvédelem fontosságára, a környezet
megóvására.
„Annyi kupak gyűlt össze, hogy
ezzel meg lehetne tölteni a strand
nagy medencéjét – mondta a Zöld
Kapocs
Munkaközösségnek
a
program egyik ötletgazdája. – A
környezeti nevelés az oktatás fontos
része
városunkban,
oktatási
intézményeinkben
környezeti
nevelők segítenek a szemlélet
erősítésében.
Minden
évben
kiemelten
kezeljük
a
környezetvédelmi világnapot, és
újító ötlettel, különleges módon
szeretnénk
felhívni
mindenki
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figyelmét természeti értékeinkre és megóvásukra. A szelektív hulladékgyűjtés az
egyik kiemelt szelete annak a tevékenységnek, mellyel már a hétköznapjainkban is
beépíthető a környezettudatos gondolkodás.”
A hazánkban egyedülálló kupakmozaik június 5-én készült el Hódmezővásárhely
strandján: 28 intézmény tanulói rakták a kupakot. A kép lebontását követően, a
kupakok eladásából származó pénzt a Nem Adom Fel Alapítvány kezdeményezésére
hazánk első passzívházként felépülő otthonának támogatására ajánlottuk fel.
Természetbúvár kisokoskör
A foglalkozások végigvezetik a gyerekeket lakóhelyük legkülönbözőbb természetes
élőhelyein, és megmutatják, mit kell keresniük, hol kell keresniük, mire
következtethetnek a látottakból, és mit érdemes hazavinni további tanulmányozás
vagy preparálás céljából.
A természetbúvár hatalmas ismeretanyagával, felkelti az érdeklődését a
természettudomány több területe iránt is. Ha a természetet szeretnénk megismerni,
annak törvényszerűségeit, folyamatait, számos megfigyelési, kutatási módszer
ötvözésére lehet szükség. Madármegfigyelés és lábnyomok azonosításához, rovarvagy
növénygyűjtemény
létesítéséhez,
egy-egy
fa
életközösségének
föltérképezéséhez, a vadak védelméhez, és hogy egyszerűen csak észrevegyük,
kiránduláskor érzékennyé kell válnia a diákoknak.
A megismerő tevékenység és a hagyományos értelemben vett „tanulás” az élmény-,
illetve a tevékenységközpontú tanulásszervezésben kapcsolódik össze. Ez a módszer
nem más, mint a természetes emberi tanulási formák újra felfedezése és szervezett
iskolai keretekhez való adaptálása.
A tehetségkörön azok a gyerekek vesznek részt, akiket érdekel a természet, és
szeretnék megismerni, megérteni a természet működését. A természettudományos
ismereteik gazdagodása mellett, megtanulnak egy természettudós fejével
gondolkodni, következtetni és kérdezni. A foglalkozások vegyes korcsoportban
kerülnek megtartásra, ezzel is erősítve az egymástól tanulás lehetőségét.
A 9–12 éves gyermekek számára szervezett fejlesztő foglalkozásokon a gyerekek
életkoruknak megfelelő környezetbe ültetve, játékos módon ismerhetik meg a
természettudományok (csillagászat, kémia, fizika) alapjait. Egy foglalkozás 60–90
percből áll. Lényeges elem, hogy minden a személyes tapasztaláson keresztül
történik: a gyerekek maguk végzik a feladatokat, maguk tapasztalnak, maguk
következtetnek... Így a legmaradandóbb a megszerzett tudás!
Walterné Böngyik Terézia
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Az MKNE Baranyai Csoport 2012-es évi beszámolója
Március 31. – húsvéti családi kézművesnap
Idén is megrendeztük a már hagyományos húsvétváró, családi kézművesnapunkat.
Nagy örömünkre sok környezeti nevelő társunk és érdeklődő család látogatott el a
rendezvényre, mely kellemes hangulatban telt.
Május 12-13. – A Dél-dunántúli régió erdészeti erdei iskoláinak nyílt napja
Ebben az évben immár ötödször került megrendezésre a Dél-dunántúli régió erdészeti
erdei iskoláinak nyílt napja, amelynek 2012-ben a házigazdája a Hőgyészi Erdészet
által üzemeltett erdei iskola volt Lengyel-Annafürdőn. A környezeti neveléssel
foglalkozó pedagógusokon kívül az ökoturizmus iránt érdeklődő magánszemélyek és
családok is nagy számmal vettek részt a programjukon. A résztvevők az egyes
bemutatóhelyeken, gyönyörű erdei környezetben ismerhették meg a dél-dunántúli
régió erdészeti erdei iskoláit, tanösvényeit, a mindennapos oktatásra épülő, minősített
erdőpedagógiai, környezetvédelmi és szabadidős programkínálatokat és a nyári
táborozási lehetőségeket. Az erdei iskolák bemutatkozása mellett a résztvevők elé
tárult a Tolnai-hegyhát erdeinek és vizeinek növény-, valamint állatvilága, erdő- és
vadgazdálkodása és kultúrtörténeti értékei. Mindezek mellett a főszervező Gyulaj
Erdészeti és Vadászati Zrt. a Szentkúti kunyhó-ökoház látogatásával külön
lehetőséget biztosított a „zöld” technológiák és a hagyományos életformák
megismerésére is.
Erről a programról a baranyai csoport tagjai külön értesítést kaptak.
Szeptember 20–23. Utak a fenntarthatósághoz – A megelőzés tanulása országos
környezeti nevelési konferencia
Ezen a nagyszabású konferencián sok baranyai csoport tagtársunk is részt vett.
Szeptember–november – Mecseki Zöldút
Németh Ibolya – Bia – vezetésével zajlottak a Mecseki Zöldút közösségfejlesztő
tréningjei szeptember-október-novemberben. Egy alulról szerveződő, lendületes
csapat jött létre, mely szívügyének tekinti a Nyugat-Mecsek falvait felfűző
zöldútvonal kialakítását.
Céljuk, hogy mind a pécsiek, mind a messzebb lakók is ismerjék meg ezeket a
településeket és „kincseiket”. Azt is fontosnak tartják, hogy e kis települések jó
szomszéd módjára legyenek kapcsolatban egymással, és tudassák a hozzájuk érkező,
pihenni és szabadidejüket „felfedezésekkel tölteni” vágyó turistákat
vendégvárásukról és vendégszeretetükről. Például a cserkútiak most már tudják, hol
lehet Töttösön jó kolbászt venni.
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2013-ra már programokkal jelentkeznek és folytatják a közösségfejlesztést a KeletMecsekben is. Aki „gépszagú” benyomást szeretne róluk, látogassa meg a
Facebookon a Mecseki Zöldút csoportot.
Október 1–7. – Erdők Hete program
Idén október 1–7. között került megrendezésre a XVI. Erdők Hete, melyen a
Mecsekerdő Zrt. munkatársai több korcsoportban, különböző helyszíneken várták a
pécsi általános iskolák diákjait és pedagógusait természetismereti vetélkedőre,
diavetítéses előadásra, valamint terepi sétára az erdőbe.
Október 2-án került megrendezésre a természetismereti vetélkedő a város szívében, a
Szent István téren, ahol a park növényeiről mérhették össze tudásukat a 3-4. és 5-6.
osztályos diákok csapatai. Szintén ezen a napon vettek részt a 7-8. osztályos tanulók
és tanáraik a Civil Közösségek Házában egy diavetítéses előadáson „Ültess fát!
Használj fát!” címmel. Az előadáson az erdészek munkájával és az erdőgazdálkodás
alapjaival ismerkedtek meg a résztvevők.
A hét többi napján „Fedezd fel az erdőt az erdészekkel!” című terepi programon
vettek részt az osztályok, melynek célja hazánk területének egyötödét borító
erdőállomány páratlan gazdagságának, közjóléti és a nemzeti vagyonban betöltött
szerepének bemutatása volt, az erdőket legjobban ismerő, szakavatott vezetők, az
erdészek segítségével, akik napi munkájuk csodáit osztották meg a résztvevőkkel. A
programokon 270-en vettek részt. A programról a baranyai csoport tagjai külön
értesítést kaptak.
Október 5-7., november 10-11. – „Égig érő tanterem” pedagógus-továbbképzés
Október és november 1-1 hétvégéjén került megrendezésre Pécsen a
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége és a
Magyar Madártani Egyesület közös szervezésében, a Svájci–Magyar Együttműködési
Program „Égig érő tanterem” pályázat keretén belül a Természetismereti terepi
vezető képzés. A képzés fő célkitűzése a pedagógusok és erdei iskolai
programszolgáltatók szemléletformálása, környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezetetikájának fejlesztése, mely segíti, megalapozza és
továbbfejleszti a fenntartható életmód és az ehhez szükséges viselkedésminták
elsajátítását, annak gyakorlatba való átültetését.
A továbbképzésről értesítettük a baranyai csoport tagjait, és nagy örömünkre többen
részt vettek a képzésen.
December 1. – „Zöldkarácsony”
2012-ben is megrendeztük a már hagyományos karácsonyváró, családi
kézművesnapunkat. Nagy örömünkre sok környezeti nevelő társunk és érdeklődő
család látogatott el a rendezvényre, mely kellemes hangulatban telt.
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Nagyon jól sikerült a program, majdnem 100 fő jött el. Sok szépség született.
A helyi csoport tagjait folyamatosan értesítjük az erdészet, a Baranya Megyei
Természetbarát Szövetség, a Természettudományi Múzeum és más civil szervezetek
által szervezett környezeti nevelési programokról, továbbképzésekről, fórumokról,
kiállításokról.

PROJEKTJEINKRŐL
Futó projektjeink összegzése dióhéjban
LENA – Tanulás a természetben
2012 júniusában kezdődött a projekt, és 2014. június végéig tart. A projekt fő
támogatója az Ausztria–Magyarország Határon átnyúló Együttműködési Program.
A projektben fő partnerünk az Umweltbildung Wien, további partnereink a nyugatdunántúli környezeti nevelők, pedagógiai intézetek, a Reflex Egyesület, a Zalaerdő
Zrt., Obornak, Csömödér települések.
A munkacsomagokban foglalt feladatok elvégzésére az MKNE felkészült tagjai
vállalkoztak.
A projekt öt koherensen kialakított munkacsomagot tartalmaz, melynek központi
pedagógiai célja a modern környezeti nevelés támogatása a környezet konkrét és
közvetlen megélésén keresztül, azonos korú gyerekek és fiatalok közössége részére.
Az „Erdő élménye” és az „Ökovonat” munkacsomagok keretein belül a Nyugat–
Dunántúlon új környezeti nevelési intézkedések és ezekhez igazodó programok
kerülnek kifejlesztésre, amelyek biztosítják, hogy a fiatal generáció tagjai testközeli
természeti élményhez jussanak.
A „Pedagógusok szakmai találkozói”, valamint a – „Legjobb gyakorlat”, „Zöldnapok
Bécsben”
munkacsomagok
nyugat-magyarországi
tanároknak/tanárnőknek,
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óvónőknek, valamint óvodás csoportoknak és tanulóknak kínálnak élménydús
napokat Bécsben, ahol a résztvevők a vezető partner sikeresen működő környezeti
nevelési létesítményeinek sokaságával ismerkedhetnek meg.
Magyar tanulócsoportok a „Környezeti élményhetek – Zöldhét Bécsben”
munkacsomag keretén belül 5 napot töltenek a bécsi „Camp Lobau” Nemzeti
Parkban, ahol egy kis sátorvárosban, a „Donau-Auen Nemzeti Park” (Duna menti
erdők Nemzeti Park) vad természetében (pattogó tábortűz mellett) élvezik a
felejthetetlen nyári tábort.
A Magyarországról, illetve Ausztriából érkező fiatal vendégek a „Duna menti fiatalok
tábora (Danube Teens Camps) 2012-2013” munkacsomag keretében személyes
tapasztalatokat cserélnek környezeti témákkal kapcsolatosan, mindezt a környezettel
való közvetlen érintkezésben, mely során a fenntartható környezetvédelem élő
példájaként közös európai sátortáborokban laknak, a bécsi „Camp Lobau” Nemzeti
Park területén.
Az osztrák fiatalok ellátogatnak a nyugat-dunántúli régió megyéibe és az „Európai
Fiatalok Találkozója (Euro Teens Meetings) 2013-2014” munkacsomag keretén belül
a magyar fiatalokkal együtt, különböző érdeklődési területekre összpontosítva
kutatják a természetet.
Mindezen kétoldalú, innovatív környezeti nevelési lehetőségeket az „Átfogó
projektmenedzsment” munkacsomagban létrehozott „Projektirányító testület”
projektpartner vezetőiből álló irányító csoporttal megfelelően dokumentálja, és az e
célra egyénileg kialakított „Webprezentációs tanulás a természetben” kétnyelvű
internetes honlapon megjeleníti, és a PR-munka keretében mindkét ország érdeklődő
nyilvánossága számára bemutatja.
Emellett központi cél egy, a partnerrégiók pedagógusaiból létrehozott kétoldalú
„LENA- hálózat” információ- és tapasztalatcsere céljából történő kialakítása és annak
továbbépítése a 2014-es projektzárást követően.
A projekt munkacsomagjai a célokkal:
Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia: Jelenlegi helyzet meghatározása és
jövőbeni fejlesztési perspektívák.
„Erdő élménye”: A cél, hogy óvodások és iskolások megismerjék az erdő
életközösségének ökológiáját, biológiáját és sokszínűségét. Ez az összes
érzékszervünk együttes használatával megtapasztalható: a látás, a hallás, a szaglás, a
tapintás az érzékelést terjeszti ki. Az új környezeti nevelési programok keretében
óvodai és iskolás gyermekcsoportok az erdőt mint a növények és az állatok életteréül
szolgáló, komplex és érzékeny ökorendszerként ismerik meg, és megtanulják
értékelni a biodiverzitást.
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LENA-hálózat: Képzési szervezetek és szakemberek bilaterális hálózatának
kiépítése Ausztria és Magyarország területén.
Webprezentáció: Kétnyelvű weblap a projekt nyilvánosságához, a LENA-hálózat
támogatásához.
Public Relations: Professzionális PR a projektrégiókban történő hatékony
bemutatáshoz.
Pedagógusok szakmai tanácskozásai: Szakmai programok nyugat-dunántúli óvodai
nevelők, általános iskolai pedagógusok és középiskolai tanárok részére abból a
célból, hogy környezeti nevelési lehetőségeket tekintsenek és ismerjenek meg
Bécsben.
Zöldnapok Bécsben, zöldhét Bécsben, Danube Teens Camps: Konkrét
természetismeretek megszerzése, az alkalmazott környezeti képzés tudatos
megtapasztalása, valamint elmélyült szociális tapasztalatok a párbeszédben, és közös
természeti élmények megélése.
Ökovasút környezeti nevelési program: Módszertani koncepció kidolgozása a
környezeti nevelési programok eredményes és hatékony lebonyolításához óvodák,
általános iskolák és középiskolák részére. Élménykirándulások óvodások és iskolások
részére Csömödér térségében.
A projekt célcsoportjai (kedvezményezettjei):
A nyugat-dunántúli környezeti nevelők, óvodai, általános és középiskolai diákok
közössége, tanárok, tanárjelöltek, oktatóközpontok, civil szervezetek, MKNE.
Az MKNE érdeklődő nyugat-dunántúli tagjainak jelzését várja Újszászi Györgyi az
ujszaszi.gyorgyi@mkne.hu drótposta címen.

Real World Learning program
Szeretettel köszöntök ezúton is minden kedves Kör-olvasót mint az RWL-program új
vezetője és egyik munkacsoportjának tagja is.
Fölgyorsultak az események a program háza táján, a napokban adja át a
programvezetést és búcsúzik Mondok Zsuzsa, az új évtől kezdődően pedig Takács
Eszter sem tagja már a fenntartható életmódhoz szükséges karrierkompetenciákkal
foglalkozó munkacsoportnak. Nagyon sajnálom, hogy így döntöttek, és köszönöm
nagyszerű munkájukat! Örülök azonban, hogy Slunakovban, Csehországban a múlt
héten elkezdhettem a munkát, megismerkedhettem a nemzetközi partnerekkel és
hazai munkatársammal, Szandi-Varga Péterrel is, aki kiválóan képviselte az
egyesületet és a hazai környezeti, outdoor nevelés, terepi tudományok ügyét is. A
hazai csoport tagjaként utazott Novák Richárd is, aki amellett, hogy a konferencia
szervezői számára is gyönyörű képeket készített, szakmailag is ismerkedett a
programmal, és sikerrel támogatta.
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A konferencia átfogó célja az volt, hogy gyakorló környezeti nevelőket, tanárokat
vonjon be a szakértői folyamatba. Tapasztalataikkal és véleményeikkel nemcsak a
projekt szakmai anyaga bővülhetett, hanem így válik lehetővé, hogy valóban a létező
igényekre, nehézségekre tudjanak választ nyújtani a szakértők által elkészített
javaslatok, jógyakorlat-gyűjtemény és minőségbiztosítási, értékelési rendszer.
Czippán Katalin előadása nyitotta a konferenciát. Gondolatait, különös tekintettel a
gyermekkori személyes élmények fontosságára vonatkozóan, a későbbi előadások és
műhelymunkák során sokan vitték tovább.
A konferencia szűken vett témája a két munkacsoport (terepi tudományokkal, illetve
munkaerő-piaci zöldkompetenciákkal foglalkozó) munkájának támogatása és jó
gyakorlatok bemutatása volt. Úgy is mint a kompetenciafejlesztéssel foglalkozó
munkacsoport tagja mondhatom, hogy nagyon sok segítséget kaptunk a
résztvevőktől, és gondolkodóba ejtettük őket saját szakmájuk, értékeik, alkalmazott
módszereik és eredményességük terén.
A jógyakorlat-tár elemeként Péter és
Zsuzsa bemutatták az egyesület által
fejlesztett
Természetességmérőt.
Többeknek nagyon tetszett, és tervezik,
hogy ki is próbálják programjaik során a
fiatalokkal. Sokan nyertünk inspirációt,
új lendületet, új kérdéseket mindennapi
munkánkhoz, életünkhöz.
A konferencián elhangzott előadások,
gyakorlatok a program honlapján
(www.rwlnetwork.org)
hamarosan
elérhetők lesznek, valamint lehetőséget nyújt arra is, hogy az érdeklődők
csatlakozhassanak a folyamatos munkához.
A honlapon minden aktuális hazai és nemzetközi eseményről is értesülni lehet majd.
A program soron következő lépéseiben további két munkacsoport kezd intenzív
munkába.
A terepi tanulás módszertanának fejlesztésén és a tanulási-tanítási folyamat
értékelésén, minőségbiztosításán fognak dolgozni.
A honlap magyar vonatkozású oldalain mind a már futó, mind a tavasszal munkához
látó munkacsoportok munkájához kapcsolódóan várunk érdeklődőket. Kérlek,
kísérjétek figyelemmel a program eseményeit! A közös gondolkodáson túl a
nemzetközi hálózatban való részvétel is sok lehetőséget tartogat mindannyiunk és a
környezeti nevelés, fenntartható életformákra való nevelés egészére vonatkozóan is.
Széger Katalin
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Otthon az erdőben
Az idei évben másodszor hirdettük meg az iskolai pályázatot. Budapest 100 km-es
körzetéből idén 38 pályázat érkezett. Október 26-27-én, Kismaroson, a Kismagos
Oktatóközpontban Saly Erikával 14 résztvevőnek tartottunk egy terepi képzést.
Ennek (részben) ismétlését tervezzük ez év májusára, amikor már kicsit kedvezőbb
időjárási viszonyok között szeretnénk a következő évi pályázat iránt is érdeklődők
részére megtartani.
Az idei tanévben benyújtott projekttervekre még február 17-én éjfélig lehet szavazni
a veledkozosen.hu weboldalon. A 25 nyertes iskola ezután veheti át az anyagi
támogatást, illetve az eszközcsomagot.
Az idei Közgyűlésünk szokásos délutáni szakmai programjának részeként erdős
témák között is válogathatunk (pl. fenntartható erdőgazdálkodás a gyakorlatban,
vállalati stratégia az erdők védelméért, erdőpedagógia). A pontos programot
honlapunkon olvashatjátok.
Honlapunkat a mkne.hu/otthonazerdoben cím alatt érhetitek el. Kísérjétek
figyelemmel a programot! A tavalyi évben megvalósult projektekről elkészült iskolai
beszámolókból egy hasznos kiadványt állítottunk össze Timár-Geng Csilla és
Kecskés Ferenc közreműködésével. Ezt, illetve több más tanulmányt a
természetesség és biodiverzitás témakörében szintén megtaláljátok a honlapon.
Megjelentünk a Facebookon is: facebook.com/OtthonAzErdoben.
Halácsy Ágnes

Tagjaink írták
Komposztálással
komposztládák

kapcsolatos

foglalkozások,

tananyag

–

és

ingyen

A Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány, amely a Rogers Iskola
középiskolai tagozatának működtetője, az elmúlt években többször is támogatást
nyert a Fővárosi Önkormányzattól a komposztálás gondolatának terjesztésére
Budapesten.
Tavaly, a projekt keretében, 7-8. osztályos tanulóknak óravázlatokat és hozzá tartozó
órai segédanyagokat dolgoztunk ki, illetve tíz iskolában műhelyfoglalkozásokat is
tartottunk.
A tananyag (tanári kézikönyv) ingyenesen letölthető az eredet.rogersalapitvany.hu
oldalról. Örömmel vesszük, ha kipróbáljátok az anyagot, és – ha van kedvetek –
megírjátok a véleményeteket.
Idén is kaptunk támogatást, amiből
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 elindítottunk egy Facebook-oldalt Ökospirál néven (így találjátok meg a FBon), ahol szintén szeretettel látunk Titeket és a gondolataitokat, meg persze a
diákokat;
 a Facebookra tervezett és a már meglévő tavalyi anyagot is szívesen kiküldjük
az érdeklődő budapesti általános iskoláknak;
 idén is lehetőségünk van (1-1 tanórás) foglalkozást tartani tíz budapesti
iskolában;
 ingyenesen komposztládákat osztunk budapesti lakosoknak, iskoláknak,
szervezeteknek – összesen 50 ládát (ilyet kapott az MKNE is, láthatjátok az
iroda kiskertjében).
Ha valaki szeretne hozzájutni az elkészített tananyaghoz, akkor azt szívesen elküldjük
neki CD-n, csak jelezze! Ha valaki örömmel látná vendégül kollégánkat budapesti
iskolájában, s kérné, hogy tartson egy tanórai foglalkozást, az is szóljon! Ha valaki
örülne egy ingyenes komposztládának, akkor jelentkezzen a projekt vezetőjénél,
Turóczi Leventénél!
Suhajda Virág
Elérhetőségek: turoczilevente@gmail.com, tel: 30/629-4826

Programajánló
Az ERDEI ISKOLA EGYESÜLET
60 órás akkreditált képzést hirdet
„Erdei iskoláról erdei iskolában – saját élmény alapú továbbképzés”
címmel.
(Engedélyszám: OKM-82/65/2012)
Várjuk azoknak a pedagógusoknak, osztályfőnököknek, tanítóknak, erdei iskola
oktatóknak a jelentkezését, akik szeretnének megismerkedni az erdei iskolai nevelés
fogalmával, módszereivel, valamint pedagógiai jelentőségével oly módon, hogy a
szükséges kompetenciákat a továbbképzés során saját élmények útján szerzik meg.
Az egyhetes együtt tanulás eredményeképpen a résztvevők:
 megtapasztalják az ökologikus életmódot, a közösségi együttlét örömét és
fejlesztő voltát;
 megismerik a tapasztaláson alapuló tanulás módszereit;
 képesek lesznek egy erdei iskolát teljes mértékben önállóan megszervezni a
kezdeményezéstől a finanszírozáson át az értékelésig;
 intézményükben közre tudnak működni az erdei iskolázás pedagógiai
programba, helyi tantervbe és éves munkatervbe való beépítésében.
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A képzés adatai:
Helyszínek: Veronika Erdei Iskola, Gyűrűfű
„Öregbakony” Turistaház és Erdei Iskola - Bakonyszentlászló, Vinye 1.
Időpont:
2013. április 15. és április 20. között
2013. április 22. és április 26. között
Szervezési forma: egyhetes bentlakásos képzés
Szükséges felszerelések: jegyzetfüzet, golyóstoll
Részvételi díj: 62 000 Ft, melyhez az Erdei Iskola Egyesület saját tagjainak 10%
támogatással hozzájárul.
A részvételi díj tartalmazza az egyhetes szállást, az egész napos étkezést és a terepi
munkához, feladatokhoz szükséges anyag-, illetve eszközigényt.
A képzést vezetik: dr. Németh Ibolya (Bia) – környezeti nevelő
Vajtáné Boros Éva – gyakorló tanító, tanár
Jelentkezési határidő: 2013. február 25.
Jelentkezés, információ: Vajtáné Boros Éva (eva.boros@freemail.hu, 20/222-2874)
Jelentkezéskor a következő adatokat kérjük:






név
elérhetőség: cím, telefon, e-mail
végzettség
munkahely – foglalkozás
melyik helyszínt választja (A létszámok ismeretében, a helyszínekre
jelentkezést a jelentkezés sorrendjében tudjuk biztosítani.)

Pályázatokhoz is ajánljuk képzésünket, illetve együttműködő partnerként az Erdei
Iskola Egyesületet! A jelentkezési lap: mkne.hu/fajlok/hirek/eikepzesjellap.doc

Versek, szépségek
Fjodor Tyucsev: Téli erdő
Télboszorkány bonthatatlan
bűbájában, mint mese,
dérpalástban, néma fagyban
áll a fenyves mozdulatlan
csodacsipke-ligete.

Halva tán és mégis élve
tűri, szinte álmai
gyönyörétől megigézve,
hogy a hónak már egész befonják piheláncai.

Ha nyugatról, ha keletről
a ferde nap rácikáz,
meg se rezdül – mint ijesztő
üvegtűzvész, gyúl az erdő:
káprázatos fényvarázs!
(Ford.: Szabó Lőrinc)
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Közérdekű
Tagdíjfizetés
Kedves tagjaink!
Az utóbbi években sajnos folyamatosan csökken a tagdíjat fizetők száma és a
tagdíjként beérkező összeg nagysága is.
A tagdíjfizetés nemcsak alapszabályi kötelezettsége a tagoknak, de egy nagyon fontos
módja az egyesület támogatásának is. Mint köztudott, egyesületünk – mint szinte
minden más hasonló szervezet – egyre kevésbé tud szabadon felhasználható
forráshoz jutni, azaz olyanhoz, ami nem valamely projekt végrehajtásához, hanem pl.
az iroda működésének vagy a projektek önrészének fedezéséhez is használható.
Márpedig ezek nélkül nem tudunk működni.
Kérjük tehát minden tagunkat, kérünk benneteket, hogy fizessétek be a tagdíjatokat.
Mint korábban, most is tájékoztatunk benneteket, hogyan álltok, van-e
elmaradásotok. Annyi a változás, hogy mivel ezúttal nem küldünk mindenkinek
postai úton írásos meghívót a közgyűlésre, nem tudjuk emellé betenni a személyre
szóló értesítést.
Annak, akinek ismerjük az e-mail címét, küldünk egy személyre szóló elektronikus
levelet a tagdíj-információkkal.
Ettől függetlenül minden tagunk a honlapon bejelentkezve, a saját adatai között ezt az
információt is megtalálja. A bejelentkezéshez előbb regisztrálni kell (ha még
korábban nem regisztráltál), be kell jelölni, hogy tag vagy, és a tagi jogviszony
ellenőrzése után, kis idő múltán megjelenik az „Az ön adatai az egyesületnél”
hivatkozás melyre rákattintva megjelennek az tagdíjra vonatkozó információk.
Köszönjük, hogy tagdíjfizetéssel is támogatjátok az MKNE-t!

FONTOS VÁLTOZÁSOK
Bankszámla
Számlát nyitottunk a MagNet közösségi bankban, és 2013 elejétől áttérünk ennek a
számlának a használatára. Kérünk mindenkit, hogy a jövőben ezt használja!
Átmenetileg megtartjuk az OTP-s és AXA bankos számlákat, hogy biztosan ne
vesszen el pénzünk, hogy legyen idő az átszokásra. Ezeket a számlákat azonban a
következő fél év során meg fogjuk szüntetni.
MagNet bankos számlaszámunk: 16200151-00270519
(IBAN: HU49 1620 0151 0027 0519 0000 0000)
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Postafiók
A régi postafiókhoz csak elég hosszú utazással tudunk hozzáférni. Ha már úgyis
értesítünk minden érdekeltet a bankváltásról, úgy gondoltuk, itt az ideje a postafiókot
is áthozni az irodához közelre.
Ezért postafiók címünk megváltozik.
Új postacímünk: 1519 Budapest, Pf. 392.
Hasonlóan a bankszámlákhoz, a régi postafiókot még egy ideig fenntartjuk.
Az egyesület címe természetesen változatlan: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.

Új tagunk bemutatkozása
Bemutatkozó új tagunk: Széger Katalin
mkne.hu/uj_tagok_bemutatkozoi.php

Felelős kiadó: az Egyesület elnöke
Szerkesztő: Hársas Éva
Tördelés: Szekeres Tamás
Postacím: 1397 Bp., Pf. 530.
Honlap: mkne.hu

Iroda: 1113 Bp., Zsombolyai u. 6.
Tel/Fax: 321-4796
E-mail: mkne@mkne.hu
Fogadóórák: hétfő – péntek: 8-14h
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