Kör
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület hírlevele
2015. február
Közgyűlés!
Szeretettel meghívom minden kedves tagtársunkat a Magyar Környezeti
Nevelési Egyesület közgyűlésére.
Időpontja: 2015. április 25. (szombat) 10.00
Helye: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.
Napirend:
1. A 2014. évi közhasznúsági jelentés ismertetése
2. A Felügyelő Bizottság 2014. évi jelentése
3. A 2014. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
4. A 2014. évi részletes tartalmi beszámoló elfogadása
5. A 2014. évi elnökségi beszámoló elfogadása
6. A 2014. évi választmányi beszámoló elfogadása
7. A Puli-díjak átadása
8. A 2015. évi munka- és költségvetési terv elfogadása
9. 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 2015. április 15-től kezdve
megtekinthetők lesznek az egyesület honlapján (www.mkne.hu).
A közgyűlés napján, 14.00–17.00 között szakmai programra, majd kötetlen
együttlétre (közös játszásra, beszélgetésre, dalolásra) várjuk a megjelenteket.
A szakmai rész programját honlapunkon (www.mkne.hu) tesszük nyilvánossá.
Saly Erika (elnök)

Örömhír
Kedves Tagtársaim!
Örömmel kürtölöm világgá, hogy dr. Schróth Ágnes, egyesületünk oszlopos
tagja (és volt elnöke) Rátz Tanár Úr Életműdíjat kapott kémia-pedagógiai
munkásságáért.
Hurrá!

Rátz Tanár Úr Életműdíj
Dr. Böddiné dr. Schróth Ágnes
Dr. Böddiné dr. Schróth Ágnes a Budakeszi
Általános Iskola és Gimnáziumban kezdte
biológia–kémia szakos tanári pályáját, majd
1981-től
az
ELTE
Trefort
Ágoston
Gyakorlóiskola kémia szakvezető tanára és
igazgatóhelyettese.
2001-től
megbízott
előadóként részt vállal az ELTE TTK
Környezettudományi
Intézetében
a
környezettan szakmódszertan oktatásában.
Szakmai

tevékenysége

igen

sokrétű.
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Tehetséggondozó munkája kiemelkedő. Eredményes szakmai munkáját dicséri
tanítványainak előkelő helyezése a legkülönbözőbb tanulmányi versenyeken.
Szívügyének érzi a természettudományi tehetséggondozó pályázati projektek
vezetőjeként a tehetséges tanulók felkarolását. A kémia tárgy iránti
elhivatottságát sikerült átadnia diákjainak is, akik közül többen az orvosi,
gyógyszerészi, vegyészi, kémiatanári pályát választották élethivatásuknak.
Rendszeresen publikál, nagyszámú írása jelent meg környezetvédelemmel,
környezetvédelmi neveléssel kapcsolatban. Készített kémia kerettantervet,
módszertani segédanyagokat pedagógusok számára.
Több évtizede magas színvonalon fejleszti, koordinálja a tanár szakos hallgatók
gyakorlóiskolai munkáját. Rendszeresen részt vesz a közoktatás kémia tantárgyi
tartalmainak fejlesztésében. Emelt szintű érettségi bizottságok tagjait készíti fel
vizsgáztatói feladatokra, miközben maga is aktívan részt vesz e bizottságok
munkájában javítóként, javításvezetőként, bizottsági tagként és elnökként.
Emellett pedagógus-továbbképzések rendszeres előadója, szervezője. Aktív tagja
a Magyar Környezeti Nevelők Egyesületének és a Magyar Kémikusok
Egyesülete Kémiatanári Szakosztályának. Az ELTE Közoktatási Bizottságának
elnöke.
Dr. Böddiné dr. Schróth Ágnes közel négy évtizede magas színvonalon, a
tantárgy, a tanítás és nevelés iránti elkötelezettséggel végzi munkáját, neveli
tanítványait és a pedagógusok jövő nemzedékét. Empatikus, nyílt és határozott
egyénisége, szakmai és emberi életútja alapján méltó jutalma a Rátz Tanár Úr
Életműdíj.

Lesz
Választmányi ülés
Az Egyesület választmánya idei első ülését az esztergomi Duna Múzeumban
tartja, 2015. február 14-én, szombaton 10.30-tól.
A választmány tagjainak az éves tervezés után lehetőségük lesz megtekinteni a
múzeum állandó kiállítását és a tavaly decemberben átadott interaktív
látványraktárat is.
Bárd Edit (a választmány elnöke)
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1%
Mint sokan tudjátok/tapasztaljátok, a civil szervezetek támogatása,
támogatottsága évről évre csökken. Ebből kifolyólag mind nagyobb hangsúly
helyeződik az éves SZJA 1%-ának felajánlására. Ezért kérnénk titeket, mint
tagjainkat, hogy a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot az előző évekhez
hasonlóan –vagy idén először – a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület részére
ajánljátok fel.
Adószámunk: 18043554-1-43

Volt

ÖKOKARÁCSONY

A

„BÁRDOSBAN”

December 6-án, szombaton megtartottuk az iskolánkban a már hagyományos
ökokarácsonyi rendezvényünket. A programra sok szeretettel vártuk a
Kör-tagokat, a XI. kerületi óvodásokat, iskolásokat és természetesen a
tanulóinkat is. Nagyon nagy volt az érdeklődés, körülbelül 300 fő vett részt a
programon.
A rendezvényt egy kis nyitóműsorral kezdtük, majd a foglalkozásokkal
folytattuk. Természetes anyagokból ajándékokat készítettünk, és a
foglalko-zásokat a saját pedagógusaink mellett Kör-tagok is vezették. Nagyon
örülünk, hogy a már évek óta visszatérő segítőink között Darvas Kata
vezetésével a ZöldDÖK-ös diákok is mindig tartanak foglalkozást. Nagy sikere
volt Hársas Éva pamutból készült pulijainak is.
Többféle karácsonyfadíszt, dísztálakat, ékszereket, hűtőmágnest, képeslapokat,
díszes ajándéktasakokat készítettek a vendégek különböző technikákkal – festés,
ragasztás, dekupázs technika stb. Az iskola konyhájában a mézeskalácssütés is
nagyon kedvelt volt, nagy izgalommal díszítették a tanulók a saját mézeskalácsalkotásaikat, és a sütés után örömmel meg is kóstolták azokat.
A foglalkozásokon gyerekek, szülők, nagyszülők is találtak kedvükre való
foglalkozást. Öröm volt nézni, hogy a felnőttek is önfeledten alkottak a saját
örömükre is.
Timár-Geng Csilla
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Ökokarácsony – ALU-ra hangolva
Nincs kellemesebb dolog, mint amikor az Ökokarácsonyra készülve beindul
„kreativitásmotor” és az ünnepre hangolódás.
Évről évre szeretnénk bemutatni, hogy hulladékokból is lehet saját készítésű
ajándékokat gyártani. Idén (2014) a maradék gyöngyeinkből és az „örökzöld”
sörös dobozokból készítettünk karácsonyfadíszeket. (Lelkes támogatóink
biztosítják a dobozokat.)
Sok örömet szereztek az asztalunkat felkereső „hobbiművészek” kisovistól a
nyugdíjas nagypapáig.
Köszönjük a lehetőséget, hogy ott lehettünk!
A ZölDÖK-ösök: Takács Viki, Moravecz Martina, Szilágyi Dani, azaz Jeti,
Grossmann Erika és jómagam, Darvas Kata.
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Fekete, szürke és fehér pulik a fenyőfa alá

Pulikészítő kicsik…

és nagyok

Ökoesték 2014 ősz-tél
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 2014 őszén-telén három alkalommal
előadásból és beszélgetésből, illetve foglalkozásból álló önképzőkör-ökoestét
szervezett, amelyek különböző fenntarthatósági témaköröket jártak körül.
Az első alkalommal Victor András Ki és mi őshonos? címmel tartott diákkal
kísért előadást, amelyben párhuzamokat keresett a növények és a népcsoportok
őshonossága – vagy éppen „idegensége” – között. Az előadás után a provokatív
és sok kérdést felvető témáról pezsgő beszélgetés alakult ki a résztvevők között.
A beszélgetést finoman Devescovi Balázs moderálta.
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A második ökoestet az Otthon az erdőben című programunk nyitó
rendezvényével egybekötve tartottuk. A rendezvény programja a madarak köré
szerveződött, így a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől
érkezett két előadó „interaktív előadását” jól egészítette ki Vásárhelyi Tamás és
Valenta Ferencné foglalkozása, mely során madarakkal kapcsolatos fizikai
kísérleteket mutattak be az előadók és vettek részt benne a résztvevők.
Harmadik alkalommal Könczey Réka részételével került sor A fenntarthatóságra
nevelésről ma – az évtized lezárásakor című beszélgetésre. A megjelent
érdeklődőkkel az ENSZ által meghirdetett Fenntarthatóságra nevelés évtizede
lezárása alkalmával beszélgettünk arról, hogyan változtak világszerte és főként
Magyarországon a környezeti nevelés feltételei, keretei, lehetőségei, illetve
módszerei. A résztvevők a bevezető előadás után többek közt a média s
leginkább a közösségi média lehetőségeiről beszélgettek.
Az előadásról készült film egy részlete itt látható:
https://www.youtube.com/watch?v=YLvB7lXO1BI
Devescovi Balázs
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Tagjaink írták
A Baranyai csoport hírei – 2015. tavasz
Tavaly decemberben vette kezdetét Pécsen a:
Pécs Tanuló Város-Tanuló Régió Fórum
elnevezésű projekt, mely arra vállalkozott, hogy feltérképezze a lehetőségeket
szektorközi partnerség kiépítésére, amelyek növelik az egész életen át történő
tanulás változatos formáit a különféle tanulói rétegek körében.
A program keretében munkacsoportok, műhelybeszélgetések szerveződnek 2014
novemberétől 2015 májusáig.
Az „Iskola és Környezet Műhely” olyan gyakorló pedagógusokat,
programszervező és -fejlesztő szakembereket és a témában tapasztalattal
rendelkező intézményeket, egyesületeket, cégeket fog össze, akik a
környezettudatos gondolkodás, a fenntarthatóság gondolatának erősítése,
valamint annak hatékony fejlesztése céljából együttműködnek jó gyakorlatok
innovációjában és terjesztésében. A műhelymunka célja a pécsi és Pécs környéki
pedagógusok környezeti nevelési munkájának segítése egy elektronikus
fórumon keresztül.
A most készülő honlapon a pedagógusok környezeti nevelési programok, ötletek
és jó gyakorlatok leírásai mellett olyan környezeti neveléssel foglalkozó cégek,
alapítványok, egyesületek programjairól is értesülhetnek (pl. Biokom –
hulladékbegyűjtési és -kezelési cég, Tettye Forrásház Zrt. – városi vízszolgáltató
cég, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Zöld Híd Alapítvány – Ökokuckó,
Mecsekerdő Zrt. Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola), melyeket be tudnak építeni
intézményük környezeti nevelési munkájába. Bár ez a honlap regionális
szerveződésű, mégis jó ötleteket nyújthat minden környezeti nevelő számára,
így erről később még küldünk tájékoztatást.
A Mecsek zöldúton halad a „bóklászás” és zöldülés ezerrel.
Szlogenünk, hogy „A zöldút te magad vagy!” – jól működik, mindig valaki
beletesz valamit a közös munkába, és érdeklődése szerint bővülnek a
tevékenységek. Felfestettük az útvonal egy részét, elkészült a „Kincsvadászat”
négy falura és a köztük lévő Jakab-hegyre. A gyerekek nagyon élvezték a
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kitalálást, versikék, feladványok írását, tavasszal pedig a kincsek rejtése is
megtörténik... aztán jöhettek kipróbálni. :)
Sok túrát szervezünk, és közben ismerkedünk a falvakkal, a helyi termelőkkel.
Egyre bővül a kör mindkét oldalon: egyre többen vásárolnak helyi terméket és
egyre jobb és több a helyi termék.
Továbbra is sikeres a holdtölte túránk, de regisztrációt kellett bevezetnünk, mert
nagyon sokan voltunk és ez megölte az éjszakai erdő hangulatát. Több helyről,
legutóbb a Bódva mentéről fogadtunk vendégeket tapasztalatszerzésre.
A résztvevők a gyakorlatban átélhették, hogyan működik ez a közösség.
Lehetőségünk volt a Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter minőségbiztosítási
rendszerének kidolgozásába bekapcsolódni. 25 szolgáltatót minősítettünk. Jó
volt érzékelni, hogy környezeti nevelési elveink – amit a Körrel a kezdetektől
képviselünk – már sok helyen gyakorlattá váltak, és szívesen fogadták további
tanácsainkat is. Ez a feladat több médiaszereplésre adott lehetőséget, amit a
környezeti szemléletformálásra használtunk.
A Mecsek Zöld Út Egyesülettel tervezzük az idei évet. Nagy lendülettel fogtunk
bele, hogy a mecseki zöldutas falvak kapcsolódjanak be az „Adjunk a Földnek!”
idei Föld napi programjába, és ültessünk minél több olyan fát, ami a bennünket
körülvevő természetben jól érzi magát.
Március 28-án, szombaton „Nyuszi túrára” várunk minden érdeklődő,
természetet és kirándulást kedvelő gyerekcsoportot, családot.
A helyi és régiós környezeti nevelési programokról folyamatosan értesítjük a
Baranyai csoport tagjait.
Scheitler Adrienn

Debreceni csoport – Szellőrózsák
A debreceni Szellőrózsák utolsó, évbúcsúztató foglalkozása a DEOEC
(Orvostudományi Egyetem) óvodájában volt, mert a mi régi Erdei Iskolánknak
már az épületét is lebontották, a helyét felszántották és bevetették sóval. Nincs is
kedvem arra menni, mert megszakad a szívem...
Most január 25-én lesz az évkezdő találkozásunk és az éves program
összeállítása.
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Februárban a csoport tagjai elmennek megnézni Baján a búsójárást.
Én sajnos nem tartok velük, mert már elvállaltam egy nyugdíjasoknak szóló
foglalkozás megtartását, amire készülni kell és fotókat válogatni. Így heten
mennek, és ott fognak megszállni egyikőjük rokonánál.
A márciusi program még szervezés alatt van, de áprilisban biztosan Szabolcsba
és a Nyírségbe megyünk, mert tavaly annyi programunk volt, hogy nem tudtuk
teljesíteni. A bátorligeti őslápot, a gótikus csarnoktemplomot és a haranglábat,
valamint a máriapócsi kegytemplomot fogjuk megnézni.
Remélem, hogy mindnyájatoknak szép karácsonya volt, és jó hangulatban
kezdtétek az új esztendőt!
Szeretettel ölellek Mindnyájatokat, és minden jót kívánok a régi szeretettel:
Csapóné Hajni és
Csapó József

Programajánló
Adjunk a Földnek!
Egymilliárd növény ültetése a Föld napján.
Csatlakozva a nemzetközi mozgalomhoz Magyarországon és mindenhol, ahol
magyarok élnek a világban, ültessünk fákat a 2015-ös Föld napja alkalmából!
Az indiánok és őseink hagyománya szerint, ha elvettél a természettől,
gondoskodj arról is, hogy adj.
2015. április 22-én, a Föld napján megvalósuló „Adjunk a Földnek” mozgalom
célja
ezen
ősi
hagyományra
emlékeztetni
minden
embert.
Ültess valamit, ami szerves, évelő és jól érzi magát a környezetedben.
A te segítségedre is szükség van, hogy a felhívás eljusson minden szervezet,
vállalkozás, önkormányzat, oktatási intézmény felelőseihez, hogy
hozzájáruljanak környezetünk zöldebbé tételéhez, életminőségünk javításához.
A nemzetközi felhívást lásd:
https://www.facebook.com/events/327883710751172
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Projektek, konferenciák
3. RWL konferencia – emlékek egy színes találkozóról
„A terepi tanulás jövője egy változó világban” címmel rendezte a Valós
Környezeti Tanulás Hálózat 3. konferenciáját 2014.11.06–08. között
Észak-Angliában, a projekt koordinátora, a Fiedl Studies Council (FSC) Castle
Head nevű oktatóközpontjában. A központ az angol Tóvidék déli határán, a
Morecombe-öböl partján található, egy tengertől visszahódított területen.

Az oktatóközpont főépülete
A konferencia célja az volt, hogy megismertesse a résztvevőket az RWL projekt
sokféle eredményével, felvillantson valamit azokból a szerteágazó témákból,
amiket a 3 év alatt érintettünk, és lehetőséget adjon az egyesült királyságbeli és
európai környezeti nevelőknek az ismerkedésre, egymás munkájának
megismerésére.
A három nap alatt három neves brit, környezeti neveléssel, szociológiával
foglalkozó szakembertől hallhatunk gondolatébresztő előadást (a prezentációk
angolul elérhteőek itt:
http://www.rwlnetwork.org/events/the-future-of-outdoor-learning-in-a-changing
-world.aspx).
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Justin Dillon arról beszélt, hogyan lehetne a természettudományok oktatásába
beilleszteni a terepi tanulást, és egy 2001-ben készült tanulmányra hivatkozva
sorolta, miért „éri meg” kivinni a tanulókat az osztályteremből: a terepi élmény
gazdagítja a tanulást, a különböző iskolai projektek és terepi kalandok javítják a
diákok önbecsülését, önbizalmát, szociális kapcsolataikat, egymás közti
kommunikációjukat, a természet élménye pedig út a környezettudatossághoz, az
ezzel kapcsolatos cselekedetekhez.
Peter Higgins azt járta körbe, hogyan kellene felkészíteni a diákokat a változó
világra, hogyan kellene megérteni, hogy nem a földi rendszerek felett állunk,
hanem a részei vagyunk. Felvázolta a skót oktatáspolitikát, amely jelentősen
támaszkodik az osztálytermen kívüli tanulásra. Igazán irigylésre méltó, innen, a
mai Magyarországról nézve, bizonyosan.
Elena Blackmoore először az értékekről beszélt. Mindnyájan osztozunk közös
értékeken, amelyek motiválják és vezetik a cselekedeteinket, és nem is biztos,
hogy tudatosak. Az értékek befolyásolják a viselkedésünket és attitűdjeinket.
Körbejárta az ún. értelmezési keret fogalmát, amely létrehozza és formálja egy
dolog jelentését. Az egyéni keret a jelentés „felépítménye”, amelyen keresztül
megértjük és leírjuk a világot és az értékeinket.
Kutatásai alapján azt mondta, hogy nincs semmi, ami mögött ne lennének
értékek; az értékek formálják, hogyan gondolkodunk a globális környezeti
ügyekről, továbbá a társadalom formálja az értékeinket, ahogy mi formálhatjuk a
társadalmat. Azaz közösen átformálhatjuk a mai társadalmat egy
fenntarthatóbbá, ha az értékeinken keresztül próbálkozunk. Ha találunk ütős
történeteket, ha minél több embert bevonunk, és ezáltal elmélyül az
elkötelezettségük, ha együtt dolgozunk, és ha kampányokat szervezünk nagy,
társadalmi ügyekért.
Mind a hat partnerország készült egy-egy jó gyakorlat esettanulmánnyal,
amelyeket egy kétórás tevékenység során bemutattak. Általában maga a program
gazdája jött el, és próbált minél több gyakorlati foglalkozással ízelítőt adni.
A magyar esettanulmány a Pangea Egyesület Süni tábora volt. Három egykori
kis sün, ma oszlopos szervező: Bundai Zsófia, Bundai Andrea és Stépán Ági jött
el, és rendezett mini Süni tábort, számháborúval és más játékkal, énekléssel és
sok-sok gyakorlati részlet elmesélésével – a zuhogó esőben, óriási sikerrel.
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Két egymást követő nap volt két Süni workshop, az elsőn szakadt az eső, a
másodikon nem. Ha nincs esőkabát a résztvevőkön, az a második nap. :)
A konferencia érdekes része volt, amikor a résztvevők maguk mutathatták be
saját programjaikat műhelymunka során, előadás vagy poszter segítségével.
Kedvencem: kreatív matematika,
botos gyakorlatok a számok könnyebb megértéséért.

13

Végül lehetőségünk volt egy kis kirándulásra a közeli csodálatos angol
Tóvidéken. Az idő itt már kegyes volt, sütött a nap, ami nagy ritkaság errefelé
novemberben.
A résztvevők távozása után a partnerek maradtak még egy napig megbeszélni a
projektzárás teendőit: a február végéig tartó időszakban minden országban
disszeminációs tevékenységek lesznek, azaz megpróbáljuk minél több emberhez
elvinni az RWL projekt hírét, bemutatni az eredményeiket: a „kézmodellt”, ami
egy környezeti nevelési programok tervezését segítő eszköz, a jó gyakorlatokat
bemutató esttanulmányokat, a háttéranyagokat az értékek, kompetenciák,
módszertan, tudomány és minőségi kritériumok témájában. Bővebb információ
az RWL projekt honlapján (http://www.rwlnetwork.org/rwl-model.aspx)
olvasható, egyelőre csak angolul, de hamarosan magyarul is, a fordítások
folyamatosan készülnek.
Mondok Zsuzsa

Kezedben a világ
szemináriumi képzés környezeti nevelőknek a fenntarthatóságért
Január utolsó hétvégéjén egyesületünk kétnapos szemináriumi képzést szervez
lengyel, cseh, szlovák és magyar környezeti nevelők számára Budapesten.
A szeminárium a Nemzetközi Visegrádi Alap (www.visegradfund.org) pénzügyi
támogatásával jöhetett létre. Témája a Valós Környezeti Tanulás Hálózat (Real
World Learning, RWL) projekthez kapcsolódik, hisz annak egyik „termékét”, az
ún. „kézmodellt” szeretnénk megismertetni a szeminárium 50 résztvevőjével.
Erre utal a képzés címe: „Kezedben a világ” – Our world is in your hand.
A több éve futó RWL projektben (http://www.rwlnetwork.org/) az MKNE a részt
vevő hat ország szakértőivel dolgozott együtt. Fő célunk, hogy megismerjük
egymás jó gyakorlatait, és kialakítsunk olyan megközelítéseket, melyekkel az
iskolán kívüli (outdoor) tanulás a fenntartható jövő célját szolgálja.
14

A valós világból való tanulás elősegítésére a következő nézőpontokból
vizsgáltuk a létező gyakorlatokat: értékek, kompetenciák, módszertan, tudomány
és minőségi kritériumok. Munkánk során egy modellt sikerült összeállítanunk a
fenntarthatósági terület tanításának-tanulásának támogatására, ez a „kézmodell”.
Bővebb
információ
a
modellről
az
RWL
(http://www.rwlnetwork.org/rwl-model.aspx), valamint a képzés honlapján
(www.mkne.hu/kezedben_a_vilag) olvasható, egyelőre csak angolul, de
hamarosan magyarul is, a fordítások folyamatosan készülnek.
A szeminárium egy izgalmas lehetőség, hogy megosszuk egymással a
gondolatainkat, és kipróbáljunk, vagy éppen kidolgozzunk új oktatási
módszereket a szomszédos országok szakértőivel – e szemináriumon belül a
visegrádi négyek országaival (Lengyelország, Szlovákia, Csehország,
Magyarország), hiszen Európa ezen szegletében nagy adag közös tudás,
tapasztalat, érték – és persze kihívás is felgyülemlett. A szemináriumunk
hátterében röviden az áll, hogy gondoljuk végig együtt, miként támogathatjuk a
fenntarthatóságra nevelést, annak tanulását.
A kétnapos képzés során a gyakorlati módszerek kerülnek majd előtérbe.
A résztvevők saját környezeti nevelési programjuk tervét összevethetik a
kézmodellel, és szükség szerint módosíthatják is azt. A szervezők a
résztvevőktől visszajelzést is várnak a módszer továbbfejlesztése érdekében.
A képzés trénerei Széger Kati és Suhajda Virág, az RWL csapat tagjai,
fenntarthatósági oktatással foglalkozó nevelők és oktatók. Virág tréningeket tart,
elsősorban kommunikáció, érzelmi intelligencia témakörben, illetve az oktatási
programok hatékonysági kutatásával foglalkozik. Kati szintén tréner –
empowerment, értékek és globális fenntarthatóság témákban – és oktatáskutató,
fő fókusza a társadalmi inklúzió és a demokrácia.
Létrehoztunk egy Facebook oldalt is: www.facebook.com/kezedben.a.vilag.
Az érdeklődés a szeminárium iránt jócskán felülmúlta várakozásainkat, a helyek
napok alatt beteltek. A jövőben törekedni fogunk források felkutatására, amelyek
lehetővé teszik további képzések megvalósítását.
Mondok Zsuzsa
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Otthon az erdőben
A pályázatra szeptember 30-ig benyújtott 25 projektterv közül 15-öt
választottunk ki. A nyertesek listája az mkne.hu/otthonazerdoben honlapon
megtalálható. Ezen a felületen az év során az iskolák feltöltik majd azokat a
dokumentumokat, melyeket a projektek időszaka alatt készítenek a diákok,
pedagógusok.
2014. december 12-én tartottuk a nyitó rendezvényünket a 15 nyertes iskola
pedagógusai és diákjai részére. Az esemény programja a madarak köré
szerveződött, így a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől
érkezett két előadó (Kalmár László és Lovranits Júlia) „interaktív előadását” jól
egészítette ki Vásárhelyi Tamás foglalkozása, mely során madarakkal
kapcsolatos fizikai kísérleteket mutatott be. A programról az
mkne.hu/otthonazerdoben honlapon láthattok fotókat (Képgaléria menüpont),
illetve Tamás előadásanyagát (Tanulmányok menüpont) is itt nézhetitek meg. Az
iskolák képviselői átvették eszközcsomagjaikat is.
A program következő eseménye a szavazás, melyről tudósítás a
http://www.veledkozosen.hu honlapon készült.
Április 11-én az IKEA budaörsi áruházában kalandtúrázunk majd, melyre
szeretettel várunk érdeklődőket, akár az „állomásokra” állomásvezetőként, akár
résztvevőként egy kis nézelődéssel egybekötve.
Halácsy Ágnes

LENA
Sikeres projektzárás történt 2014 decemberében.
Hírlevelünk olvasóinak ismerősen hangzik a LENA, hiszen mind a hírlevélben,
mind az országos találkozókon találkozhattatok a program eseményeivel,
tartalmával.
A projektcsapat (Halácsy Ágnes, Saly Erika, Pólyiné Jekli Zsuzsa, Victor
András, Benedek Miklós, Kelen Gábor, Tóth György, Újszászi Györgyi) most
örömmel tudatja, hogy sikeresen befejeztük, lezártuk a projektet. Elfogadták a
harmadik, egyben befejező szakasz jelentését, megvolt a helyszíni audit,
melynek során rendben találtak mindent.
Köszönjük, hogy figyelemmel kísértétek a munkánkat. A módszertani útmutatók
linkjét a következő hírlevélben osztjuk meg veletek, hogy a projekt gyümölcseit
mindenki használhassa munkája során.
Újszászi Györgyi
16

A Herman Ottó-vándortanösvény első félévéről
A vándortanösvény tervezését és kivitelezését egyesületünk végezte
(www.vandortanosveny.hu). A tanári kézikönyv és az összes, a gyerekeknek
szánt lap letölthető erről a honlapról, és némelyik bemutatóról képes beszámoló
is megjelent itt. Németh Mária tagtársunk különösen lelkes volt e bemutatók
internetes ismertetésében.
Az eddigi kölcsönzéseket Valenta Ferencné rendezte statisztikává. 5 óvoda, 14
általános iskola, 4 gimnázium, 6 gyerekjátszóház, 7 múzeum, 3 könyvtár, 1
ifjúsági ház, 5 egyesület, 19 fesztivál vagy egyéb rendezvény volt a helyszíne a
bemutatóknak, tehát összesen 64 helyszínen lett a 3 sorozat kiállítva. Nem
tudjuk, hányan látták, mert sajnos sok helyről nem kaptuk meg az értékelést,
amiben erre is rákérdeztünk. A beérkezett értékelések között számos olyan volt,
amely támpontot adott a vándortanösvény részleges megújítására (pl. egyes
játékok nehéz használhatósága, a kicsiknek szóló játékok, illetve nagyobb,
robusztusabb játékok hiánya). Más értékelések megerősítőleg hatottak (pl. a
zászlók mindenkinek tetsző dizájnja, a praktikus csomagolás, a tudományterületi
változatosság, tananyaghoz kapcsolhatóság, a játékok bevonó hatása).
A számszerű látogatói adatok megnyugtatóak a tekintetben, hogy a
vándortanösvény az emlékévben sok mindenkihez eljutott, így valóban szolgálta
a Herman Ottóról szóló ismeretek bővítését és a természettudományos,
természetismereti szemlélet terjesztését. A használt játékok felsorolásai
rendszerint azokat az elemeket tartalmazták, amelyek használhatóságával
kapcsolatban magunk is a bemutatások során pozitív tapasztalatokat szereztünk.
Valenta Gabi, aki minden kölcsönzővel valamilyen kapcsolatban állt, összegzést
adott a felhasználók szóban elhangzott véleményéről. Mindenki elismerte az
ötleteket, a belefektetett munkát, a kivitelezés egyszerűségét, de emellett a
használhatóságát is. Sokan csodálkoztak azon, hogy egy ilyen készletet ingyen
elvihetnek a mai elanyagiasodott világban. Pozitív tulajdonsága a
vándortanösvénynek, hogy kézbe vehető, anyagában a lehető legtermészetesebb,
közelebb viszi a tanulókat a természethez, erdőhöz, a régi idők embereihez,
foglalkozásához.
Mindezek alapján nagy örömmel vettük, hogy a Nemzeti Környezetügyi Intézet
újabb 5 sorozatot rendelt a vándortanösvényből, és ebben az évben már ők
kölcsönzik ki az igénylő intézményeknek (34 igénylést tudtunk nekik átadni).
Így a 4 új játékkal bővült sorozat egyre több tagtársunkhoz jut el, 3 sorozat
megy Erdélybe egy hétre, és újra jelen leszünk a Művészetek völgyében, ezúttal
Kapolcson. De itt már Tóth Gyuri fejezetébe kezdtem bele, remélem, ír a
folytatásról.
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Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik a tervezésben, kivitelezésben,
adminisztrációban, kölcsönzésben, bemutatásban, értékelésben, javításban részt
vettek.
Vásárhelyi Tamás
SMEC tizenegyedszer is
Kedves Tagtársak!
Ha valakit érdekelne múzeumok és iskolák jobb együttműködése, és saját
tevékenységének fejlesztése érdekében hajlandó egy hetet az EU költségén
Milánóban tölteni, egy egyre jobb tanfolyamon, az sürgősen kezdjen neki a
pályázásnak az
Erasmus +
új pályázati rendszerben.
Idén nyáron Milánóban a Leonardo da Vinci Múzeumban kerül megrendezésre a
SMEC tanfolyam. Bemutatása és a regisztrációs link az alábbi címen található:
(http://www.museoscienza.org/smec/courses.html)
Idén az Erasmus+ pályázaton keresztül érkezők jelentkezési határideje: március
30. Más támogatással valamivel később is lehet jelentkezni.
Milánó önmagában is lenyűgöző, ráadásul a tanfolyam keretében meglátogatjuk
a milánói világkiállítást is. Ami pedig a tanfolyamot illeti, lásd
http://www.magyarmuzeumok.hu/muhely/1111_ezt_smec_kell_probalni
Az első 10 továbbképzésen 10 magyar
tizenegyedik-tizenkettedik-tizennegyedik?

vett

részt.

Ki

lesz

Vásárhelyi Tamás
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Versek, szépségek
Balla Zsuzsanna: Hegyvidék
Széles horhosokban tapogat a hajnal
Az omladékos parttal versenyt szalad.
A mélyben elidőz, oszlat árnyékokat.
A teknők alján keskeny vízmosás
Sodorja a szelídített felhőszakadást.
Álmosan nyújtózik a nyereg,
Kúpok között utat terelve szendereg.
A gerincen kőcsipkék peremén
Egyensúlyoz, szökken, aláhull a fény.
Szabó Lőrinc: Hajnal
Legyek a hajnal, ha nincs többé álmod,
Sötétben az égő gyertyafény,
Holnap is én legyek a láthatárod,
Szívedben vigasz, ha nincs remény.
Legyek a napfény a felhőtlen égen,
Az éjszakában a csillagod,
Találjam meg a lelked a szélben,
Ha időnként bárhol elhagyod.

Legyek az ölelés, perzselő vágyad,
Nekem szánj minden csókodat,
Legyek a hullám, a tenger, ha árad,
Könny, ha már mindenki megtagad.
Szíved örökre enyémbe zárom,
Nem leszek sohasem délibáb,
Árnyékod vagyok, a Te utadat járom,
S kimúlok, ha fény nincs tovább.

Közérdekű
Országos (Szakmai) Találkozó, 2015
Helyszín: Kismaros (Magosfa Oktatóközpont)
Időpont: 2015. szeptember 18–20.
Házigazda: Neumayer Éva, Sólyom Barbara
Jegyezze be mindenki az időpontot a naptárába, aki nem szeretne lemaradni a
jókedvű együttlétről, a terepi és egyéb foglalkozásokról!
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Tagdíjfizetés, 2015
Kedves Tagjaink!
Az év kezdetével aktuálissá vált a múlt évi (2014) elmaradt, valamint a 2015.
évi tagdíjak befizetése. Kérnénk mindenkit, hogy elmaradásait rendezze,
továbbá az új évre vonatkozó tagdíjat fizesse be!
Bankszámlaszámunk: 16200151-00270519
A tagdíjak az idei évben is változatlanok! Továbbra is 2000 Ft.
(A 25 év allattiaknak, diákoknak és a nyugdíjasoknak: 1000 Ft, a családi tagdíj:
3000 Ft.)

Iroda
Irodánk nyitva tartása az eddig megszokottak szerint minden héten
kedden 9.00–17.00, valamint SZ-Cs-P: 15.00–17.00.
Emellett kérnénk mindenkit, hogy a 06-20/494-9469-es telefonszámon előre
egyeztessen időpontot.
Irodai terveink között szerepel:


A régóta garázsunkban heverő felesleges tárgyak kiárusítása egy
„garázsvásár” keretében. Ennek időpontja még nem fix, de amint
körvonalazódnak a részletek, mindenkit tájékoztatni fogunk.



Továbbá érkeztek új, egyesületi logóval ellátott pólók – különböző
méretben és színben –, szatyrok az irodába. Aki szeretne vásárolni, az
nyitvatartási időben személyesen megteheti.



A közeljövőben tervezzük egy programnaptár megjelenítését
honlapunkon, ahol mindenki láthatja az éppen aktuális eseményeket.
A várható indulási idő még bizonytalan, a technikai feltételeken még
dolgozunk.

Felelős kiadó: az Egyesület elnöke
Szerkesztő: Hársas Éva
Tördelés: Szekeres Tamás
Postacím: 1113 Bp., Zsombolyai u. 6.
Web: mkne.hu

Iroda: 1113 Bp., Zsombolyai u. 6.
Tel./fax: 321-4796
E-mail: mkne@mkne.hu
Fogadóórák: előzetes egyeztetés
alapján

20

