
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 
2008. évi tartalmi beszámolója

1. Nyilvános összejövetelek 

1.1. Közgyűlések 

2008-ban március 1.-n tartottunk közgyűlést. A közgyűlés elfogadta 
• a 2007. évi közhasznúsági jelentést,
• az éves beszámolókat (részletes tartalmi jelentés, elnökségi és választmányi jelentés),
• a 2008. évi munkatervet. 

1.2. Elnökségi ülések 

Az elnökség 11 alkalommal ülésezett az évben (nagyjából havonta egyszer). A 
megbeszéléseket többnyire az egyik elnökségi tag vezette, menetét és témáit az előzetesen 
kiküldött napirendi pontok határozták meg. 
Az elnökségi ülések állandó napirendi pontjai voltak: 
• pénzügyi helyzet, 
• Határozatok Tára,
• Feladatbatyu (a napi teendők és határidők listája),
• pályázati helyzet és megbízások, 
• futó projektek.

Az elnökségi ülések meghívóját mindig megkapta az Elnökség, a Választmány és az FB 
minden tagja. A Választmány és FB elnöke rendszeresen részt is vettek az üléseken.

Az ülésekről készült jegyzőkönyveket az Elnökség, a Választmány és az FB minden tagja 
elektronikus úton kapta meg. 

1.3. Választmányi ülések 
A Választmányt Darvas Kata elnök vezeti (Schróth Ágnes és Vásárhelyi Judit támogatásával).

A 2009-as év munkatervét az Elnökség a Választmánnyal együtt dolgozta ki.
A választmány 2008-ban három ülést tartott. 
A nov. 15.-én tartott ülés fő témája a 2009-as munkaterv megbeszélése volt. 

1.4. Szervezetfejlesztési és forrásteremtési ülések, megbeszélések
–

1.5. XVI. Országos Szakmai Találkozó, Debrecen 

A 16. Országos Szakmai Találkozót Debrecenben tartottuk (szept. 19-21.) A házigazda 
feladatát a helyi csoport (Szellőrózsák) látta el.

A találkozónak a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia megújítási folyamatának tervezése 
és vezetése volt a központi témája. Megismerkedtünk a Hortobágyi Nemzeti Park 



nevezetességeivel, a Tóth Árpád Gimnáziummal, a Diószegi Sámuel Erdei Oktatóközponttal, 
valamint zöld óvodákkal.

1.6. Baráti összejövetelek

Farsangi bál: a márc. 1.-i közgyűlést bál zárta. 

Dunai kenutúra: a Czabán család szervezésében, június 14.-én (mintegy 15 résztvevő). 

2. Helyi csoportok programjai 

2.1. Baranya megyei Csoport
Vezetője: Adorján Rita

Bábkiállítás Árpádtetőn Szabó Zsuzsa bábművész anyagából.
„Nyuszi ül a körben” családi kézműves nap.
Fajátékok kiállítás. Játékok csipeszekből, spatulákból és gyufaszálakból.
2 napos terepi módszertani program Sziágypusztán: „Környezeti nevelés az erdei iskolában”. 
Erdészeti Erdei Iskolák és környezeti nevelési programjaik bemutatása
Csatlakozás a Liget Műhely Alapítvány Szitakötő Programjához.
Európai Erdők hete programsorozat.
„Zöldkarácsony”:családi kézműves nap. 

2.2. Debreceni Szellőrózsák
Vezetője: Csapóné Tábori Hajnalka

Debreceni Déri Múzeum: „Hátizsákkal és bakanccsal a Föld körül” kiállítás meglátogatása
Tanulmányút Ipolytarnócon, Hollókőn és Szécsényben. 
Debreceni óvodások versmondó versenyének megrendezése „Szeretem az erdőt” címmel.
Négy napos tanulmányi kirándulás a Kalota vidék falvaiban, Kőrösfőn és Bánffíhunyadon. 
Az MKNE Országos Találkozójának megszervezése Debrecenben és a Hortobágyon. 
Szakmai továbbképzés: Hogyan neveljük a természet és az erdő szeretetére a legkisebbeket?
Részvétel a Nagyerdő Napja rendezvényein (koszorúzás, a kiállítás megtekintése stb.) 
Előadás a Márton naphoz kapcsolódó hiedelmekről és a még élő szokásokról. 
Betlehemezés. 
A Százszorszép Óvoda misztériumjátékot mutatott be a karácsonyi történetről.

2.3. Hódmezővásárhely: Zöld Kapocs 
Vezetője: Walterné Böngyik Terézia

Rendezvények óvodásoknak, iskolásoknak és szülőknek a szelektív hulladékgyűjtésről. A 
város oktatási intézményeiben harmadik éve tartó hulladékkezelési program kiszélesítése a 
lakosságra. 
Az „Újra megtalált érték” tanösvény biokerttel való bővítése. A természet, mint modell a 
komposztálás megismeréséhez. Egész napos családi rendezvény a tanösvény mentén.



Kézművesség és „mesterségek”: nemezelés, kosárfonás, csuhébábok, agyagszobrászat, 
nádkunyhó készítése, paticsfalas védőkerítés, vályogverés, szappanfőzés, bevásárlótáska 
festése stb. A foglalkozás közel 500 embert vonzott. 
„Kukatündér” kiállítás és konferencia. Több mint 500 tárgy kiállítása. A hulladékégetés és az 
alternatív energiák.
A Környezetvédelmi Világnapon 800m2-es dobozváros építése a helyi Lövészdandár, a szülők 
és vállalkozók segítségével a begyűjtött papírhulladék sorsának bemutatására.
Bekapcsolódás az ÖkoPannon Kht. szelektív hulladékgyűjtő programjába. 
Interaktív utazó kiállítás bemutatása a nagyobb partnervárosokban a hulladékok 
hasznosításának folyamatáról gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Időutazás a kubikoknál: Középkori vásár. Történelmi szórakoztató családi nap.
Hódvédelmi program: „Hódító hódok városunkban” program kidolgozása, meghirdetése 
(óvoda, általános és középiskola).
Zöld karácsony – „Nagyi, gyere segíts, hogy is volt ez…”
Jeles napok megünneplése: Víz Világnapja, Madarak és fák napja, Autómentes Világnap, 
Állatok világnapja.
A Föld Napjához kapcsolódóan fotókiállítás, kőzetkiállítás. Mezítlábas tornapálya átadása.

2.4. Zalai megyei Csoport
Vezetője: Benedek Miklós

3. Szakmai csoportok programjai 

3.1. Múzeumi csoport
Vezetője: Tatainé Dobcsányi Erzsébet

3.2. Vegy-Tan csoport
Vezetője: Benkőné Di Giovanni Rita

A Vegy-Tan csoport 2008-ban több ízben is összegyűlt, elsősorban pályázati forrásokat 
keresve, azokat elemezve. A KEOP 6.1.0/A keretében megnyertük a „Fenntarthatóságra 
nevelés” című pályázatot, mely egy kampánysorozat szervezését jelenti.

E pályázat szakmai anyagát képező oktatóanyagot a vegytan csoport tagjai írták és 
szerkesztették, melyből CD is készült. Az egyes műhelyfoglalkozásokat is zömmel 
csoportunk tagjai tartják országszerte. Ajánljuk e munkánkat minden egyesületi tagunknak, 
aki diákjaival szeretne a fenntartható fogyasztás témájában foglalkozásokat tartani. A CD 
anyaga hamarosan a honlapunkon is megtekinthető.

3.3. Forrás csoport
Vezetője: Darvas Kata

3.4. ZölDök (Zöld Diákönkormányzat) 
Budai Nagy Antal Gimnázium 



Diákszervezetünknek továbbra is a fő tevékenységei:
Az ökoiskola működésének segítése
A ZölDök patronálása, támogatása
Tudásunk és tapasztalataink megosztása a kerületi iskolákkal, szülőkkel, civil 
szervezetekkel.

ZölDök működése

A zöld diákszervezet működése továbbra is sikeres, sok hagyományt teremtettünk, ami 
beépült az iskola életébe és annak szerves része lett. 
Ilyen hagyományok:
Szeptemberben az új osztályoknak való bemutatkozás, 
A Zöld Jeles Napokról a megemlékezések, ebben a tanévben az Állatok Világnapja és a Föld 
Napja.
Táborok / terepgyakorlatok. Tavasszal és ősszel
Tevékenységeink:
Kéthetente a gyűléseinken tervezzük és készülünk a programjainkra, megbeszéljük az aktuális 
„zöld” híreket, szervezzük a szelektív hulladékgyűjtést, gondozzuk az iskola „zöld” arculatát, 
tanuljuk az állampolgári felelősségvállalást.
A szelektív hulladékgyűjtés gondozása, ami az edények feliratozását, kihelyezését és 
időnkénti tisztítását jelenti.
Projektmunka: kerületi rajzverseny 
Szelektív hulladékgyűjtés
Papírgyűjtés

Pár dolgot kiemelnék:
A diákok a táboraink során megtanultak csapatként dolgozni és felismerték, hogy egy 

csoport tudása mindig több, mint akár a többieknél sokkal okosabb egyéné közülük.
Ez a tudás nagyon fontos a környezeti problémák felismerésében, és a megoldására 
törekvésben.

Jelenléte markáns az iskola életében, a DÖK-kel együttműködve dolgozik. A „zöld 
diákok” a bejövő új osztályoknak és szüleiknek bemutatkoznak, 

Sikeres a kerületi rajzpályázat, ami már hagyomány, hogy az Állatok Világnapján 
írjuk ki és decemberben a Zöld Mikulás rendezvényen hirdetünk eredményt.. Ebben az évben 
összekötöttük az olvasás évével és „Egyszer volt, hol nem volt… Állatok a mesékben „ 
címmel hirdettük meg.

ZölDök táborok:
Királyrét 2008 március 30- április 1., 19 fő
Téma a globális felmelegedés, klímaváltozás
A diákok csoportokban készültek prezentációkkal és megnéztük Al Gore Kellemetlen igazság 
című filmjét.
Ismerkedtünk a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal, csapatépítő játékokkal szabadban és 
oktatóházban erősítettük szervezetünket, terveztük a az iskolai munkánkat.

Dömös 2008 augusztus 29-31., 10 fő 
A meghatározó személyiségek: az elnökség és a legaktívabb tagok. Készülés a tanévre, a 
bejövő osztályoknak történő bemutatkozásra, az éves program tervezése, csapatépítés.



Szandavár 2008. október 10-12., 18 fő
Az újak integrálása, csapatmunka, terepi ismeretszerzés.

Szelektív hulladékgyűjtés:
Bár a változás nem látványos (elég sok a nem megfelelő helyre dobott szemét), érezhető a 
változás. Már nincs ellenállás a tevékenység ellen, természetes a szemét/hulladék kezelés 
módja, a minőségen kell még változtatni. Az osztályok forgószínpadszerűen végzik az 
edények ürítését, a ZölDökösök gondozzák az edényeket.
További edények kihelyezésére lesz szükség.

Papírgyűjtés 
Tavasszal 3,5 tonna papírt gyűjtöttünk. Ez a mennyiség pár osztály és azon belül is pár diák 
lelkes munkájának köszönhető. A győztes osztály jutalomként a Jégkorszak kiállítást 
tekintette meg.

Egyéb programok:
Múzeumlátogatás: Jégkorszak
Kirándulás, bográcsban főzés Kamaraerdőn, Csillaghegyen a Rókahegyen.
Mozilátogatás
Keddenként megbeszélés: kéthetente tagság, vezetőség hetente.
Jeles Napokról megemlékezés: rádiós műsor, kvízkérdések az osztályoknak

Az MKNE és a ZölDök képviselete: Jánvári Bálint és Wintsche-Mikesch Viktor a Civil rádió 
műsorában (D.K. tanárnővel) szerepeltek egy környezetvédelmi műsorban, ami a környezeti 
nevelés hatását taglalta a diákok környezettudatosságára. Részt vettek egy nemzetközi 
műhelyfoglalkozáson Görögországban, Prespában, ahol egy kisfilmben ökoiskolákat mutattak 
be, diákszemmel. A műhely a média jelentőségével foglalkozott a szemléletformálásban

Rajzverseny:
Hét kerületi és egy vidéki iskola vett részt.
180 db rajz érkezett
Életkor szerint bíráltunk: felsőtagozat, alsótagozat 1-2-ik osztály, 3-4-ik osztály
Külön kategóriákat létesítettünk (speciális technikák, mesék megelevenítése)
Iskolánként és kategóriánként 3-3 tanulót hívtunk meg, összesen 59 kisdiákot.
Mindenki kapott Mikulás csomagot, a helyezettek a helyezésüktől függően kisebb nagyobb 
macikat kaptak.  Az ötlet nagyon sikeresnek bizonyult és illett a verseny témájához.
A ZölDökös diákok műsorral fogadták a vendégeket: fuvolajátékkal, daltanulással és két 
magyar népmese előadásával. A szürke ló és a Félig nyúzott bakkecske története szellemes 
előadásban derűs perceket szerzett.
A rajzverseny kiemelkedő alkotásai tavasszal a kerület könyvtárának gyermekolvasó részében 
kerülnek további kiállításra.

A ZölDök tagjai közül többen érettségiznek ebben a tanévben, karácsonykor személyre szóló 
könyvekkel megköszöntük a többéves munkájukat.

3.5. Köröcske 

4. Szakmai tevékenységek: projektek, programok



4.1. Hazai projektek, programok

Iskolazöldítés 
A projekt vezetője: Victor András

A honlapon az Iskolazöldítés program önálló oldalt kapott. Innen elérhető az „Iskolánk 
zöldítése” c. könyv, az „Iskolazöldítés” c. akkreditált továbbképzés ismertetője és az 
Iskolazöldítési Tanácsadói Adatbázis. 

Az adatbázis elérési lehetőséget ad olyan emberekhez, akik a környezetbarát iskola-működés 
egy-egy területének szakértői.
Az adatbázis hatékonyságának megállapítása érdekében kérdőívet küldtünk szét az 
adatbázisban szereplőknek; jelzéseket kértünk arról, hogy kik és milyen témákban keresték 
meg őket.

Az „Iskolazöldítés” akkreditált továbbképzést Budapest Terézvárosban tartottuk meg. A 
képzést a kerületi önkormányzat fizette, így az iskolák továbbképzési keretét nem kellett 
felhasználni. 

A kistérségi iskolazöldítési igények felmérése beindult. Három kistérségből (Záhonyi, 
Kisvárdai és Bodrogközi) kaptunk visszajelzéseket.

A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia megújítása
A projekt vezetője: Vásárhelyi Judit

A KvVM 1 millió forintos támogatásával másodízben is mód  van a Nemzeti Környezeti 
Nevelési Stratégia (NKNS)  megújítására. Ezúttal a legfontosabb frissítések elvégzésére 
kerül sor. A projekttervezetet elfogadta a  környezeti nevelésért kormányszinten felelős 
személyekből és több szervezet képviselőiből  felállt Tartalmi, valamint az MKNE tagjaiból 
álló Szervező Bizottság. Az NKNS’03-as változatát külső lektor véleményezte, a budapesti és 
regionális  műhelymunkák tartalmi kereteinek kijelölése, a szerzők számára az átdolgozás 
szempontjai elkészültek. A projektet Vásárhelyi Tamás és Vásárhelyi Judit vezetik. 

„Társadalmi kampány a fenntartható fejlődésért” (röviden: FF kampány)
A projekt vezetője: Takács Eszter

A projekt célja az volt, hogy a fenntarthatóság értékei és elvei elterjedjenek a hazai 
közgondolkodásban, különösen a helyi döntéshozók körében. 
A projekt végrehajtásában mintegy 50 tagunk, illetve önkéntesek is közreműködtek. A 
megvalósítást partnerszervezeteink segítették: Ökoiskola Hálózat, Erdei Iskola Egyesület, 
KOKOSZ, Gyermekláncfű Kézműves és Oktatási Műhely, Gaja Környezetvédő Egyesület, 
Borostyán Környezetvédelmi Oktatóközpont, E-misszió Egyesület, Dalerd Zrt., 
Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, Tanuló Szervezetek a Fenntarthatóságért 
Alapítvány - SOL Intézet.

Eredmények:
1) Sajtómegjelenések (főként rádiós riportok). A 12 db sajtómegjelenéssel összesen 
hozzávetőlegesen mintegy 300-500 ezer főt értünk el. 



2) Hét régiós és régióközi műhelymunka a fenntartható fejlődésre nevelés érdekében végzett 
érdekérvényesítésre való felkészülés, és a „közbizalom erősítés” jegyében. Helyszínek: 
Miskolc, Székesfehérvár, Rózsaszentmárton, Gyula-Városerdő, Szombathely, Nyíregyháza, 
Pécs. A rendezvényeken összesen mintegy 140 fő vett részt.
3) 2000 példányban megjelent a „Fenntartható fejlődés – fennmaradó társadalom, Személyes 
és közösségi lépések a fenntarthatóság felé” című ingyenes, 12+2 oldalas kiadvány. 
4) Az egyesület honlapján beindítottunk egy honlap-oldalt, ahol a fenntarthatóság „jó 
gyakorlatainak” gyűjteményét is elkezdtük összeállítani.

Puli kuckó 
A projekt vezetője: Besenyei Mara

2007. szeptembertől új lendülettel terveztük működtetni Budapesten a Puli-kuckót, mint 
környezeti tudatosságra nevelő központot. Terveink megvalósítására pályázatokat adtunk be, 
és nyertünk is anyagi támogatást. Vállalkozó kedvű tagtársainknak köszönhetően változatos 
foglalkozásokat kínáltunk a 8-18 éves korosztálynak környezettudatossági, természetvédelmi, 
életviteli témakörökben. Ajánlatunkhoz elkészítettünk egy szórólapot, és több iskolával is 
felvettük a kapcsolatot. 2008. májusáig 15 foglalkozást tartottunk közoktatási 
intézményekben, családsegítő szolgálatoknál. Részt vettünk a Bp. XI. kerületi Pedagógiai 
Szolgáltató Központ szervezésében megrendezésre került Föld Napi programokon, illetve az 
I. kerület önkormányzatának Madarak és Fák napi rendezvényén.

Zöld Jeles Napok

Föld Napja
Részt vettünk (Nádai Béla vezetésével) a Duna Ipoly Nemzeti Park Pál-völgyi kőfejtőben 
szervezett programsorozatán. 

Foglalkozásokat vezettünk a Bp. XI. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ által szervezett 
egész napos rendezvényen a Feneketlen tó partján. 

Madarak és Fák Napja
Nádai Béla szervezésében vetélkedőt tartottunk természetismereti témákban a Budakeszi 
Vadasparkban rendezett programon. 

4.2. Nemzetközi projektek, programok

1. Kárpátaljai és magyar fiatalok közös programja 
(az MKNE és KMPSZ kapcsolatának további erősítésére)

A projektben kitűzött  szakmai célok maradéktalanul  megvalósultak.  A vendégek ebben az 
évben is elmondták, hogy  „Sokat jelentett az olyan kortársakkal való találkozás, akik már  
fiatalon  elkötelezettjei,  vezetőikhez  hasonlóan  megszállottjai  a  környezeti  nevelésnek.  Az  
interaktív játékok, a közös beszélgetések, a sok élményszerű tapasztalás, nem szerezhető meg 
elméleti oktatás során.”



Az iskolalátogatás során önkéntesek (4fő) fogadták bemutatóórán a kárpátaljai hallgatókat. Az 
egyesület  aktivistái  bonyolították  a  Természettudományi  Múzeumban  és  az  ELTE-n  tett 
látogatást, valamint a projekt szakmai vezetője is társadalmi munkában dolgozott. 
Tovább  erősödött  a  kapcsolat  a  Magyar  Környezeti  Nevelési  Egyesület  és  a  Kárpátaljai 
Magyar Pedagógusszövetség között. A fiatalok lendülete, kreativitása, mozgékonysága alapját 
adja a jövőbeni közös programoknak.
1. Előkészítés – 2008. február 1-től 2008. május 7-ig.
A tapasztalatcsere előkészítése, szakmai és szervezési egyeztetése folyamatos kapcsolattartás. 
A programok megbeszélése a kárpátaljai és a hazai résztvevőkkel és logisztikai előkészületek. 

2. A beregszászi partnerszervezet képviselőinek látogatása, tapasztalatcsere 
2008. május 07. szerda
Érkezés, a programok véglegesítése, ráhangolódás, ismerkedési beszélgetés.
2008. május 08. csütörtök
Intézménylátogatások a környezettan tanár szakos hallgatókkal közösen:
- Templomdombi Általános Iskola, Szentendre
- Dunakanyar Erdei Iskola, Visegrád
- Erdei Művelődés Háza Oktatóközpont, Visegrád
Látogatás az ELTE TTK-n
2008. május 09. péntek
Tanórák közös látogatása az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában
Látogatás a Magyar Természettudományi Múzeumban
2008. május 10. szombat
Ismerkedés Budapesttel
Hazautazás

3. A program utógondozása – 2008. május 12-től május 30-ig.
A  program  értékelése,  összefoglaló  elemzése,  dokumentálása,  a  pályázati  beszámoló 
elkészítése.

2. SUPPORT
A COMENIUS hálózat részeként részt vettünk (és veszünk) a Norwegian Directorate for 
Education and Training által koordinált SUPPORT-Comenius programban, melynek 
keretében megkezdtük egy nemzetközi kutatásra alapozott tanulmánykötet összeállítását az 
iskolák és kutatók együttműködéséről. 

Bekapcsolódtunk a SUPPORT részét képező on-line nemzetközi kampányba (CO2nnect), 
melynek az iskolába járás szén-dioxid kibocsátásának mérése és csökkentése a célja. A 
tényleges mérések csak 2009-ben kezdődnek.

3. Szakmai tanulmányút (TEMPUS, volt „Arion”)
2007-ben lehetőséget kaptunk a nemzetközi szakmai tanulmányút megtartására, azonban 
szervezési okok miatt ezt végül lemondtuk. 2008-ban újra beadott – átdolgozott – 
programunkat ismét elfogadták. Témája: „Community Learning for Sustainability in 
Traditional and Modern Society”. 
Ennek kitűzött időpontja: 2009. október 4-10. Megvalósítása attól is függ, hogy lesz-e rá 
elegendő jelentkező.



4. BEAGLE
(Biodiversity Education and Awareness to Grow a Living Environment)

A pályázat benyújtója az FSC (GB). Decemberben írták alá az EU-val a szerződést.
A magyar pályázati anyagot Szilágyi Ákos állította össze, s ő lett volna a nemzetközi projekt 
menedzsere is egyben. Az EU döntés értelmében azonban a beadottnál kisebb költségvetéssel 
indulhatott volna a projekt, de ezt Ákos nem tudta vállalni. 
Kelen Gábor vette át a projekt útjának egyengetését, tárgyalt az FSC képviselőivel 
Liverpoolban, összefogta a feladatok intézését. 
Az új projektvezető és a szakértők kiválasztása 2008. november-decemberben lezajlott.
Projektvezető: Halácsy Ágnes. 
Szakértők: Fűzné Kószó Mária, Kecskés Ferenc és Mányoki Gergely.
A projektcsapat első találkozása 2009. januárban esedékes.
A részletes projekt terv és költségvetés csak az első partnertalálkozó után fog kialakulni 
(2009. márciusában).

5. Továbbképzések

Az „Iskolazöldítés” projekt kertében egy tanártovábbképzést tartottunk. (ld. 4.1.)

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. Szerkesztője Hársas Éva, tördeli Szekeres 
Tamás. Sokan írtak bele élménybeszámolókat és programajánlókat.

Költségtakarékosság érdekében csak azoknak – kb. 50 embernek – küldjük ki papírra 
nyomtatva, postán a Kör-t, akik egy körkérdésre válaszolva azt jelezték, hogy szeretnének 
ragaszkodni a továbbiakban is a kézbe vehető számokhoz. A többiek e-levelet kapnak az 
egyes számok megjelenésekor, s az abban található linkek segítségével tölthetik le a Kör 
olvasható vagy nyomtatható formátumú változatát.

Minden Kör-szám letölthető a honlapról is.

6.2. Módszerkosár 
A Módszerkosár a Kör-hírlevél mellékleteként ebben az évben három alkalommal jelent meg 
és jutott el Egyesületünk tagjaihoz nyomtatott formában, illetve elektronikusan letölthető 
formában (ld. fent!). Szerkesztője Emri Erika. 
A Módszerkosár-számok is letölthetők az egyesület honlapjáról. A benne található ötletek, 
tapasztalatok segítséget jelentenek a pedagógusoknak, környezeti nevelőknek.

6.3. Honlap 
Az egyesületi honlap sok vonatkozásban fejlődött. Működik az on-line könyvesbolt, könnyen 
elérhetők a futó és már lefutott projektek, a címoldal szinte heti rendszerességgel frissül, 
önálló oldalt kapott az „Iskolazöldítés” program, megnézhetők az előző évek közhasznúsági 



és egyéb jelentései, letölthető minden Kör- és Módszerkosár szám, a Pályázatfigyelő oldalon 
felhívjuk a környezeti nevelők figyelmét néhány lehetőségre stb. 

6.4. „Gyertek velem….” sorozat 
A sorozat szerkesztője: Treiber Zsuzsa.
NKA támogatással megjelent a sorozat két új kötete: B. Parti Krisztina: Gyertek velem 
felhőlesre! és Schmidt Emese: Gyertek velem madarászni!
A füzetek életkori sajátosságokhoz igazodó játékos feladatokkal motiválják az általános 
iskoláskorú gyerekeket a felhők, illetve a madarak megfigyelésére, megismerésére. 

7. Megjelenés rendezvényeken 

Civil zöld szervezetek 2008. évi Országos Találkozója
A Környezet- és Természetvédelmi Szervezetek XVIII. Országos Találkozóján (Pécs) 
közreműködtünk a környezeti nevelés szekció vezetésében.

Művészetek Völgye „Zöld udvar” program

8. Kapcsolattartás hazai és nemzetközi szervezetekkel

8.1. Hazai szervezetek

Részvétel az NFT1 és az ÚMFT Operatív Programja Monitoring Bizottságában
A 2008. 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 munka során 9 alkalommal vett rész MB ülésen, az MB-kbe delegált  civil 
zöldek egyeztető fórumán, 1 alkalommal Brüsszelben a WWF Germany szervezésében 
Magyarországot képviselte a MB-kben dolgozó európai civil zöldek konzultációján, és a 
témában előadást tartott egy pécsi nemzetközi konferencián (MTA), ez utóbb meg is jelent a 
konferencia közleményeiben. 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
Közreműködünk az ökoiskola kritérium-rendszerének megújításában és az Ökoiskola honlap 
tartalmi fejlesztésében.

Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Ld. a Föld Napi rendezvényeket. (4.1.)

TIT Stúdió
Ld. a Föld Napi rendezvényeket, melyekben a TIT Stúdióval is együttműködtünk (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!

COMENIUS hálózat
Ld. a SUPPORT projektet (4.2.)!

Field Studies Council (Nagy-Britannia)
Ld. a BEAGLE-projektet (4.2.)!

9. Ösztöndíjak
Egyesületünk 2008-ban nem hirdetett meg pályázatot.

Budapest, 2009. április


