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Előszó
Az 1980-as évek elején született meg Szalay-Marzsó Lászlóné fejében az a
gondolat, hogy Magyarországon is célszerű lenne a természet- és környezetvédelmi ismeretek és szemlélet széleskörű terjesztése érdekében olyan
oktatóközpontokat létrehozni, amelyek példájukkal és aktív környezetvédelmi csoport (szakkör, klub, őrs stb.) működtetésével hatékonyan és célirányosan segítik a környezet megismerését és védelmének szükségességét
tudatosítani.
Meg is kezdte a hálózat szervezését, amelynek eredményeként 1983-ban
a természetvédelmi nevelésben élen járó tíz intézmény formálisan oktatóközpont státuszt kapott. Néhány év alatt az egész országra kiterjedő oktatóközpont hálózat szerveződött. A Környezetvédelmi és Területfejlesztési
Minisztérium listáján 1993-ban már 81 oktatóközpont neve szerepelt. A
társadalmi viszonyok változásával jelentősen módosultak a működési körülmények is. A hálózat ötletgazdájának közreműködésével 1995 nyarán az
oktatóközpontok a hatékonyabb működés és érdekérvényesítés érdekében
civil szervezeti formát választottak és létrehozták a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségét (KOKOSZ). Bírósági
bejegyzésére 1996-ban került rá a végleges pecsét, így ebben az évben
ünnepli a szervezet megalakulásának 15. évfordulóját. Az évforduló alkalmat teremtett arra, hogy számba vegyük eddigi munkánkat, összefoglaljuk
közös eredményeinket. Íme, ez a mintegy három évtizedes oktatóközponti
hálózat tükre. Reményeim szerint olvasható lesz a KOKOSZ honlapján, sőt
CD formájában vagy/és könyv alakban eljut mindazokhoz, akik szeretnének bepillantani egy lelkes, az élhető környezetért régóta és ma is önkéntes
munkával dolgozó közösség múltjába és jelenébe. A kiadvány többféle célt
szolgál:
1. Összefoglaltuk benne a KOKOSZ előzményeit, a megalakulásához
vezető utat (1981-1996), majd az elmúlt 15 év fontosabb történéseit
(KOKOSZ történet). E fejezet mindenképpen dokumentum értékű,
hiszen a fellelhető legpontosabb információforrások alapján készült
(történeti dokumentum funkció).
2. Oktatóközponti bemutatkozó és adattár. Minden működő és jelenleg
működését szüneteltető oktatóközpont (~ 80) lehetőséget kapott arra,
hogy magáról összeállítson kétoldalnyi, PR funkciót is hordozó ismertetőt, ami tartalmi változtatás nélkül került a kiadványba. Formailag és tartalmilag többé-kevésbé egységes szerkezetet kaptak, így
10

könnyen áttekinthetőek, megjelenítik a hálózat sokféleségét, segítik a
szövetség megismertetését (adattár és PR funkció).
3. Aktuális tartalma a kiadványt alkalmassá teszi arra, hogy néhány évig
a szövetség reprezentatív ajánlólevele legyen, amivel a pályázatoknál, együttműködő partnereknél, szponzoroknál, minisztériumoknál
hatékonyan lehet érvelni. Ezt szolgálja a szövetség szintű eredmények (pl. Iránytű, Erdei Iskolák, Erdei óvodák, rendezvények stb.) és
az átvállalt állami feladatok rövid, eredményorientált bemutatása.
A kiadvány valódi közös munka eredménye. Az anyaggyűjtésbeli közreműködés mellett a saját bemutatkozó fejezet összeállítását többnyire az oktatóközpont vezetők végezték, a szövetségi munka összefoglalása a régi és
jelenlegi ügyvivő testületet dicséri, az egyéni Enikő-díjasokat tömörítő kuratórium vállalta a lektorálást és a kéziratok végleges formába öntését.
Szerkesztőként köszönöm minden alkotótársam munkáját, különösen azokét, akik vállalták, hogy emlékeiket papírra vetik. Megerősítve hitünket
abban, hogy jelen munkával elősegítjük azt is, hogy az oktatóközponti
mozgalom múltjának történései ne vesszenek a feledés homályába.
Eger, 2011. december
Dr. Kárász Imre
szerkesztő
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I. A Környezet- és Természetvédelmi
Oktatóközpontok Országos Szövetsége
(Mécs Csaba – Molnár Zoltán)
A Környezetvédelmi- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos
Szövetsége, rövid nevén a KOKOSZ utódja az OKTH által 1983-ban szervezett – Szalay-Marzsó Enikő és mások kezdeményezésére alakult – oktatóközponti hálózatnak. Az 1995. évi közgyűlésen határoztuk el a Szövetség
létrehozását, amelyet a Fővárosi Bíróság 1996 szeptemberében jegyezett
be. A Szövetség tagszervezeteinek száma jelenleg 71 oktatóközpont. Az
egyes oktatóközpontok a szövetséghez való csatlakozásuk után is megőrizték szuverenitásukat. Így szakmai céljaik megfogalmazásában, programjaik
kialakításában, környezeti, köznevelési, közművelődési törekvéseik megvalósításában önállóak. Az oktatóközpontok, vezetőik és tagjaik révén általában lakóhelyükön a civil szféra mozgatói is. Mivel többségükben nem
bejegyzett szervezetek, a KOKOSZ biztosítja számukra azt a szervezeti
hátteret, mely sok esetben a kapcsolatfelvétel lehetőségét adja. Alaptevékenységünk és célkitűzésünk 1983 óta nem változott. A Szövetség alapító
okirata szerint fő feladataink rövid összefoglalása:
Segítse a környezeti tudatosság és érzékenység fejlődését és a környezet-harmonikus magatartás megerősítését;
Képviselje az oktatóközpontok hálózatát;
Koordinálja a szövetség tevékenységét;
Szerezzen és áramoltasson információkat az oktatóközpontok segítése
érdekében;
Alakítson ki és ápoljon hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokat.
Szerte az országban jelen vagyunk. Képviseljük a környezeti nevelés, képzés, továbbképzés és közművelődés minden területét. A mindennapi nevelési, művelődési gyakorlatot ismerő, a terepi, a természetközeli, környezetadekvát oktatásra kész, valamint a környezet védelmét szolgáló akciókat,
kampányokat szervező központjaink egyaránt vannak és működnek. Így az
oktatóközpontot befogadó intézmény is hatással tud lenni a térség környezeti szemléletére. Az oktatóközpontok vezetői gyakorló pedagógusok, óvónők, tanítók, tanárok, főiskolai és egyetemi oktatók, állatkertek, múzeumok, művelődési központok illetve a természetvédelem hivatásos munkatársai.
Legfontosabb szövetségeseink, akikkel az évek során több területen
együtt dolgoztunk: az MME, a TKTE, a MKNE és a Nemzeti Park Igazga12

tóságok. Törekszünk a környezeti nevelés területén működő minden szervezettel a jó munkakapcsolat kialakítására. Oktatóközpontjaink folyamatosan munkakapcsolatban állnak óvodákkal, iskolákkal, állatkertekkel, arborétumokkal, szakmai egyesületekkel, a zöld mozgalommal, önkormányzatokkal, a területi pedagógiai kabinetekkel, a környezeti nevelési óvodai és
iskolahálózattal (Zöld óvoda, Ökoiskola), az írott és elektronikus sajtóval.
Nemzetközi kapcsolataink is hatékonyak, különösen fontosak a nyugateurópai kapcsolataink mellett a Kárpát-medencei összefogásra irányuló
programjaink, ahol mi tudunk segítséget nyújtani, miközben a természet
közeli, harmonikus életmód terén közvetlen tapasztalatokat gyűjtünk.
Szövetségünk jelentős részt vállal a környezeti nevelés, ismeretátadás,
tudatformálás kormányzati feladataiból. 1998 óta programunk konkrét célja a terepi környezeti nevelés-oktatás szövetségen belüli szakmai koordinálása, az oktatási intézmények erdei iskolai, terepi környezeti nevelési munkájának segítése, szervezése, valamint - a nemzeti parkokkal, partnereinkkel közösen a terepi oktatóbázisok tevékenységének szakmai tervezése, és
azok működésében való részvétel.
A KOKOSZ rendszeres tevékenysége több szinten folyik:
1. Az egyes oktatóközpontok éves munkatervekben rögzítik feladataikat.
2. 1997-ben kiemelt eredményként könyvelhettük el, hogy sok oktatási
intézményben, ahol a Szövetséghez tartozó oktatóközpont működik, a
környezeti nevelés kiemelt feladatként jelent meg a pedagógiai
programban, illetve a helyi tantervben.
3. Évenként két közgyűlést tartunk: Tavasszal kiértékeljük az előző év
szakmai, tartalmi és gazdasági eredményeit. Ennek alapján konkretizáljuk a következő év terveit és költségvetését. Ősszel, a vándorközgyűlésen bemutatkozik a vendéglátó oktatóközpont, alaposabban
megismerjük az adott térség környezeti nevelési lehetőségeit, az
oktatóközpontok kicserélik, megosztják tapasztalataikat. Ez továbbképzés jelleget kölcsönöz ezeknek az összejöveteleknek. Bemutatjuk egymásnak évközben elkészült illetve megjelent kiadványainkat. Ekkor mutatkoznak be az új jelentkezők is.
4. A közgyűlések közti időszakban a Szövetség Ügyvivő Testülete
dolgozik, intézi a közös dolgainkat, szervezi a információcserét, és
tartja a kapcsolatot oktatóközpontjainkkal és az országos hatókörű, a
környezeti nevelést segítő, támogató intézményekkel.
5. A szövetség gazdálkodását az Alapszabály szerinti testület, a három
tagú Számvevő- és Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. Az ellenőrzések
tapasztalatairól a tavaszi közgyűlésen számol be.
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6. Az oktatóközpontok beszámolóit, ismertetőit, szakmai anyagait,
rendezvényeit - kérésükre - folyamatosan közzé tesszük honlapunkon.
7. Honlapunkon találhatóak meg a Szövetségünk által szervezett képzések, partner kapcsolataink (www.kokosz.hu).
A KOKOSZ tagcsoportjai között meglehetősen nagy különbségek vannak.
Ez egyrészt a vállalt feladatok mennyiségében és milyenségében, a folyamatos működéshez rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek mennyiségében és minőségében, a befogadó intézmény által biztosított működési
mozgástér nagyságában, az infrastrukturális kiépítettségben nyilvánul meg.
Vannak olyan oktatóközpontok is, melyeket civil szervezetek működtetnek. Ezeknek a hátteret is maguknak kell megteremteniük: ami nem a munka minőségében, hanem a munkavégzés nehézségeiben nyilvánul meg.
Az előbbiek figyelembe vétele mellett alakítottuk ki azokat a szervezeti és
működési követelményeket, melyek mellett érvényesülnek az alábbiak:
a sokszínűség: korcsoportok szerinti, módszertani stb.;
az egyenrangúság;
a komplementer elv: az egyes oktatóközpontok tevékenységükben
kiegészítik egymást;
a fejlődés lehetősége.
Az egyes oktatóközpontok illetve bázishelyek jogilag egyenrangúak, csak
vállalt feladataik szerint különböznek. A feladatok ellátásához szükséges
KOKOSZ forrásokból is ennek megfelelően veszik ki részüket.
A Szövetség nyitott, bárkit szívesen látunk sorainkban. Ennek feltétele,
hogy vállalja mindazt, amit az előbbiekben leírtunk, illetve biztosítani tudja
az alapszabályunkban és a Szervezeti Működési Szabályzatunkban megfogalmazott feltételeket. A jelentkezőket a soron következő közgyűlésen
hallgatjuk meg, és az azt következő közgyűlésen döntünk felvételükről.
A szövetség emblémája
Négyzet alakú piros mezőben levő fehér, kör alakú mező, amiben
stilizált zöld színű pillangó sziluettje látható. A négyzet alakú mező
alsó harmadában fehér, elliptikus szövegfolt található, benne a
szövetség rövidített neve szerepel: KOKOSZ, - zöld színű
nagybetűkkel.
Jelentése: A „véges kiterjedésű, de határtalan” kör a teljességet,
összetartozást szimbolizálja. Ebben jelenik meg a természet nagyszerűségét, változását és örök megújhodás képességét hordozó
grafikai jel: a stilizált pillangó. Az elliptikus szövegfoltban, amely a kör síkidom vetülete,
perspektivikus képe – a grafikus embléma leképeződéseként jelenik meg a szövetség
nevének rövidítése (Tervezte: Újvárosy Antal).
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II. A környezetvédelmi oktatóközpontok
története dióhéjban
1. Adalékok a magyarországi környezeti nevelés
történetéhez
(Dr. Legány András és Vértes Imréné)
Minden visszaemlékezés szubjektív, egyéni látásmódot tükröz és az marad
még akkor is, ha tudatosan törekszünk az objektivitásra. Tehát most, amikor próbálunk visszaemlékezni, a már több, mint negyven éves múltra és
sorrendbe szedni az eseményeket, óhatatlanul is azok fognak dominálni,
amelyeknek mi is részesei voltunk. Így hát írásunkat ne tekintse senki
teljesnek, csupán hozzájárulásnak a hazai környezeti nevelés krónikájához.
Számunkra – Tiszavasváriban - ez a tevékenység 1971-ben indult, amikor az Úttörő Szövetség hirdetett egy akciót a gyerekek számára „Nyitott
szemmel a természetben” címmel.
Ebbe nevezett be iskolánk egyik ötödik osztálya, ahova lányaink is jártak. Az akció hirdette módon megpróbáltak kijárni a szabadba, a közeli erdőbe, ahol nagyon jól érezték magukat, de megfelelő vezetés nélkül nem
sokat láttak. Ekkor fordultak hozzám, hogy mennék-e velük és segíteném-e
a munkájukat. Elhatározták - a kinn szerzett benyomásaik alapján - hogy
„Bölcs Bagoly” néven természetvédelmi szakőrsöt alakítanak a csapatukon
belül.
Két év múlva - már velem, mint az osztályfőnökükkel - szervezett természetvédelmi tevékenységbe kezdtek a város melletti „Kastélyerdőben”,
ahol felépítettünk egy madárvédelmi mintaterületet etetőkkel, odúteleppel,
megfigyelő házzal, ismeretterjesztő táblákkal, padokkal. Ezt 1974 áprilisában adtuk át ünnepélyes keretek között, amelyen többek között részt vett
Dr. Szalay-Marzsó Lászlóné - Enikő - is, aki akkor az OPI munkatársa
volt. Mi már az egyetemről ismertük egymást - lévén csoporttársak - így a
szoros együttműködés igen gyorsan kialakult.
1975-ben az OPI-ban KGST tanácskozás volt környezeti nevelés témában, ahova mi is, mint előadók meghívót kaptunk, azzal a felkéréssel, hogy
számoljunk be eddigi munkánkról. A számos előadó között volt Dr. Skoflek István - a mindenki által ismert Skofi - aki hasonló tevékenységről beszélt, amelyet Tatán folytattak. Köztünk már az egyetemen szoros barátság
alakult ki, így most különösen nagy öröm volt mindkettőnk számára, hogy
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azonos hajóban evezünk. Mint kiderült, Ők is a hetvenes évek elején kezdtek ebbe a munkába, de nálunk egy évvel korábban. S mivel ekkor ez a nevelő tevékenység Magyarországon igencsak gyerekcipőben járt, érthető
volt, hogy Tata és Tiszavasvári körül alakultak ki olyan csoportok, akik
ezzel a munkával foglalkoztak. Ebben az időben gyakran lehetett hallani,
hogy tatai és tiszavasvári modell. Mi elsősorban a pedagógiai módszereket
igyekeztünk kidolgozni és a hozzánk fordulóknak átadni.
Ekkor ugyanis ez volt a legnagyobb probléma, hogy mit kell csinálni és
hogyan? Kevés volt az erre alkalmas és képzett szakkörvezető. A járatlan
úton elindulók számára óriási segítség volt egy-egy szakköri program,
stencillel sokszorosított anyag, vagy tapasztalatcsere látogatás. Gondoljuk
csak meg, hogy a hetvenes évek közepén megjelenő értelmező szótárban
még a környezetvédelem kifejezés nem szerepelt. Nem is beszélve a környezeti nevelésről, amelyet Enikő honosított meg az egyre inkább terjedő
környezetvédelmi nevelés kifejezéssel szemben. Ezt az időszakot az aktív
útkeresés jellemezte.
Ha visszaemlékszünk, ebben az időben a szakmai prioritások egészen
mások voltak, mint ma. Elsősorban a természet megismerése a fajismereten
keresztül, majd az ezen alapuló összefüggések megláttatása. Ennek megfelelően alakultak az egyes csoportok akciói is, mint a madáretetés, odú telepek létesítése, műfészkek készítése, környezetvédelmi őrjáratok, szemét
szedés, stb. Hol vagyunk már ettől!
Ebben az időben - hetvenes évek vége - még szétszórt, szigetszerű munka folyt, mondhatnánk azt, hogy magányos farkasok küzdöttek a szent célért. Egyre inkább szükségessé vált az egyes csoportok munkájának koordinálása, a tapasztalatok megosztása. Ezt a célt szolgálták a tatai Herman
Ottó Kör éves bemutatói, ahol a résztvevők rövid és kiválóan szemléltetett
előadásokban számoltak be tevékenységükről. De ez az igény hozta létre
Tiszavasváriban 1978-ban a Természetvédő Úttörők Első Országos Találkozóját is, ahol nem csupán a gyerekek, de az őket kísérő felnőttek is hasznos tapasztalatcserét folytattak. Ekkor és itt született határozat szakköri
programok, természetvédelmi szakpróba rendszer kidolgozására, amelyet
mi tiszavasváriak vállaltunk és készítettünk el. Döntés született a vezető
képzés és továbbképzés megszervezésére is.
Ekkor ugrásszerű fejlődés indult meg. Gombamód szaporodtak az iskolákban a természetvédelemmel foglalkozó csoportok. A Hazafias Népfront
Kántor Sámuel vezetésével átvette az évenként megrendezésre kerülő Természetvédő Úttörők Találkozójának szervezését. Az Úttörő Mozgalmon
belül hivatalossá vált a természetvédelmi szakőrs és szakraj bevezetése.
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Megindulnak a témával kapcsolatos szakmai versenyek, amelyeknek nagyon sokszor a megyei művelődési központok biztosítanak szervezési hátteret, mint Nyíregyházán is, ahol Illés Balázs a Művelődési Központ munkatársa felmérhetetlen segítséget nyújtott a szervezésben és a kiadványok
elkészíttetésében. 1979-től, az OKTH anyagi támogatásával, 10 éven keresztül folyt Visegrádon a Jurta Kempingben pedagógusok és pedagógus
jelöltek szakmai felkészítése, továbbképzése. Ennek létrehozásában, megszervezésében elévülhetetlen érdemei voltak Dr. Szalay-Marzsó Lászlónénak. Az itt folyó programot mi tiszavasváriak állítottuk össze és irányítottuk, mindaddig, míg ez a továbbképzés létezett.
Az 1983-as esztendő újabb minőségi ugrást jelentett a környezeti nevelésünkben. Ugyanis ennek az évnek a végén alakult meg Magyarországon
az első 10 környezet- és természetvédelmi oktatóközpont, melynek egyike
éppen mi tiszavasváriak voltunk „Bölcs Bagoly” néven. Ekkor a teljesség
igénye nélkül említjük meg Dombóvárt, Tornyospálcát, Fülöpházát, TIT
Stúdiót. Ezekben a centrumokban szervezett és szakmailag jól irányított,
eszközökkel jól felszerelt környezeti nevelés indult meg és váltak szélesebb környezetük tapasztalatcsere központjaivá.
A hetvenes évek végétől, a nyolcvanas évek elejétől egyre többen szerveznek természetvédelmi szaktáborokat, amelyek a környezeti nevelés legkiválóbb területei és leghatékonyabb eszközei. Rohamosan nő azoknak a
fiataloknak a száma, akik ilyen nevelésben részesültek. Egyre több a vállalkozó kedvű és az ügy iránt elkötelezett pedagógus és nem pedagógus, akik
vállalják ezt a munkát. Természetesen ennek megfelelően egymás után
jelennek meg a színvonalas módszertani és szakmai kiadványok, amelyek
már tudományosan is megalapozzák ezt a munkát. Itt csupán Victor András, Lehoczky János és Havas Péter nevét említjük, akik kiváló teoretikusai
ennek a területnek.
A környezeti nevelés népszerűsítéséhez és országos megismertetéséhez
a nyolcvanas években jelentősen hozzájárultak a különböző szinten megrendezett vetélkedők. Ezek közül megemlítjük a középiskolásoknak rendezett ”Csak egyetlen Földünk van” országos vetélkedőt, vagy a Szabolcs
megyei Művelődési Központ által kiírt és általunk irányított országos kisdobos vetélkedőt. Úgy tűnik, hogy ezek ideje már lejárt, mert közel sincs
olyan érdeklődés e játékok iránt, mint korábban volt. Bár ennek ellentmondani látszik a mezőtúri oktatóközpont által oly régen szervezett és Dr. Krizsán Józsefné által irányított Kaán Károly természetvédelmi verseny,
amely ma is sikeres, de a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesü-
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let által irányított „Madarak és Fák Napi” országos verseny is igen népszerű.
A nyolcvanas évek végére új, fiatal és kiválóan képzett gárda nő fel,
akik már ezekben a szakkörökben és táborokban dolgoztak, és akik egyre
több helyen átveszik a stafétabotot és indítanak be újabb és újabb csoportokat. Ekkor jelenik meg a hazai környezetvédelmi mozgalom színpadán az
Ifjúsági Környezetvédelmi Tanács - az IKT -, amely elkezdi a zöld találkozók szervezését, széles lehetőséget és országos nyilvánosságot biztosítva a
különböző zöld szervezetek - többek között oktatóközpontok, szakkörök,
egyesületek, stb. - számára. Számos környezeti neveléssel is foglalkozó civil szervezet jön létre, ahol - megkockáztatom - az akkori ellenzék is gyülekezett, mert legális körülmények között nyilváníthatott véleményt.
A rendszerváltás sok újat hozott. Sok jót is. Például: a nyitottság, az új
lehetőségek, a sok nívós publikáció - Réce Füzetek, Stratégia, stb. - külföldi tapasztalatcsere lehetőségek, a környezeti nevelés beépül a NAT-ba. A
környezeti nevelést meghatározó és koordináló szervezetek jönnek létre:
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Környezet- és Természetvédő Tanárok Egyesülete, KOKOSZ, MME Környezeti Nevelési Szekciója, stb.
Ebből is látszik, hogy a prioritás ma a jól végzett, magas szakmai szintű
környezeti nevelés. Nyugodt szívvel ki merjük jelenteni, hogy ennek ma
mind a személyi, mind a szakmai feltételei megvannak.
Persze a változások negatívumokat is hoztak. Ilyen az elanyagiasodás.
Ha fizetnek, csinálom. Komoly problémát jelent a pénzhiány, amely sok
helyen a környezeti nevelés feltételeit veszélyeztetik. Nincs pénz óradíjra,
a legszükségesebb anyagokra, eszközökre. Az egyéni elszegényedés: a szülők sokszor a kirándulások, táborok költségeit nem tudják fedezni. Mintha
csökkenne az érdeklődés a fiatalok körében a terepi környezeti nevelés
iránt. Számítógépezni kell! Félek a kullancstól és darázstól! Itt a médiák
káros hatását tapasztaljuk. Rémisztgetik az embereket, no és a szobában a
TV előtt ülve is láthatják a természetet. Komoly problémának látjuk az idegen nyelvekből fordított, rendkívül látványos, de igen sok szakmai hibát
hordozó könyvek megjelenését is. A környezet és természetvédelem hivatalosan igen fontos, de a valóságban sokadrendű dologgá vált. Sok az
ellenérdekű fél, a környezetkárosítók megússzák. Hozzátesszük, hogy ez
nem magyar specialitás, hanem globális probléma. E téren még óriási lehetőségei vannak a környezeti nevelésnek.
Miben látjuk most a hazai környezeti nevelés legfontosabb feladatait? A
nagybetűs ember nevelésben, a jelenlegi pénz központú és értékmérő gondolkodásmód és tudat megváltoztatásában a környezettisztelet és gondos18

kodás irányába. Tudjuk, ez nem lesz könnyű dolog, de már vannak olyan
cselekvési programjaink - pl. stratégia - amelyek segítenek kimászni a gödörből. A környezeti nevelés ma már nem leírható és elhanyagolható terület. Olyan eredményeink vannak, amelyekre méltán büszkék lehetünk. És
ezek jórészt sajátos és magyar eredmények! Mert mi befogadók vagyunk,
tiszteljük mások módszereit, de majmolni nem akarunk!

A környezeti nevelés legfőbb színtere a természet
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2. A KOKOSZ előtti mozgalom - Hálózat születik
(Dr. Kárász Imre)
Az oktatóközponti hálózat fejlődésének csomópontjai
Az oktatóközpontok hálózatának fejlődésében a szervezettség, a munka
színterei és eredményessége valamint az állami feladatok átvállalásának
mértéke szerint viszonylag jól elkülöníthető három szakasz figyelhető meg.
Az első évtizedben - még a szocialista társadalmi rendszer regnálása idején
– a cél a hálózat kiépítése és a működéshez szükséges személyi és tárgyi
feltételek megteremtése volt. Az 1989-90-es rendszerváltás sok tekintetben
merőben más lehetőségeket hozott, bár a feladatok gyakorlatilag ugyanazok maradtak. A civil szféra robbanásszerű szerveződése az oktatóközpontokat is szorosabb együttműködésre, országos szövetségbe tömörülésre
késztette. A harmadik szakasz a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Szövetségének (KOKOSZ) bejegyzésével kezdődött és ma is
tart. A szövetséghez tartozás számos előnyt jelent, de kötelezettségeket is
ró a tagjaira. Mivel ez utóbbit több oktatóközpont nem, vagy csak időlegesen vállalta, a kialakult hálózat jellege is módosult, hiszen gyakorlatilag
háromféle státuszú oktatóközpontokból áll: a szövetség aktív tagjaiból, a
tagságot szüneteltetőkből és a szövetségen kívül tevékenykedőkből.
Ötlettől a rendszerváltásig (1981-1990)
Magyarországon a környezetvédelmi oktatóközpont hálózat ötlete és kiépítése Dr. Szalay-Marzsó Lászlóné nevéhez kötődik. Az Országos Pedagógiai Intézet, majd később az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal munkatársaként módjában állt megismerni az akkor környezetvédelmi nevelésnek nevezett nemzetközi trendeket. Az 1980-as évek elején külföldi, elsősorban skandináviai, angliai, amerikai és hollandiai példák alapján, a környezet- és természetvédelmi oktatásban érdeklődést mutató és
kezdeményező pedagógusokkal együttműködve dolgozták ki egy olyan hazai hálózat tervét, amelynek elsődleges feladata az oktatási intézményekhez kapcsolódóan a gyerekek természet és környezetvédelmi ismereteinek
és viszonyulásainak fejlesztése volt. Kezdetben (1983) tíz intézményben
(iskolák, TIT Stúdió, művelődési házak), - azokban, ahol leginkább adottak
voltak a személyi feltételek - környezetvédelmi oktatóközpontot alapítottak. A tartalmi munka célirányos formálásához un. „minimál program”-ot
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kapott minden induló központ, amely az alábbi főbb követelményeket rögzítette (Legány 1986):
- Az oktatóközpontban a kiscsoportos (szakköri) munka legyen az a
mag, amely köré csoportosíthatók a különféle programok, ezért
(környezeti) szakkört kell működtetni;
- A központoknak úgy kell működniük, hogy bemutató helyként képesek legyenek fogadni és kiszolgálni az odalátogató csoportokat;
- Tanácsadó központ feladatot kell betölteniük a környezeti oktatásnevelésben érintett célzott közösségek számára;
- A központban folyó munka tartalmát elsődlegesen a helyi környezet határozza meg;
- A terepmunkának a tartalmi tevékenység egyik alapvető formájának kell lennie;
- A központban készült módszertani anyagok többirányú felhasználását biztosítani kell;
Komoly szervezőmunka és a technikai háttér kiépítéséhez anyagi támogatás biztosításával 1986-ban már 36, a rendszerváltás évében (1989) pedig
40 (öt évvel később pedig mintegy kilencven) oktatóközpont működött,
amelyek vezetői és aktív munkatársai részére rendszeres továbbképzéseket,
szakmai találkozókat szerveztek. A felügyeletet és koordinációt az OKTH,
később a Környezetgazdálkodási Intézet (KGI) látta el. A hálózati működést segítette a Kapcsolat néven változó rendszerességgel kiadott információs lap.
Az oktatóközpontokban a környezettudatos, rendkívül elkötelezett pedagógusok dolgoztak, többnyire társadalmi munkában.
Az oktatóközpontok céljai:
- A társadalom követelményeinek megfelelő ökológiai szemléletű világnézet megalapozása;
- A környezet- és természetvédelmi oktatási-képzési formák kipróbálása és fejlesztése;
- Az egyéni bánásmód elvének érvényesítése az önálló ismeretszerzésre, az egyéni kutatómunkára való felkészítés érdekében;
- A csoportos tevékenység hatékonyságának növelése, amelynek
eredményeként más közösségi munkaformák (pl. szakköri tevékenység) hatékonysága is erősíthető;
- Az általános iskolai fakultációs program (Az ember és környezete)
gyakorlati foglalkozásainak elősegítése.
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Az oktatóközpontok sajátos feladatai (minimál program szerint):
- A korábban tanult ökológiai, környezet- és természetvédelmi ismeretek kiegészítése, rendszerezése, integrálása és gyakorlati alkalmazása;
- A környezetvédelem legfontosabb feladatainak megismertetése;
- A környezet fejlesztésére, a környezetkárosítás megelőzésére való
nevelés;
- A helyes környezeti etikára és magatartásra nevelés
Helykeresés a civil szférában - Szövetség alapítása (1990-1996)
A környezetügy társadalmi jelentőségét jelezte, hogy 1987-ben a kormány
önálló minisztériumot (KVM) hozott létre a környezeti problémák kezelésére, amelyen belül kutatási és oktatási osztály is működött. A környezeti
oktatásban-nevelésben elismerték az oktatóközpontok munkáját és évente
célirányos pályázatokkal segítették a működésükhöz és főleg a programjaik
megvalósításához szükséges források biztosítását. 1991-ben az oktatóközponti pályázatot nemcsak programokra, hanem új oktatóközpontok szerveződésére írták ki, és egy nem kellően átgondolt listában valamennyi pályázat nyertest oktatóközpontnak neveztek, függetlenül attól, hogy valóban
rendelkeztek-e legalább a minimál program feltételeivel. Így az oktatóközpontok száma ekkor megközelítette a kilencvenet. Közülük mintegy harminc a következő pályázatnál már nem szerepelt, de tucatnyian valóban elkezdték a komoly környezeti nevelőmunkát. A minisztérium (KTM, később KvVM) támogatta az oktatóközpont vezetők rendszeres hazai és külföldi továbbképzését is. Így került sor Angliában a British Council (1993),
az osztrákokkal az ARGE (1992-1995) kurzusokra vagy az izraeli tanulmányútra (1994). Közben sorra szerveződtek a környezeti nevelést a zászlójukra tűző helyi és országos civil szervezetek (pl. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete). Az
oktatóközpontok formálisan és támogatottan a környezetügyi minisztériumhoz tartoztak, de a működésük támogatására egyre kevesebb forrás jutott.
Az oktatóközpontok személyi és infrastrukturális helyzete nagyon különbözött. Ennek megfelelően a kisugárzásuk és a feladatok vállalását
meghatározó kompetenciájuk is lényegesen eltért egymástól. A minisztérium ennek érzékeltetésére és a feladatorientált támogatások igazságosabb
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elosztása céljából 1993-ban 13 oktatóközpontot formálisan is regionális
oktatóközpontnak nyilvánított (Lehoczky 1996).
1995 tavaszára érlelődött meg az elhatározás, hogy az oktatóközpontoknak is országos civil szervezeti keretek között célszerű folytatni a munkát.
Az alakuló közgyűlést ez év júniusában megtartották, de a Környezet- és
Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének (KOKOSZ)
bírósági bejegyzésre csak 1996 szeptemberében került sor.

1. ábra: Az 1995-től megújítva rendszeresen megjelent Kapcsolat híradó
első számának címlapja
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3. Az oktatóközpontok helyzete és
munkája a szövetségben
(Dr. Kárász Imre)
Az egyes oktatóközpontok a szövetséghez való csatlakozásuk után is megőrizték szuverenitásukat. Így szakmai céljaik megfogalmazásában, programjaik kialakításában, környezeti, köznevelési, közművelődési törekvéseik megvalósításában önállóak maradtak. Az oktatóközpontok, vezetőik és
tagjaik révén általában lakóhelyükön a civil szféra mozgatói is. Mivel többségükben nem bejegyzett civil szervezetek, a KOKOSZ biztosítja számukra a szervezeti hátteret. Az alapító okirat a Szövetség fő feladatait röviden
az alábbiakban határozza meg:
Segítse a környezeti tudatosság és érzékenység fejlődését és a környezet-harmonikus magatartás megerősítését;
Képviselje az oktatóközpontok hálózatát;
Koordinálja a szövetség tevékenységét;
Szerezzen és áramoltasson információkat az oktatóközpontok segítése érdekében;
Alakítson ki és ápoljon hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokat.
A szövetség fő partnerének és támogatójának a környezetvédelmi minisztériumot tartotta, tőle és általa vállalt át különböző környezeti nevelési-oktatási, tudatformálási feladatokat, amelyre meghívásos pályázat keretében
anyagi támogatást is kapott.
Az oktatóközpontok hálózata nem azonos a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Szövetségével. A szövetségi tagsággal járó tagdíjfizetési és beszámolási kötelezettséget néhány több évtizede eredményesen
működő oktatóközpont nem vállalta, így ezek nem tagként, hanem eseti
együttműködéssel kapcsolódhatnak (pl Biocén Környezet- és Természetvédelmi Klub, Terra Mater OK) a szövetség vagy valamelyik tagszervezete
munkájához. A KOKOSZ-on belül is megkülönböztetnek aktív és tagságukat szüneteltető tagokat. Jelenleg 71 aktív oktatóközpont működik, amelyek bár nem egyenletesen, de lefedik az ország területét (2. ábra). Fontosabb adataikat az 1. táblázat tartalmazza.
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1. táblázat: Környezeti oktatóközpontok 2011-ben működési területük
(főváros, megyék) és befogadó/működtető típusa szerint
Ssz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

17
18
19

Név
XXI. ker. Összevont Óvodák
Füstifecskék Oktatóközpont
Fővárosi Gyakorló Óvoda
"Kékcinke" Oktatóközpont
Ady Endre Általános Iskola
Ady Endre Környezetvédelmi
Oktatóközpont
Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Liget Oktatóközpont
Missziói és Környezetügyi Központ
Bem József Általános Iskola
Herman Ottó Oktatóközpont
TIT Stúdió Környezetvédelmi
Egyesület Oktatóközpont
Micimackó Óvoda Micimackó
Környezeti Nevelési Oktatóközpont
Gazdagréti Pitypang
Környezetvédelmi Oktatóközpont
Zöldovi Óvoda Oktatóközpont
Zölderdő Óvoda Oktatóközpont
Fővárosi Állat- és Növénykert
Oktatóközpont
Budai Nagy Antal Gimnázium
Oktatóközpont
Napraforgó Óvoda
Gilice Oktatóközpont
Tudásforrás Alapítvány Gárdonyi
Géza Általános Iskola Herman Ottó
Tagiskolája Nyitnikék
Oktatóközpont
Lágymányosi Bárdos Lajos
Általános Iskola és Gimnázium
Párácska Oktatóközpont
BARANYA MEGYE
Mecseki Erdészeti ZRt. Kikerics
Természetismereti Központ
Mecseki Erdészeti ZRt. Erdészeti
Erdei iskola Mókus Suli Erdei Iskola és Oktatóközpont Erdő Háza
Kölyök Fészek Erdei Iskola

Hely

Befogadó/működtető
típusa

Budapest

Óvoda

Budapest

Óvoda

Budapest

Általános iskola

Budapest

Múzeum

Budapest

Egyház

Budapest

Általános iskola

Budapest

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

Budapest

Óvoda

Budapest

Óvoda

Budapest
Budapest

Óvoda
Óvoda

Budapest

Állatkert

Budapest

Középiskola

Budapest

Óvoda

Budapest

Általános iskola

Budapest

Általános iskola

Szigetvár

Erdőgazdaság

Pécs

Erdőgazdaság

Alsómocsolád

Önkormányzat

25

20
21
22
23

24
25
26

27

28
29
30
31
32

33

34

35

BÁCS- KISKUN MEGYE
Kiskunsági Nemzeti Park IgazgatóKecskemét
ság Naprózsa Oktatóközpont
Lepke Üdülő és Erdei Iskolai
DunapatajOktatóközpont (Szelidi-tó)
Szelid
Természet- és Környezetvédők
Solti Egyesülete Teleki Sándor
Solt
Oktatóközpont
Kecskeméti Ifjúsági Otthon
Kecskemét
Parádfürdői Ifjúsági Tábor
BÉKÉS MEGYE
Szent István Egyetem Pedagógiai
Szarvas
Kar Gyermekkert Oktatóközpont
Körös-Maros Nemzeti Park
Szarvas
Környezeti Nevelési Oktatóközpont
Pájer Kemping és Erdei Iskola
Gyomaendrőd
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYE
Általános Iskola Alapfokú
Művészetoktatási és PedagógiaiSzakmai Szolgáltató Intézmény
Tiszaújváros
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Környezetvédő Oktatóközpont
MISKOLCI ÖKO-KÖR FAGUS
Miskolc
Stúdió Oktatóközpont és Erdei Iskola
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati Miskolc
és Közművelődési Intézet
Lórántffy Zsuzsanna Tagóvoda
Miskolc
Oktatóközpont
Ilosvai Selymes Péter Általános és
Alapfokú Művészetioktatási
Abaújszántó
Intézmény
Kakasmandinkó Oktatóközpont
Edelény
CSONGRÁD MEGYE
Környezet- és Természetvédők
Csongrád Városi Egyesülete
Csongrád
Ellésparti Környezet- és
Természetvédelmi Oktatóközpont
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
Biológia Tanszék CSEMETE Erdei Szeged
Iskola Oktatóközpont
Szent István Alapítvány Szent István Általános Iskola és Halmay Z.
HódmezővásárTestnevelés Tagozat Zöld Kapocs
hely
Oktatóközpont
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Nemzeti park
Vállalkozás
Egyesület
Önkormányzat
Felsőoktatás
Nemzeti park
Vállalkozás

Általános iskola

Egyesület
Önkormányzat
Óvoda
Általános iskola
Középiskola

Egyesület

Felsőoktatás

Általános iskola

36
37

38

39
40

41

42

43
44
45
46
47

48

49
50
51
52
53

Algyői Általános Iskola
Algyő
FEJÉR MEGYE
Gránás Természet- és
Gánt
Környezetvédelmi Oktatóközpont
GYŐR-SOPRON MEGYE
Fertő-Hanság Nemzeti Park
Igazgatóság Csapody István
Sarród
Oktatóközpont
HAJDÚ-BIHAR MEGYE
Hortobágyi Nemzeti Park
Debrecen
Szerkő Oktatóközpontja
Vass Jenő Óvoda és Bölcsöde
Berettyóújfalu
HEVES MEGYE
Tűzliliom Környezetvédelmi
Oktatóközpont Egyesület
Eger
Egri Oktatóközpontja
JÁSZ-NAGYKÚN-SZOLNOK MEGYE
Déryné Művelődési Központ
Vásárhelyi István Környezet- és
Jászberény
Természetvédelmi Oktatóközpont
Benkő Gyula Környezet- és
Természetvédelmi Oktatóközpont
Mezőtúr
Egyesület
Jászberényi Állat- és Növénykert
Jászberény
Nefag Zrt
Szolnok
Erdei Művelődés Háza
Tiszapüspöki
Ördögszekér Környezetvédelmi
/TöOktatóközpont
rökszentmiklós
Turisztikai és Szabadidő Központ

Szolnok

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
Természetvédelmi és
Humánökológiai Oktatóközpont
Agostyán
Ágoston-Ligeti Erdei Iskola
NÓGRÁD MEGYE
Somosi Környezetnevelési Központ Somoskőújfalu
Flóra Egyesület Oktatóközpont
Salgótarján
PEST MEGYE
Árpád Fejedelem Általános Iskola
Ráckeve
Ugró békák Oktatóközpont
Baktay Ervin Gimnázium Élővíz
Dunaharaszti
Oktatóközpont
Eszterlánc Óvoda Gyöngyharmat
Dunakeszi
Tagóvoda Oktatóközpont
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Általános iskola
Vállalkozás

Nemzeti park

Nemzeti park
Óvoda
Egyesület

Művelődési központ
Egyesület
Állatkert
Erdőgazdaság
Általános iskola
Vállalkozás
(szabadidőpark)
Alapítvány
Egyesület
Egyesület
Általános iskola
Középiskola
Óvoda

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69

70

71

Óvodásokkal a Természet MegóváDunakeszi
sáért Környezetvédelmi Egyesület
Széchenyi István Általános Iskola
FORRÁS Környezetvédelmi
Kerepes
Oktatóközpont
Galgamenti Népfőiskola
Galgahévíz
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
Tiszavasvári Bölcs Bagoly Szögi
Tiszavasvári
Lajos Oktatóközpont
Fülemüle Természetvédő Óvodai
Tiszavasvári
Oktatóközpont
Esze Tamás Gimnázium Klorofill
Mátészalka
Oktatóközpont
Arany János Gimnázium és
Általános Iskola Szabó Lőrinc
Nyíregyháza
Tagintézménye
E-misszió Egyesület
Nyíregyháza
TOLNA MEGYE
Hétszinvirág Óvoda
Paks
Belvárosi Általános Iskola és AMI
és MMTE Herman Ottó
Dombóvár
Természetvédelmi Oktatóközpont
VAS MEGYE
Szűrcsapó Óvoda Oktatóközpont
Szombathely
Borostyán Környezetvédelmi
Szombathely
Oktatóközpont
Neumann János Általános Iskola
Szombathely
VESZPRÉM MEGYE
Sziget Környezetvédelmi Egyesület
Zirc
Boroszlán Oktatóközpont
Deák Ferenc Általános Iskola
Veszprém
Bakony-Balaton Oktatóközpont
Pangea Kulturális és
Pénzesgyőr
Környezetvédelmi Egyesület
ZALA MEGYE
Kölcsey Ferenc Gimnázium
KANDIKÓ Természetbarát
Zalaegerszeg
Egyesület Környezet- és
Természetvédelmi Oktatóközpont
Nagykanizsa Központi Rózsa
Nagykanizsa
Óvoda Attila Óvoda Oktatóközpont
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Egyesület
Általános iskola
Alapítvány
Önkormányzat
Óvoda
Középiskola
Középiskola
Egyesület
Óvoda
Általános iskola
Óvoda
Önkormányzat
Általános iskola
Egyesület
Általános iskola
Egyesület

Középiskola
Óvoda

2. ábra: Az aktív környezeti oktatóközpontok földrajzi elhelyezkedése
Magyarországon
Szerte az országban jelen vannak és képviselik a környezeti nevelés, képzés, továbbképzés és közművelődés minden területét. A befogadó (működtető) intézmények/szervezetek szerinti megoszlásukat mutatja a 3. ábra. A
kezdetektől napjainkig jelentős átstrukturálódás figyelhető meg. Gyarapodott az óvodákban, az egyesületi és vállalkozás keretében működő, és
nagymértékben csökkent a középiskolákban, a művelődési intézményekben
és múzeumokban tevékenykedők száma.
20
15
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1986

Vállalkozás

Állatkert

Egyház

Önkormányzat

Alapítvány

Erdőgazdaság

Nemzeti Park

Egyesület

2011

TIT

0

Felsőoktatás
Művelődési
Központ
Múzeum

1993

Óvoda
Általános
Iskola
Középiskola
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3. ábra: A környezeti oktatóközpontok megoszlása és változása a befogadó
intézmények (működtetők) szerint
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Az oktatóközpontok diverzitása és sokszínűsége
A KOKOSZ tagcsoportjai között meglehetősen nagy különbségek vannak.
Ez egyrészt a vállalt feladatok mennyiségében és milyenségében, másrészt
a folyamatos működéshez rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek
mennyiségében és minőségében, a befogadó intézmény által biztosított működési mozgástér nagyságában, az infrastrukturális kiépítettségben nyilvánul meg. Vannak olyan oktatóközpontok is, melyeket civil szervezetek működtetnek. Így a hátteret is maguknak kell megteremteniük. Mindezek figyelembe vételével alakították ki a szervezeti és működési követelményeket, amelyek mellett érvényesülhet a sokszínűség, az egyenrangúság, a
komplementaritás és a fejlődés.
A nagyobb oktatóközpontokhoz oktatóközponti bázishelyek kapcsolódnak, amelyek később önállósodhatnak. Az egyes oktatóközpontok illetve
bázishelyek jogilag egyenrangúak, csak vállalt feladataik szerint különböznek. A feladatok ellátásához szükséges KOKOSZ forrásokból is ennek
megfelelően részesülhetnek.
Az oktatóközponti tevékenység négy szinten folyik: helyi (intézményi,
települési), regionális (kistérségi, megyei, fővárosi), országos és nemzetközi léptékben.
Helyi szintű feladatai minden oktatóközpontnak vannak, de kb. ötven
százalékuk gyakorlatilag csak ezen a szinten dolgozik: környezeti csoportot (őrs, szakkör, klub) működtet, intézményi/települési szintű környezettudatosságot fejlesztő akciókat szervez és valósít meg, elsődleges feladatának
tekinti a befogadó intézmény példa értékű környezettudatos működésének
elősegítését és megismertetését.
Regionális szintű feladatokat is vállal az oktatóközpontok mintegy harmada, amelyek önállóan vagy együttműködve a környezet- és természetvédelmi intézményekkel és civil szervezetekkel térségi, megyei vagy akár
több megyére kiterjedő regionális szintű környezettudatosságot fejlesztő
akciókat, programokat szerveznek és bonyolítanak le, segítik a régiójuk helyi szinten dolgozó oktatóközpontjait és bevonják azokat különböző tevékenységekbe.
Országos szinten az oktatóközpontok kisebb hányada képes feladatokat
vállalni. Ehhez már nagyobb infrastruktúra, dologi és személyi háttér szükséges. Ők szerepet vállalnak a hálózat tevékenységének koordinálásában,
egy-egy célirányos, átfogó szakmai kompetenciákat igénylő munka irányításában vagy elvégzésében (pl. szövetségi szintű pályázatok, országos rendezvények, továbbképzések, szakmai segédanyagok készítése). Kapcsola30

tot tartanak és képviselik a szövetséget az illetékes minisztériumokkal és
intézményekkel és társ szervezetekkel való együttműködésben. Képesek
nagy érdeklődést kielégítő rendszeres országos találkozók, továbbképzések
szervezésére, megvalósítására. Esernyő szerepet tudnak vállalni a kisebb
oktatóközpontok, helyi közösségek számára. Képesek az állami környezeti
feladatokból részt vállalni és azt eredményesen megvalósítani.
A nemzetközi szintéren való mozgás elsősorban a szövetség ügyvivő
testületének a feladata. Részét képezi a nemzetközi kapcsolatépítés és
együttműködés, forrásteremtés nemzetközi pályázatokkal, nemzetközi
szintű tapasztalatcserék szervezése és lebonyolítása valamint a szövetség
képviselete külföldön. Néhány oktatóközpont maga is képes e feladatok
oktatóközponti vagy egyes részterületeken szövetségi szintű ellátására.
A KOKOSZ közhasznú civil szervezetként a környezeti oktatás-nevelés
területén elismert partner, több állami feladatot évek óta színvonalasan,
közmegelégedéssel lát el (pl. erdei iskolák és óvodák minősítése, országos
akkreditált pedagógus továbbképzés).
A szövetség nyitott, szívesen látja sorainkban mindazokat a közösségeket, akik vállalják, és biztosítani tudják az alapszabályban és a szervezeti és
működési szabályzatban megfogalmazott feltételeket. A jelentkezőket mindig a soron következő őszi – továbbképzés jellegű - közgyűlésen hallgatják
meg, majd a tavaszi közgyűlésen döntenek a felvételükről.
Működési területek és munkaformák
Az oktatóközpontok helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten
egyaránt aktívan tevékenykednek. Nehéz lenne még címszavakban is felsorolni a több mint negyedszázados történetükben megvalósult sokféle eseményt, akciót, elismerést, sikert és felejtendő pillanatot. A továbbiakban
nem működési szintenként, hanem a legfontosabb működési területek szerinti csoportosításban, néhány példával szemléltetve mutatjuk be, hogy hogyan segítik a működési területükön élőket tudatos környezetkímélő viselkedésű emberré válni. Az alkalmazott formák és módszerek általánosnak
mondhatók az oktatóközpontokra. Az alkalmazott formák és módszerek:
pedagógusok továbbképzése és folyamatos informálása;
terepgyakorlatok, terepi bemutató foglalkozások szervezése;
módszertani ötletbörzék, tapasztalatcserék szervezése, új szakkönyvek, oktatócsomagok bemutatása;
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különböző korcsoportok (főiskolai hallgatók, közép- és általános iskolai tanulók, óvodások) aktivizálása és környezetvédelmi tevékenységük támogatása;
környezeti versenyek szervezése és lebonyolítása;
környezeti információs és szakértői központ feladatok;
természetismereti tanösvény kiépítése és működtetése;
környezet- és természetvédelmi akciók szervezése;
környezeti képzési és nevelési kiadványok és segédanyagok készítése
és megjelentetése;
Az aktív oktatóközpontok a IV. fejezetben adnak bepillantást saját munkájukba.

Pedagógusok fóruma terepi programmal kombinálva
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III. A KOKOSZ első 15 éve - Tények, tettek, tervek
1. Szövetségi szintű rendezvények
KAPCSOLAT híradó szerkesztése
A Kapcsolat az oktatóközpontok hálózatának információs lapja volt a kezdetektől (az első 4 oldalas szám 1989 tavaszán készült a KGI-ben) 1999
őszéig.
1994 végéig 21 száma jelent meg, időben és terjedelemben igen rabszodikusan, de átlagosan évente 3-4 szám az oktatóközpontok számához igazodó példányszámban, fekete-fehér sokszorosítással, a Környezetgazdálkodási Intézetben, a környezeti nevelésért felelős szakemberének szerkesztésében. A KOKOSZ megalakulásakor az Egri Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont vállalta 3 szám erejéig a szerkesztői munkát (felelős
szerkesztő: Dr. Kárász Imre). Küllemében, szerkezetében és tartalmában
egyaránt megújították a KAPCSOLATot. Zöld színű borítóval, 12 oldal
terjedelemben, állandó rovatokkal jelent meg 1995 szeptemberében a 22/1.
szám, amelyet évente nyolc, majd hat szám (150 példányban) követett
1997 végéig (36/17. szám volt az utolsó). Ekkor a Fertő-Hanság Nemzeti
Park Igazgatóság oktatóközpontja és a soproni székhelyű Kitaibel Pál Oktatóközpont közösen vette át a szerkesztői munkát, Andrássy Péter vállalta
a felelős szerkesztői feladatokat, Fersch Attila pedig a szerkesztőségi és
egyéb technikai munkálatok szervezését. Gondozásukban ismét feketefehérben, B/5-ös formátumban, igényesebb nyomdatechnikával jelent meg
évente hat szám. Anyagi források hiányában 1999-ben megszűnt (szünetel)
a KAPCSOLAT híradó.
Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny
A Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Versenyt - a
KOKOSZ támogatásával - a Benkő Gyula Oktatóközpont 1993 óta minden
évben megrendezi az általános iskolák 5-6. osztályos tanulói részére. A
verseny népszerűségét jelzi, hogy évente átlagosan mintegy tizenháromezer tanulót mozgósít, akik három fordulóban (iskolai, megyei és országos)
mérik össze tudásukat és terepi jártasságukat. A szervezésben és lebonyolításban több oktatóközpont is részt vesz (Krizsán et al. 2003).
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Madarak és Fák Napja Csapatverseny
A „Madarak és fák napja” vetélkedőt először 1994-ben a Pécsi Állatkert
hirdette meg. Az országos döntőt a dombóvári oktatóközpont csapata nyerte meg, így a következő évben Dombóvár adott otthont a finálénak. 1996ban Kaposvár, egy esztendővel később pedig Zalaegerszeg adott helyet a
legjobbak küzdelmének. 1998-tól 2008-ig Dombóvár volt az állandó házigazdája a versenynek, amelyet a KOKOSZ támogatásával hirdetett meg.
2010-től a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány rendezi a versenyt,
amelyen a tizenkilenc megyében évente, átlagosan közel 1200 diák vesz
részt az előcsatározásokban. A tizenöt területi döntőből a győztesek jutnak
az országos fináléba. Az 5-8. évfolyamos tanulóknak tizenöt elméleti és
gyakorlati feladatot kell megoldaniuk a színvonalas csapatversenyen (Nagy
2010).
Szögi Lajos kopjafa állítás
A Szövetség Szögi Lajos tragikus
halálának második évfordulóján emlékkopjafát állított Tiszavasváriban a
Találkozások Háza (Szabadság tér
1.) előtti parkban. A kopjafát Dobolyi Konstantin tervezte és faragta.
Ünnepélyes leleplezésére 2008. november 8-án került sor.

Koszorúzás a kopjafánál
(Tiszavasvári, 2011)
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2. Országos találkozók
A KOKOSZ megalakulása óta évente két alkalommal rendez országos találkozót, azaz közgyűlést. Tavasszal - áprilisban - az előző év munkájának,
pénzügyi helyzetének értékelésére és a tárgy év munka és pénzügyi tervének elfogadására. Ezt a találkozót minden esetben Budapesten tartja.
A másikat, amelyet vándorközgyűlésnek nevezünk mindig ősszel, szeptember utolsó hétvégéjén – péntektől vasárnapig - mindig az ország másmás helyén. Ez alkalommal a résztvevők megismerkednek a rendező oktatóközpont munkájával, valamint a környék természeti és kultúrtörténeti értékeivel. Ezen a találkozáson osztják ki az egyéni és közösségi „Enikő díjat” is. A változó helyszínek óriási lehetőséget jelentenek egymás és az ország megismerésére.
2. táblázat: Az őszi találkozók színhelye és szervezői
Év
1996

Település
Hollókő

1997
1998
1999
2000
2001
2002

Zalaegerszeg
Eger-Noszvaj
Mátészalka
Szombathely
Tiszavasvári
Szarvas-Mezőtúr

2003

Dombóvár-Pécs

2004
2005
2006
2007
2008

SzentendreDunakeszi
Eger
Zirc
Jászberény
Miskolc

2009
2010

Mátészalka
Fertőújlak

2011

Tiszavasvári

Rendező(k)
Káposztásmegyeri Általános Művelődési Központ
Homoktövis Oktatóközpont
Apáczai Csere János Oktatóközpont
Tűzliliom Egyesület Oktatóközpont
TRIDEA Egyesület
Szűrcsapó Óvoda Oktatóközpontja
Bölcs Bagoly Oktatóközpont
Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola Oktatóközpont és Benkő Gyula Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont
Herman Ottó Természetvédelmi Oktatóközpont
Mókus Suli Erdei Iskola
Erdei Iskola a Napóránál Oktatóközpont és
Gyöngyharmat Óvoda Oktatóközpont
Tűzliliom Egyesület Oktatóközpont
Boroszlán Oktatóközpont
DMK Vásárhelyi István Oktatóközpont
Lórántffy Zsuzsanna Tagóvoda Oktatóközpont
Miskolci ÖKO-KÖR Fagus Stúdió Oktatóközpont
Esze Tamás Gimnázium Klorofill Oktatóközpont
Fertő-Hanság Nemzeti Park
Csapody István Oktatóközpont
Bölcs Bagoly Szögi Lajos Oktatóközpont
Fülemüle Óvoda Oktatóközpont
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3. Átvállalt állami feladatok
Iránytű a környezeti neveléshez
A Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége
szervezésében 1998-ban országos felmérés készült a környezeti nevelés terepi feltételeiről és formáiról. A felmérésre nemzeti park igazgatósági területenként került sor az alábbi szempontok szerint:
- A terület infrastruktúrája a terepi programok lebonyolításához
(szállás-, tábor- és bemutatóhelyek, könyvtárak, kiépített tanösvények, múzeumok);
- A terület megismerésére alkalmas információs anyagok;
- A területen működő környezeti oktatóközpontok, illetve oktatóközponti tevékenységet is vállaló társadalmi szervezetek;
- Az oktatóközpontok és szervezetek rendszeres programjai, szolgáltatásai és rendezvényei;
- A területen működő erdei iskolák, illetve erdei iskolai programokhoz
igénybe vehető szolgáltatások;
- A területen működő természetismeretei tanösvények;
- A terület ökoturisztikai lehetőségei (kerékpárút, kisvasút, lovas turizmus);
- A terület fejlesztési igényei, szükségletei és törekvései;
- A terepi környezeti nevelést végzők kapcsolata a területen működő
nemzeti parkkal;
A felmérés a KOKOSZ által összeállított felmérő kérdőívvel, helyszíni beszélgetéssel és az objektumok többségének felkeresése nyomán elérhető
adatok összegyűjtésével történt. A KOKOSZ a kilenc nemzeti parki igazgatóság területén felmért eredményekből 1999-ben elkészítette, és a honlapon is elérhetővé tette, az IRÁNYTŰ a terepi környezeti nevelés tervezéséhez és kivitelezéséhez című, 337 oldal terjedelmű kiadványt, amely akkor
hiánypótló volt.
Erdei Iskola és Óvoda szolgáltatók minősítése
2005-től kezdődően az erdei iskola programot támogató Tárcaközi Bizottság megszűnését követően az Erdei Óvoda-Iskola Program Érdekegyeztető
Tanács működésének jogi hátterét Szövetségünk biztosította. Előbb a
KÖNKOMP, majd később – megszűnését követően,– az OFI szakmai tá36

mogatása mellett. Az Érdekegyeztető Tanács szakmai felügyelete mellett a
KOKOSZ szervezésében valósult meg az erdei óvodák és iskolák minősítési rendszerének civil alapokra helyezése, a követelményrendszer és a minősítések protokolljának átdolgozása, a szakértők felkészítése.
2007-ben a KvVM-OKM-KOKOSZ Együttműködési Megállapodás
nyújtott lehetőséget arra, hogy csak a minősítést kért és kapott erdei óvodaiskola szolgáltatók nyújthassanak be pályázatot a KEOP és KMOP által
kiírt infrastrukturális fejlesztési pályázatokra.
A minősítési eljárásokkal kapcsolatos teljeskörű dokumentáció honlapunkon elérhető.
Környezeti pedagógus továbbképzés
Óvodai akkreditált továbbképzések (Fehér Anna)
A Nemzeti Környezeti Nevelés Stratégia minden színtéren működő nevelők számára ajánlásokat ad a környezeti neveléshez. Az Óvodai Nevelés
Országos Alapprogramja „Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai„ című fejezetben, valamennyi óvodában, kötelező
jelleggel előírja a „Külső világ tevékeny megismerése” terület megjelenését. Ennek gyakorlati megvalósításához nyújt segítséget a továbbképzésünk, melyen a közel 20 éves tapasztalatainkat osztjuk meg a környezeti
nevelés iránt érdeklődést mutató pedagógusokkal.
2004-ben akkreditáltattunk először egy 30 órás képzést, csak óvodapedagógusok részére.
Ennek tematikája az alábbi témákat öleli fel:
Az élőhelyek védelme és az ezzel kapcsolatos jeles napok. (A Víz
világnapja, a Föld napja.)
Az állatok témakör, és az ezzel kapcsolatos jeles napok.(Az Állatok
napja és a Madarak és fák napja.)
Az ideális óvodakert.
Élménynyújtás külső helyszínen. Múzeumi látogatás.
A környezeti- és a művészeti nevelés közötti kapcsolat
A témaköröket mi is komplexen dolgozzuk fel (és ezzel a koncepcióval éltünk a későbbi akkreditálásnál is): 11 óra elmélet; 10 óra gyermekcsoport
terepi gyakorlatának megfigyelése és annak megbeszélése; 9 óra a továbbképzésben résztvevők munkáltatása.
Az értékelő visszajelzések kezdettől fogva nagyon pozitívak voltak, többen
kérték, hogy legyen folytatása. Kiemelték szinte minden alkalommal azt,
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hogy a továbbképzés sok gyakorlati segítséget ad. Előfordult, hogy tanítók
is érdeklődtek, jelezték részvételi szándékukat.
Ezek hatására 2009-ben megújítottuk a fenti továbbképzést „Földön, vízben, levegőben” - és egy másik 30 órás képzést is akkreditáltattunk
„Rajtunk is múlik” címmel. Ezúttal mindkettőt óvodapedagógusok és tanítók részére. A két továbbképzés egymástól függetlenül is tartható.
A második képzés tematikája a következő témákat tartalmazza:
Minősített Erdei Óvoda és Iskola.
Zöld Óvoda és Öko Iskola.
Környezeti nevelés az intézményben és intézményen kívül.
A tudatos vásárlási szokások alakítása kisgyermekkorban.
Élhető levegő – éltető levegő.
A természettudományos és a környezettudatosságra nevelés
kompetenciája.
Az óvoda- iskola átmenet kérdésköre.
Mérés, értékelés a környezeti nevelésben.
A környezeti nevelési programok menedzselése, kapcsolatok építése.
Mindkét képzést indítjuk Budapesten, és kérésre vidékre is elmegyünk,
ahol a helyi szervezőnek kedvezményt adunk. Vannak olyan városok, ahol
2011-ben már harmadszor tartunk képzést (Miskolc, Nagykanizsa), olyan
is előfordult már, hogy a jelentkezők magas száma miatt el kellett utasítanunk jelentkezőket (Nyíregyháza). Ez is azt jelzi, hogy ilyen jellegű továbbképzésre igény van.

Bemutató foglalkozás a Budapest XVIII.
kerületi Napraforgó Óvodában

Műhelyfoglalkozás Molnáriban, itt öt fő
horvát nemzetiségű pedagógus is részt
vett a továbbképzésünkön
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Természetismereti terepi vezető képzés (Molnár Zoltán)
Tagszervezetünk a Somosi Környezetnevelési Központ 2010-ben akkreditáltatta a „Természetismereti terepi vezető” képzést, melyet közös megállapodás alapján a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) indított.
Akkreditációs száma: 00430-2010; Lajstromszám: PL-4586;
Időtartama: 34 óra
A képzési program alapján megszerezhető kompetenciák:
A képzésen résztvevő:
- képessé válhat a természeti környezet értékeinek tudatosítására és átadására a nevelés kontextusában;
- megismerheti – a megfelelő eszközismeret birtokában – a terepi vezetés komplex módszertanát: a túrák, foglalkozások előkészítésétől,
megtervezésétől a javasolt helyi útvonalakon keresztül a terepbejárásig;
- kellő ismeretekkel rendelkezhet erdei iskolai és/vagy természetjárási
programok megszervezéséhez, a lehetséges helyszínek, gyakorlatok
kiválasztásához, gyakorlati programok, tájbejárások vezetéséhez;
- képes lehet előmozdítani a természetben járás kollektív, team munkáját: tanári irányítással a tanár-diák együttműködve közösen tervez, cselekszik, ellenőriz;
- kifejlesztheti – a harmonikus szemlélet- és magatartásformálás során –
a gyermekekben a tapasztalati tanulás iránti fogékonyságot, a természet iránti szeretetet, illetve a környezetről való felelős gondolkodás,
környezettudatos magatartás alapértékeit.
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4. Tisztségviselők kezdetektől napjainkig
Tiszteletbeli elnök: Dr. Legány András (1995–)

Ügyvivő Testület:
Elnök: Szentendrey Géza (1995–2004)
Szögi Lajos (2004–2006)
Mécs Csaba (2007–)
Alelnök: Dr. Kárász Imre (1995–1999)
Czippán Katalin (1999–2000)
Breuer László (2001–2001)
Szögi Lajos (2001–2004)
Dr. Galambos István (2004–)
Főtitkár: Lehoczky János (1995–2003)
Balog Ákos (2003–2008)
Molnár Zoltán (2008–)
Ügyvivő testületi tagok: Balogh István (1995–2004)
Czippán Katalin (1995–1999)
Fersch Attila (1995–1999, 2008–)
Nagy Sándor (1995–2004)
Kiss Gyöngyi (1999–2003)
Sára Endréné (1999–2003)
Kosztolányi Istvánné (1999–2003)
Darvas Lászlóné (2003–2008)
Kerezsi Andrásné (2003–)
Kacziba Lajosné (2003–2004)
Mécs Csaba (2003-2007)
Nemeskéri Pál (2004-)
Molnár Zoltán (2004-2008)
Bilku Rolandné (2007–2009)
Kővári Katalin (2008–)
Nemeskéri Pál (2008–)
Polák Péter (2008–)
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Számvevő Bizottság
Elnök: Kiss Gyöngyi (1995–1999)
Dr. Galambos István (1999–2003)
Fehér Anna (2003–2008)
Sallai Sándor (2008–)
Tagok: Dr. Budayné Dr. Kálóczi Ildikó (1995–2003)
Dr. Beregnyei Józsefné (1995–2003)
Papp Ferenc (1999–2003)
Makhándi Lászlóné (2008–)
Mihácsy Éva (2008–)

Megszületik a döntés a szövetség megalapításáról (Szentendrey Géza,
Lehoczky János és Kárász Imre egy konferencia szünetében,
Veszprém, 1994. október)
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5. A KOKOSZ kitüntetései
Enikő-díj, Enikő-díjasok
Az Enikő Díj névadója: Dr. Szalay-Marzsó Lászlóné (Juhász Enikő)
Dr. Szalay-Marzsó Lászlóné, született Juhász
Enikő középiskolai tanári oklevelét 1959ben, az ELTE TTK biológia-földrajz szakon
szerezte meg. 1973-ig különböző középiskolákban biológiát és kémiát is tanított. A
környezeti problémákkal való munkakapcsolata – a környezeti nevelésen keresztül – az
1965/66 években kezdődött, amikor egy évet
az Amerikai Egyesült Államokban töltött,
férjét kísérve, aki Ford Ösztöndíjat kapott.
Alkalma volt a Berkeley-i (California) egyetemen ökológiát és a biológia-tanítás módszertanát tanulmányozni. Hazatérésük után a
szerzett tapasztalatokat publikációkkal és előadások tartásával adta közre.
1973-tól az Országos Pedagógiai Intézetben a „science”, azaz a természettudományok összevont tanításával és a környezeti neveléssel foglalkozott. Felelős volt a környezeti témakörök tantervekbe kerüléséért, az iskolán kívüli környezet- és természetvédelmi tevékenységek kidolgozásáért
(terepgyakorlatok, táborok tematikájának kidolgozása révén).
Részt vett a Hétnyelvű Környezetvédelmi Pedagógiai Terminológiai
Szótár elkészítésében. Környezet- és természetvédelmi témákban mozgófilm, videofilm, ITV-filmek és kiállítások szakanyagait készítette el, valamint forgatókönyveket írt.
1967-től folyamatosan tartott előadásokat a Tantárgypedagógiai Napokon, a Magyar Biológiai Társaság Didaktikai Szekciójában, továbbképző
tanfolyamokon, TIT rendezvényeken és egyéb hazai és nemzetközi konferenciákon. Összesen mintegy 60 közleménye jelent meg.
1970 óta rendszeresen részt vett nemzetközi rendezvényeken, főként a
Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) konferenciáin, és 1977-ben
beválasztották az IUCN Nevelési Bizottsága Elnökségébe. Az IUCN Keurópai Nevelési Albizottság elnöke volt. 1975 óta folyamatosan dolgozott
az UNESCO/UNEP nevelési programjában és KGST nevelési programokban.
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1977-ben meghívták az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatalba a környezeti nevelés területének gondozására. Munkája főként a
környezeti nevelés koordinálása volt az oktatási rendszer különböző szintjein, valamint az IUCN programok beépítése az OKTH pedagógiával foglalkozó struktúrájába, továbbá segédkönyvek írása és szerkesztése.
1983-ban főmunkatárssá nevezték ki. Munkája elismeréseként az
OKTH „Kiváló dolgozó” kitüntetésben részesítette.
Az OKTH munkatársaként évente négy-öt alkalommal vett részt nemzetközi rendezvényeken, s számos hazai nemzetközi konferencia szervezője volt (1980: EDEN Szeminárium UNESCO szponzorálásával; 1983: Környezetvédelem és felsőoktatás UNESCO/IAU szponzorálásával; 1986:
IUCN ÉNy- és K-európai Nevelési Albizottság közös ülése, valamint négy
hazai megrendezésű KGST nevelési szakértői ülés). Környezeti oktatás témakörben országos szintű konferenciákat is szervezett (1987- Kazincbarcika, 1989- Felsőtárkány).
1988-ban létrehozták a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztériumot, az OKTH megszűnt, Enikő pedig 1988. március 15-vel, főmunkatársként átkerült a Környezetgazdálkodási Intézet Oktatás-fejlesztési Osztályára, ahol – minisztériumi szerződések keretében – folytatta az OKTHbeli munkáját (hazai oktatóközpontok szervezése, munkájuk koordinálása,
stb.). Munkája elismeréseként 1989. június 5-én, a Környezetvédelmi Világnapon „Emberi környezetért” kitüntetésben részesült.
Publikációi közül ki kell emelni két könyvet. Az egyiket 1972-ben adta
ki a Natura kiadó: „Grizzlymedvék, mammutfenyők és gejzirek világában”
címmel. A könyvet férjével közösen írta az amerikai nemzeti parkokról.
Ugyanebben a témakörben jelent meg írása a Tankönyvkiadónál (1977:
Amerika: Yellowstone Nemzeti Park).
Elkészítette az Európai Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Regisztere című kiadványt, valamint szerkesztője volt a Környezeti
nevelés-oktatás és képzés című magyarul és angol nyelven 1990-ben megjelent KTM kiadványnak.
1990 decemberében az IUCN 18. Közgyűlése regionális tanácsossá nevezte ki minisztériumi javaslatot követően. A megtisztelő megbízatás három évre szól az IUCN Alapszabály értelmében.
1991. szeptember 1-től a KGI keretében megalakult Természetvédelmi
Szolgálat helyettes vezetője lett, 1992-től 1994 júniusig a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Oktatásszervezési Főosztály Közművelődési és Oktatás Szervezési Osztályának vezetője. Itt számos projektet
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indított útjára, de azok megvalósulását már nem érhette meg. Súlyos
betegségét nem tudta legyőzni, 1995 januárjában kísértük utolsó útjára.

Egy ARGE konferencia szünetében Bécsben (Szalay-Marzsó
Lászlóné, Juhász-Nagy Ágnes, Háry Ferencé)
Enikő díj
A KOKOSZ 1997 tavaszán a kiemelkedő környezeti nevelés és tudatformálás területén kifejtett kiemelkedő tevékenység elismerésére Enikő díjat
alapított az oktatóközpontokban tevékenykedők számára. A díjjal egyben
dr. Szalay-Marzsó Lászlóné született Juhász Enikőnek is emléket állított. A
díjnak egyéni és közösségi változata van, amit a díj kuratóriuma évente
egy-egy tartósan kiemelkedő munkát végző személynek, illetve oktatóközpontnak ítél oda. A kuratórium 2005-ig 3 főből állt (Dr. Legány András elnök, Halmai Gáborné és Labancz Gyuláné). 2005-ben Dr. Kárász Imrét
választották meg a kuratórium elnökének, akinek javaslatára azóta az egyéni Enikő díjjal kitüntetettek alkotják a kuratóriumot. A díj ünnepélyes átadására a KOKOSZ őszi vándorközgyűlésén kerül sor. Az első díjátadásra
1997-ben került sor. A díjazottak nevét a 3. táblázat tartalmazza.
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4. ábra: Az Enikő díj alapítólevele

45

5. ábra: Az Enikő díj oklevele
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3. táblázat: Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos
Szövetsége Enikő-díjasai időrendben (1997- 2010)
Átadás
éve

Egyéni
kategória

1.

1997

Rogna Emília

2.

1998

Dr. Legány
András

3.

1999

Dr. Kárász
Imre

4.

2000

Andrássy
Péter

5.

2001

6.

2002

7.

2003

8.

2004

9.

2005

Fehér Anna

10.

2006

Kiss Balázs

11.

2007

12.

2008

13.

2009

Vértes Imréné

14.

2010

Kerezsi
Andrásné

15.

2011

Nagy Sándor

Maklári
Jenőné
Dr. Budainé
Dr. Kálóczi
Ildikó
+Lehoczky
János
Dr. Krizsán
Józsefné

Darvas
Lászlóné
Lőrinczné Dr.
Keller Mária

Közösségi kategória
Regionális Oktatóközpont
(Kazincbarcika)
Herman Ottó Oktatóközpont
(Dombóvár)
Tridea Természetvédelmi
Egyesület és Oktatóközpont
(Mátészalka)
Kiskunsági Nemzeti Park
Naprózsa Oktatóközpont
(Kecskemét)
„Bölcs Bagoly” Oktatóközpont
(Tiszavasvári)
Gyöngyharmat Óvoda
Oktatóközpont (Dunakeszi)
Fővárosi Állat- és Növénykert
Oktatóközpont (Budapest)
Szűrcsapó Óvoda Oktatóközpont
(Szombathely)
Tűzliliom Egyesület
Oktatóközpontja (Eger)
Természetes Életmód Alapítvány
Oktatóközpontja (Agostyán)
Boroszlán Oktatóközpont (Zirc)
Miskolci ÖKO-KÖR Fagus Stúdió
Oktatóközpont (Miskolc)
Vásárhelyi István Oktatóközpont
(Jászberény)
Esze Tamás Gimnázium Klorofill
Oktatóközpont (Mátészalka)
Zöld Ovi Oktatóközpont
(Budapest)
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Átadás helye
Zalaegerszeg
Eger
Mátészalka

Szombathely
Tiszavasvári
Szarvas
Dombóvár
Szentendre
Eger
Zirc
Jászberény
Miskolc
Mátészalka
Fertőújlak
Tiszavasvári

Lehoczky János díj és díjazottak
2005-ben az Erdei Iskola Egyesület és a Környezet- és Természetvédelmi
Oktatóközpontok Országos Szövetsége közösen az erdei iskola programot
támogató Tárcaközi Bizottság által nyújtott támogatásból megalapították a
Lehoczky János díjat. Ennek elsődleges célja az volt, hogy emléket
állítsanak az igen fiatalon elhunyt és igen gazdag környezeti nevelési
munkásságot maga után hagyó pedagógusnak. A díjat évente egy
alkalommal egy olyan személy kaphatja meg, aki etikailag feddhetetlen,
szakmai munkáját úgy végzi, hogy az példamutató az ifjúság számára és
megfelel az alábbi szempontok valamelyikének:
1. Sokat tesz az erdei iskolai mozgalom kiterjesztéséért, publikációkkal,
előadásokkal, továbbképzésekkel segíti, népszerűsíti annak minőségi
fejlesztését.
2. Munkájával sokat tesz az ifjúság környezettudatosabb gondolkodásmódjának és magatartásának kialakulásához, a fenntartható fejlődést
népszerűsíti hozzájárul az erdei iskolázás hagyományainak megerősítéséhez.
A Lehoczky János díjat első ízben 2005 tavaszán adták át. Azóta a következő környezeti szakemberek kapták:
4. táblázat: Lehoczky János díjasok (2005-2011)
Év

Név

2005

Lendvai Mária

2006

Hortobágyi Katalin

2007

Hegymeginé
Nyíri Enikő

Munkahely
Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatósága
Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet
B.A.Z. Megyei
Pedagógiai Intézet

2008

Adorján Rita

Mecsekerdő Zrt.

2009

Nyiratiné
Németh Ibolya

2010

Tóth István

2011

Agárdy Sándor

Pollack Mihály
Főiskola
Rózsa Erdei Iskola és
Turistaszálló
Tornyospálca,
Általános Iskola
48

Oktatóközpont
KNP OK
Szinva OK
Mókus suli OK
Tornyospálca OK

Oklevél 10 évi munkáért
A KOKOSZ magalakulásának tizedik évfordulóján (2005-ben) az aktív, folyamatosan magas színvonalú környezeti nevelőmunkát végző oktatóközpontok, akik részt vettek az évforduló évének őszén Eger-Felsőtárkányban rendezett oktatóközponti találkozón, elismerő oklevelet kaptak.
5. táblázat: 10 éves munkáért elismerésben részesült oktatóközpontok
Oktatóközpont neve
Általános és Művészeti Iskola
Pedagógiai Szakszolgálat
Környezetvédő Oktatóközpont

Székhelye
Tiszaújváros

Benkő Gyula Oktatóközpont

Mezőtúr

Bölcs Bagoly Oktatóközpont
Erdei Iskola Alapítvány
Oktatóközpont a Napóránál
Miskolci ÖKO-KÖR Fagus Stúdió
Oktatóközpont és Erdei Iskola
Széchenyi István Ált. Iskola
Forrás Oktatóközpont
Fővárosi Állat- és Növénykert
Oktatóközpont
Gyöngyharmat Napköziotthonos
Óvoda
XXI. Ker. Összevont Óvodák
Füstifecskék Oktatóközpont
Bem József Általános Iskola
Herman Ottó Oktatóközpont
Molnár György Ált. Iskola
Herman Ottó Természetvédelmi
Oktatóközpont
Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Liget Oktatóközpont
Tűzliliom Oktatóközpont
Megyei Művelődési és Ifjúsági
Központ Vasvirág Oktatóközpont

Tiszavasvári
Szentendre

Vezetője
Szoboszlai
Józsefné
Dr. Krizsán
Józsefné
Szögi Lajos
Kosztolányi
Istvánné

Miskolc

Polák Péter

Kerepes

Sallai Sándor

Budapest

Zentai Zita

Dunakeszi

Kerezsi Andrásné

Budapest

Zsóka Zsuzsanna

Budapest

Nagyné Horváth
Emília

Dombóvár

Nagy Sándor

Budapest

Darvas Lászlóné

Dr. Kárász Imre
Dr. Mesterházyné
Szombathely
Jánosa Magdolna
Eger
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6. Kapcsolatok – hazai és nemzetközi együttműködés
(Darvas Lászlóné - Lőrinczné Dr. Keller Mária)
Szellemiségünkre jellemző a nyitottság, a tolerancia, a tanulás-tanítás vágya, az új módszerek iránti érdeklődés és fogékonyság, az összefogás szükségességének felismerése.
Az 1980-as évek vége felé már több oktatóközpont működött eredményesen, tartalmas programokkal. A szervezettség, az oktatóközpontok között kialakult jó kapcsolat megalapozta, lehetővé tette, hogy együttműködés alakuljon ki hasonló küldetésű külföldi szervezetekkel.
1991 májusában rendeztük meg hazánkban az IUCN (Világ Természetvédelmi Unió) Környezeti Nevelési Munkacsoportjának konferenciát, mely
az első jelentős, közös nemzetközi rendezvényünk volt. Részt vevő országok: Csehszlovákia, Észtország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország,
Románia. Ez a rendezvény a társ-oktatóközpontok szakmai munkája megismerésének is kiváló fóruma volt. A rendezvényen hat oktatóközpont mutatta be munkáját: ÉLŐVÍZ Oktatóközpont (Dunaharaszti, Baktay Ervin
Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola); Czégény Malom (Tata); Erdei
Művelődés Háza (Pilisi Parkerdő Gazdaság, Visegrád); ENCIÁN Oktatóközpont (Deák téri Általános Iskola, Budapest); TIT Természettudományi Stúdió (Budapest); Liget Oktatóközpont (Magyar Mezőgazdasági
Múzeum, Budapest).
Ugyanez év októberében, Bécsben az ARGE (ARGE Umwelterziehung)
szervezett első ízben nemzetközi ökopedagógiai találkozót. A vendégek
lengyelek, magyarok, szlovákok, romániai, cseh, jugoszláv, német, albán
kollégák voltak a házigazda osztrákokon kívül. Ezek a több éven át ismétlődő, ARGE szervezésű, sok módszerbéli ismeretet jelentő találkozók az
oktatóközpontok felkészülésében jelentősek voltak. Az ARGE 1993 szeptemberében viszonozta a tapasztalatcsere látogatást, az egri oktatóközpont
vendégeként egy hétig tanulmányozták a magyar környezeti nevelés gyakorlatát. Oktatóközpontjaink vezetői, munkatársai a KGI és jogutódai szervezésében és teljes vagy részbeni anyagi támogatásával folyamatosan
vettek részt külföldi szakmai tanulmányutakon, rendezvényeken. Emlékezetes a British Council meghívására 1992-ben tett angliai tanulmányút, de
szakmai utak során szinte Európa minden országába eljutott oktatóközpontjaink néhány munkatársa. Saját szervezésű tanulmányút volt a sok tapasztalattal járó izraeli látogatás 1994-ben, de sokan részesei voltak 1996-
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ban a székesfehérvári OK szervezésében megvalósult finnországi tapasztalatcserének is.
Az egyes oktatóközpontok szerteágazó nemzetközi együttműködésére
itt még felsorolásszerűen sem térhetünk ki, az egyes oktatóközpontok bemutatkozásánál erre tágabb tér nyílik. Érdemes végiggondolnunk az oktatóközpontok nemzetközi kapcsolatai alakulásának, fejlődésének főbb típusait, a terjedelem szűkössége miatt csak néhány példával. A kishatármenti
kapcsolatok szinte maguktól értetődőek, mert más területeken már léteztek,
s mert a természet és védelme amúgy sem országhatáronként változó, sokszor egyazon tájegység, természeti jelenség áll a középpontban, s általában
nincsenek nyelvi nehézségek. Ezeknek a kapcsolatoknak fejlődést, nagyobb intenzitást jelent a közös régiók létrehozása, a régiós pályázatok.
Jellemző törekvésünk, hogy a nagyobb, több oktatóközpont részvételével,
és többnyire a KOKOSZ által meghirdetett pályázatokon, vetélkedőkön
környező országok diákjai is részt vehessenek, egyre nagyobb számban.
Természetes, hogy a fenntarthatóság nagy nemzetközi eseményeihez, mozgalmaihoz csatlakozunk, legyen az Föld Napja, Víz Világnapja vagy éppen
vásárlásmentes nap, energiatakarékossági nap. Érdekesek a testvérvárosi
kapcsolatok is a környezeti nevelés szempontjából. Például: Dunakeszi
testvérvárosa Székelykeresztúr, a szervezetek a saját szakmai partnereikkel
keresték a kapcsolatot, a Dunakeszi Gyöngyharmat (tag) óvoda szoros
munkakapcsolatot alakított ki a székelykeresztúri Mesevár Óvodával és a
Petőfi Sándor Iskola Alapítvánnyal. KOKOSZ rendezvényeken vesznek
részt meghívottként, közös uniós pályázatok készülnek, tervezik az akkreditált óvodai továbbképzés megvalósítását Székelykeresztúron. Az ÉLŐVÍZ oktatóközpont diákjai a franciaországi Besanson testvérváros középiskolásaival környezet- és természetvédelmi tevékenységekben saját szakterületükön közösen dolgoztak éveken át; részt vettek a patakszabályozási,
medertisztítási munkálatokban a Doubs pataknál és a Louvre folyónál, valamint feltérképezték élővilágukat. A régebbiek elmélyítése mellett újabb
és újabb nemzetközi kapcsolatok jönnek létre (s csak néhány szűnik meg),
a formálódó újak közül például – megkeresésükre – egy bajor egyházi természetvédő szervezet és a Tiszavasvári Bölcs Bagoly oktatóközpont között.
A KOKOSZ az eddigi folyamatokra építve együttműködési megállapodást kötött az OKM-mel és a KVM-mel, amelyben a határon átnyúló kapcsolatok elsőbbséget élveznek. Néhány terület, a teljesség igénye nélkül:
közös pályázatok; cserekapcsolatok; tapasztalatcserék; szakmai gyakorlatok, részvételi lehetőség egymás képzésein; hálózatépítés, kutatási progra51

mok; tanulmányi versenyeken, táborokban való kölcsönös részvétel, közös
szervezések; közös kiadványok, egymás honlapjain való megjelenés.
E megállapodás keretében – melyet mára már 35 szervezet, intézmény írt
alá –, tartottunk előadásokat, képzéseket Szlovákiában két, Erdélyben öt, a
Vajdaságban hat alkalommal. A Vajdaságban 2011-ben került akkreditálásra 30 órás módszertani képzésünk. E képzés gyakorlati bemutatójára
idén, a nyári akadémia keretében, a természettudományi héten kerül sor. A
nyári környezeti nevelési táborokat két éve Erdélyben, tavaly a Vajdaságban szerveztük meg, idén Magyarországon tervezzük. A Sajó Károly tanulmányi versenyen már vajdasági, erdélyi és felvidéki csapatok is indulnak, a
solti oktatóközpont Lehoczky János Kárpát-medencei emlékversenyét kapcsolatrendszerén keresztül a KOKOSZ is népszerűsíti. A 2010. január 2931-én Gánton tartott Környezeti Nevelési Konferencia résztvevői megerősítették, hogy igény van a magyarországi környezeti nevelés módszertanának tekintetében a határon túli kapcsolatok elmélyítésére, pl. az Erdei
Óvoda/Iskola program minősítési eljárásrend megismerésére és átvételére,
a Zöld Óvoda, Ökoiskola működési elveinek és gyakorlatának bemutatására, a nálunk környezeti nevelés témakörében bevált és akkreditált óvoda- és
iskolapedagógus képzések regionális szintű megvalósítására (kiterjesztésére).
A közös képzési programokba való bekapcsolódás a résztvevők számára
elősegíti azt a közös gondolkodást, szoros együttműködést, amely szilárd
bázisa lehet a határon túli szervezetek egymás közötti, valamint a hazai és
határon túli szakmai tapasztalatcseréknek, közös projektek kidolgozásának
és megvalósításának.

IUCN konferencia (1991. május)
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7. Az óvodai munkacsoport
(Fehér Anna)
A szövetség szervezeti és működési szabályzata lehetővé teszi, hogy a tagszervezetek működési területük vagy más szempont szerint munkacsoportokat alkossanak. A KOKOSZ Óvodai Munkacsoporthoz az ország különböző régióiból jelenleg 20 óvoda tartozik, ebből 16 önálló oktatóközpontként, négy pedig valamelyik oktatóközponthoz bázishelyeként, csatlakozva kapcsolódott be szövetségünk munkájába.
Ezekben az intézményekben megközelítően 332 óvodapedagógus, valamint a munkájukat segítő 176 fő kisegítő személyzet valósítja meg az oktatóközpont célkitűzéseit, önkéntes munkával. Létszámunk fokozatosan növekszik, jelenleg is jelezte két óvoda a felvételi kérelmét.
A kapcsolattartás formái:
A munkacsoport rendelkezik e-mail levelező listával. A közérdekű információkat ezen teszünk közé, valamint a rendezvényekről is itt informáljuk
egymást. Lehetőség van azonban egymás programjain személyesen is tapasztalatokat szerezni. Ezt szolgálják a munkacsoport országos találkozói.
Évente három alkalommal találkozunk, ebből egy alkalommal tartunk
évente más-más színhelyen kétnapos óvodai munkacsoport találkozót.
A találkozók célja egymás munkájának, intézményi hátterének megismerése, a mindennapok gyakorlatáról gondolatok cseréje, ötletek átvétele
jól sikerült rendezvényekből. Eljutottunk már az ország legkülönbözőbb
térségeibe, városaiba: Szombathelyre, Budapest XII., XV, XX, és XXI.
kerületeibe, Dunakeszire, Miskolcra, Berettyóújfaluba, Nagykanizsára, Somoskőújfaluba, Galgahévizre és 2011-ben Egerben tartottuk a XII. találkozónkat.
A találkozók hatásai:
A munkánkhoz újabb információval szolgál.
Fejlődik a módszertani kultúránk, szélesedik a látókörünk.
Gyarapodik ismeretünk a hazánk természeti- és épített értékeiről, az
adott kis térség környezetvédelmi beruházásairól.
Csapatépítő, összekovácsoló ereje van.
A pozitív feltöltődés motivál bennünket a további mindennapi munkánkhoz.
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Az óvodákból több óvodapedagógus is részt vesz ezeken a szakmai
napokon, így egy-egy oktatóközpontból többen is átélik azok hangulatát, ízelítőt kapnak szellemiségéből. Ezáltal a helyi feladatok megvalósításának is lelkesebb támogatóivá válnak.
Az ilyen események erősítik az egyes oktatóközpontok helyzetét, támogatottságát is a saját lakóhelyén.
Erkölcsi támogatás: A munkacsoport összejövetelein, mindig jelen van
a szövetség ügyvivő testületéből egy-két képviselő. Egyre jellemzőbb,
hogy a kerület- és a település vezetői személyesen is megtisztelik részvételükkel a találkozóinkat, tájékoztatnak bennünket a környezetvédelmi koncepciójukról.
Anyagi támogatások: Az utóbbi években sikerült helyszínek vezetőit
megnyernünk ahhoz is, hogy némi anyagi támogatást adjanak a rendezvényünkhöz, esetenként a települések vállalkozói közül is segítettek bennünket. A szövetségünk a lehetőségekhez mérten szintén támogatja az összejövetelünket. Amennyiben lehetőség adódik, pályázatokon is részt veszünk.

Az Óvodai Munkacsoport 12. országos találkozójának résztvevői
(Eger Bervavölgyi Óvoda, 2011)
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A mindennapi tevékenységeink:
Az oktatóközponti óvodák környezeti nevelése kiterjed az óvodákba járó
összes gyermekre, a családokra- valamint a térség szakmai közösségére. A
gyermekeknél, kiemelten az élménypedagógiai módszerek alkalmazásával
érjük el a pozitív attitűd-, a környezettudatos viselkedés megalapozását. Az
óvodáink Zöld Óvoda, illetve Madárbarát kert címmel rendelkeznek.
Az egyes oktatóközpontok önálló, éves munkaterv alapján végzik a
feladatukat. A településen, illetve a különböző térségekben továbbképzést,
tapasztalatcserét hirdetünk szakmai közösségeknek, bemutató foglalkozásokat tartunk, tapasztalatainkat önzetlenül megosztjuk az érdeklődőkkel.
A munkacsoport szintén éves munkaterv szerint végzi a feladatát. A
munkacsoport feladattervébe azok kerülnek be, amelyek a munkacsoport
egészét, vagy a nagy részét érintők, amelyek egymás munkájának segítésére irányulnak, vagy amihez nagyobb összefogás szükséges.
Ilyen volt egy módszertani kiadvány elkészítése is, amelyet Fehér Anna
szerkesztésében a „Természet közelségével” címmel adott ki az óvodai
munkacsoport 2009-ben. A könyvünk egy év alatt elfogyott. A nagy érdeklődés miatt 2011-ben másodszor is kiadtuk. A benne leírt cselekvési minták alkalmasak kisiskolások környezeti neveléséhez is.

Óvónők szakmai vetélkedője
(Budapest XX. kerület.)
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Kézműves foglalkozások a
Berettyóújfaluban tartott
találkozón

A könyv színesen illusztrált közel 300 oldalán megtalálhatók:
- Az óvodakert kialakítása;
- Komplex terv a környezeti neveléshez a négy évszakon keresztül, egyszerű, az óvodában is végezhető vizsgálódások leírásával;
- Óvodai és óvodán kívüli környezeti nevelés lehetőségei;
- Foglalkozási tervezetek;
- A zöld jeles napok megünneplésének forgatókönyvei gyermekek, valamint családok játékos vetélkedőjével;
- Zöld játékok gyűjteménye;
- Erdei óvodai programok, benne az ország első minősített Erdei Óvodájának programja;
- Továbbképzési lehetőségek és tapasztalatok;
- Óvónők szakmai vetélkedőjének teljes forgatókönyve;
- Attitűd vizsgálati módszer a környezeti nevelés eredményességéről;
- Minőségbiztosítás a környezeti nevelésben;
- Jó gyakorlat bemutatása a helyi önkormányzattal és határon túli
magyar óvónőkkel;
- Óvodatörténeti gyűjtemény bemutatása.
A szakmai partneri kapcsolatok széles skáláját mondhatjuk magunkénak a
KOKOSZ-on belül, és azon kívül is. Külső szakmai együttműködésünk
van határon túli óvodákkal, civil szervezetekkel, a Környezetünkért Óvodai
Egyesülettel. Partneri kapcsolatot épített ki több óvodai oktatóközpont
Zöld Óvodákkal. Egymástól mindig tanulhatunk.

Erdei óvodában a tiszavasvári Fülemüle Óvoda gyermekei
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2004-ben a munkacsoport kidolgozott egy 30 órás akkreditált továbbképzést, amelyet a KOKOSZ alapított. A képzés sikere motivált bennünket
arra, hogy 2009-ben ezt újra akkreditáltattuk, egy másik 30 órás képzéssel
együtt.
Szakmai tudásunk elismerésének tekintjük, hogy munkacsoportunk
tagjai felkérést kaptak a Kompetencia alapú óvodai nevelés (HEFOP-3.1.1K-2004—08-0001/1.0 projekt) környezeti nevelés moduljának elkészítésére, programfejlesztő, illetve lektori munkára, valamint módszertani segédanyag kidolgozására.
Tagjaink közül többen kapnak felkérést előadás tartására, továbbképzéseken, konferenciákon, hazánk területén és a határon túl is.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium felkérésére részt vettünk különböző feladatokban, így a Zöld Óvodák, valamint az Erdei Óvodák, legutóbb a Zöld Óvodák bázis kritériumrendszerének kidolgozásában. Büszkék vagyunk arra, hogy a KOKOSZ által 1997-ben alapított Enikő díját a kuratórium eddig két óvodai közösségnek, az egyéni díjat szintén két óvónőnek ítélte oda.

Dr. Kárász Imre az Enikő díj kuratóriumi elnöke és
Mécs Csaba a KOKOSZ elnöke átadja a díjat
Kerezsi Andrásné óvónőnek.
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8. A Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok
Országos Szövetsége (KOKOSZ)
és Tagszervezeteinek Kiadványai (Válogatás)
Nyomtatott kiadványok
KOKOSZ (1999): Iránytű a terepi környezeti nevelés tervezéséhez és
megvalósításához a nemzeti park igazgatóságok területén. 337 oldal
KOKOSZ (2002): Erdei iskoláink. 32 oldal
KOKOSZ (2004): Erdei iskoláink.

Adorján Rita (2003): Útikalauz a Mókus tanösvényhez. Mecseki Erdészeti Zrt., Pécs, 44 oldal
Adorján Rita (2008): Magonc -Természetismereti játékok az erdőben
(3. bővített kiadás). Mecseki Erdészeti Zrt., Pécs, 84 oldal
Andrássyné Filkus Éva (1998): Ötlettár erdei iskolai programhoz 1-4.
osztály. Vásárhelyi István Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont, Jászberény, 87 oldal
Ardayné Mares Mária - Hegymeginé Nyíry Enikő - Szegediné Gonda
Zsófia - Tomposné Tóth Ibolya (2003): Segédanyag az iskolai környezeti nevelési program kidolgozásához. KÖNE, Miskolc 40 oldal
Bali Pálné (szerk.((2002): Dél-Pest régiója a természetvédelmi nevelés
tükrében 2. Környezeti nevelési kézikönyv. Kék Ökosuli Oktatóközpont, Budapest, 119 oldal
Bodorné Misley Tünde - Pálffyné Nagy Éva (2003): Ötletgyűjtemény
egy erdei iskolai programra. Esze Tamás Gimnázium Klorofill Oktató
Központ, Mátészalka, 59 oldal
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Borostyán Környezetvédelmi Oktatóközpont (2008): Barangolás az Őzláb
Család birodalmában. Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása, Projekt Nyomda, Kőszeg, 24 oldal
Borostyán Környezetvédelmi Oktatóközpont (2009): Szombathelyi hulladékos kisokos. Szombathely MJV Önkormányzata, Mezti Nyomda,
Vép, 16 oldal
Borostyán Környezetvédelmi Oktatóközpont (2010): Szexuális kisokos.
Mezti Nyomda, Vép, 12 oldal
Budayné Kálóczi Ildikó (szerk.)(1998): Jubileumi kiadvány a Biocén
Környezet- és Természetvédelmi Klub megalakulásának 10. évfordulójára. Tóth Árpád Gimnázium Biocén Környezet- és Természetvédelmi
Klub, Debrecen, 146 oldal
Budayné Kálóczi Ildikó (szerk.)(2000): Keressük a múltat. Kunhalomprojekt az Alföldön. Szerkő Egyesület, Debrecen, 37 oldal
Budayné Kálóczi Ildikó (szerk.)(2000): Tudósaink, örökségünk… Tóth
Árpád Gimnázium Biocén Környezet- és Természetvédelmi Klub Szerkő Oktatóközpont, Debrecen, 96 oldal
Budayné Kálóczi Ildikó (szerk.)(2001): Vizsgálódásaink hazánk nemzeti
parkjaiban. Tóth Árpád Gimnázium Biocén Környezet- és Természetvédelmi Klub, Debrecen, 140 oldal
Csetreki Ernőné – Juhász Lajos (1998): Madarak a Nagyerdőn. Dioszegi
Sámuel Erdei Művelődés Háza Regionális Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont, Debrecen, 57 oldal
Deák József (1998): Biodiverzitás monitorozásának lehetőségei a Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Területen. Raszter könyvkiadó &
Nyomda, Csongrád, 16 oldal
Deák József (2009): Köröszugi gyalogtúra útvonal természeti és kultúrtörténeti értékeinek tanulmányozására. Feladatlapok általános és középiskolás tanulók részére Csongrád, Csongrád Város Önkormányzata,
Csongrád, 12 oldal
Deák József - Deák József Áron (1998): Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület, Raszter könyvkiadó & Nyomda Csongrád, 16 oldal
Deák József - Deák József Áron (2001): Csongrád Bokros-puszta természeti értékei. Raszter könyvkiadó & Nyomda Csongrád 16 oldal
Deák József - Deák József Áron (2009): Csongrád Köröszugi túraútvonal.
SILBER Nyomda Kft., Csongrád, 24 oldal
Deák József - Deák József Áron - Dobrosi Dénes (2001): Csongrád
Nagyréti Természetvédelmi Terület Természetvédelmi Kezelési Terve.
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Környezet-és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete, Csongrád,
126 oldal. (kézirat)
Diósi Tamás – Faragó Zoltán – Frics Gyula – Varga András (2011): Az
Acélgyári Ferences Szent József Templom története 1936-2011 (Karancs-Medvesi Füzetek sorozat) Salgótarjáni Főplébánia, Salgótarján,
108 oldal
Dobson Zsófia (2009): Erdei iskolás füzetek - Mocsárjárás a Fertő mentén.
Hillebrand nyomda, Sopron, 12 oldal
Fehér Anna (szerk.) (2009): A természet közelségével. Cselekvési minták
az óvodai környezeti nevelés gyakorlatából. KOKOSZ Óvodai Munkacsoport, Budapest, 285 oldal
Fehér Anna (2006): „Játszunk? Természetesen!” című játékgyűjtemény. A
világ befogadásának elérhetősége. 1. kötet. A kompetencia alapú óvodai
nevelés programhoz. Sulinova Közoktatás - fejlesztés és Pedagógus –
továbbképzési Kht. Budapest, 50 oldal
Frics Gyula (2007): Mondák, rövid történetek és anekdoták a KarancsMedves vidékéről (Karancs-Medvesi Füzetek sorozat) Somosi Kultúráért Egyesület, Somosi Környezetnevelési Központ Somoskőújfalu, 77
oldal
Frics Gyula (2008): A fatörzs (Karancs-Medvesi Füzetek sorozat) Somosi
Kultúráért Egyesület, Somosi Környezetnevelési Központ, Somoskőújfalu, 30 oldal
Goda István (2009): Erdei iskolás füzetek - Szikesek állatvilága. Hillebrand nyomda, Sopron, 12 oldal
Goda István (2009): Erdei iskolás füzetek - Szikesek növényvilága. Hillebrand nyomda, Sopron, 12 oldal
Goda István (2010) Kócsagvári füzetek - Sziki Őszirózsa Tanösvény
Hillebrand nyomda, Sopron, 32 oldal
Gyulainé Szendi Éva - Hegymeginé Nyíry Enikő - Kuthi Adrien Szegediné Gonda Zsófia (2003): A környezeti nevelés helyzete és stratégiája Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. KÖNE, Miskolc, 52 oldal
Hegymeginé Nyíry Enikő (szerk.) (2002.):Szinva tanösvény. KÖNE, Miskolc 30 oldal
Hegymeginé Nyíry Enikő - Kuthi Adrien - Szegediné Gonda Zsófia Tomposné Tóth Ibolya (2004): Az erdei iskola szervezésének helyzete
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. KÖNE, Miskolc, 61 oldal
Hegymeginé Nyíry Enikő (szerk.) (2006): Ötletek, módszerek a környezeti neveléshez. 20 éves a B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Intézet környezeti
nevelési tevékenysége. MPSZSZI, Miskolc, 93 oldal
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Janata Károly - Szentendrey Géza (szerk.): Munkafüzet - Munkanapló a
pilisi természetvédelmi szaktáborokhoz, szakmai vezetésekhez. Pilisi
Állami Parkerdőgazdaság Természetvédelmi Oktatóközpont Természetés Erdővédelmi Tábor, Visegrád
Kacziba Lajosné (1990): Tehetséggondozás a természetkutató szakkörben. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézet, Kecskemét, 76 oldal
Kacziba Lajosné (1999): Vízparti erdei iskola tanterve (nyolc osztályos
általános iskolák részére) 7. évfolyam Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Kecskemét, 16 oldal
Kacziba Lajosné (2002): Vízparti erdei iskola helyi tanterve 6. évfolyam.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Kecskemét, és
Teleki Sándor Oktatóközpont, Solt, 16 oldal
Kárász Imre (1991): Természetismereti tanösvény a Bükk kapujában: a
Nagy-Eged hegy. Egri Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont
– Privát kiadás. Eger, 28 oldal
Kárász Imre (2001): Nagy-Eged hegy tanösvény. Tűzliliom Egyesület
Kiadványai. Eger (6 oldalas színes ismertető kiadvány)
Kárász Imre (szerk.) (2001): Iránytű a terepi környezeti nevelés tervezéséhez és megvalósításához a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén.
Tűzliliom Egyesület, Eger, 64 oldal
Kárász Imre (2002): Heves megyei természetvédelmi kalauz. Tűzliliom
Egyesület. Eger, 143 oldal
Kárász Imre (2003)(szerk.): Természetismereti tanösvények Észak-Magyarországon. Tűzliliom Egyesület, Eger, 256 oldal
Kárász Imre (szerk.) (2007): A fenntarthatóságra oktatás-nevelés gyakorlata. - Egri példák. Tűzliliom Egyesület, Eger, 55 oldal
Kárász Imre (szerk.)(2011): Vásárhelyi István (1889-1968). Tűzliliom
Egyesület, Eger, 28 oldal
Kerényi Istvánné (2004.): Természetismereti kalauz a Szinva tanösvényhez. KÖNE, Miskolc, 34 oldal
Kerezsi Andrásné (szerk.)(2001): A Dunakeszi Gyöngyharmat Óvoda
Környezetvédelmi Oktatóközpontja. PONTHU 2001 Informatikai Bt,
15 oldal
Kiss-Szabó Renáta (2009): Kócsagvári füzetek Hillebrand nyomda, Sopron, 34 oldal
Krizsán Józsefné – Kárász Imre – Tóth Albert (2003): Környezet és
tehetséggondozás. Kaán Károly Verseny jubileumi könyv. Benkő Gyula
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Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Egyesület, Mezőtúr,
149 oldal
Legány András – Vértes Imréné (2000): Gyere velünk, csodákra lelsz!
Környezet- és természetvédelmi oktatócsomag. Bölcs bagoly Természetvédelmi Oktatóközpont, Tiszavasvári, 194 oldal
Molnárné Kiss Anikó – László Tímea – Parolini Grazianoné – Vargáné Kővári Krisztina (2008): Kisgyermek nevelés a természet közelségével (óvodai tanösvények útmutatója) Somosi Kultúráért Egyesület,
Somosi Környezetnevelési Központ, Somoskőújfalu, 59 oldal
Molnár Zoltán (2011): Házi praktikák a fenntarthatóságra, Somosi Környezetnevelési Központ, Somoskőújfalu, 14 oldal
Nagy Sándor (szerk.)(2010): 30 éves az MME 28. sz. Dombóvári
Madártani Csoportja. Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület 28. sz. Dombóvári Csoportja, Dombóvár, 124 oldal
Polák Péter (szerk.)(2005): A felszíni vizek, mint élőhelyek. Miskolci
ÖKO-KÖR, Miskolc, 40 oldal
Sebők Éva (szerk.)(2007): A Víz világnapja – módszertani gyűjtemény.
Zöld Ovi Óvoda, 113 oldal
Sebők Éva (szerk.) (2008): Kedvenc kiránduló helyeink – ajánlás a szülők
részére. Zöld Ovi Óvoda, 25 oldal
Sebők Éva (szerk.)(2006): Zöld játékok – szenzitív játékok gyűjteménye
Zöld Ovi Óvoda, 28 oldal
Szatmári Adrienn (2009): Erdei iskolás füzetek - A fertőrákosi kőfejtő.
Hillebrand nyomda, Sopron, 12 oldal
Szatmári Adrienn (2009): Erdei iskolás füzetek - A nádas mocsár élővilága. Hillebrand nyomda, Sopron, 12 oldal
Szatmári Adrienn (2009): Erdei iskolás füzetek - Hagyományos gyepgazdálkodás. Hillebrand nyomda, Sopron, 12 oldal
Szatmári Adrienn (2009): Erdei iskolás füzetek - Kétéltűek védelme.
Hillebrand nyomda, Sopron, 12 oldal
Szatmári Adrienn (2009): Erdei iskolás füzetek - Vizes élőhelyek és védelmük. Hillebrand nyomda, Sopron, 12 oldal
Tolnai Krisztina (1993): Fertő-Hanság Nemzeti Park. Hillebrand nyomda,
Sopron, 16 oldal
Tolnai Krisztina (1994): Soproni Tájvédelmi Körzet. Hillebrand nyomda,
Sopron, 8 oldal
Tolnai Krisztina (1995): Fertő-Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet. Hillebrand nyomda, Sopron, 8 oldal
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Tolnai Krisztina (1996): Szigetközi Tájvédelmi Körzet. Hillebrand nyomda, Sopron, 8 oldal
Tőke Péter Miklós (1999): Hany Istók, a láp fia. KORREKT nyomda,
Győr, 411 oldal
Újvárosy Antal (szerk)(1997): Ötlettár a környezeti neveléshez. Tiszta
Forrás Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, Jósvafő, 149 oldal
Vámosiné Horváth Andrea (2009): Erdei iskolás füzetek - Szikes tavak
madarai. Hillebrand nyomda, Sopron, 12 oldal
Vámosiné Horváth Andrea (2009): Falukutatás. Hillebrand nyomda,
Sopron, 12 oldal
Vámosiné Horváth Andrea (2009): Madárgyűrűzés. Hillebrand nyomda,
Sopron, 12 oldal
Vámosiné Horváth Andrea (2009): Madárvédelem. Hillebrand nyomda,
Sopron, 12 oldal
Vámosiné Horváth Andrea (2009): Népi kultúra. Hillebrand nyomda,
Sopron, 12 oldal
Vámosiné Horváth Andrea (2009): Ürgevédelem. Hillebrand nyomda,
Sopron, 12 oldal
Vámosiné Horváth Andrea (2011) Kócsagvári füzetek - Hany Istók Tanösvény. Hillebrand nyomda, Sopron, 28 oldal
Elektronikus kiadványok
Fehér Anna - Kerezsi Andrásné (2006): Fenntarthatóságra nevelés az
óvodában. Terepi foglalkozások. A 30 órás akkreditált továbbképzés
segédanyaga. Menich Monday Film, Budapest, 210 perc
Fehér Anna (1994): Napraforgó - 4 évszak a Füstifecskék óvodában című
film
Fehér Anna – Zsóka Zsuzsa (2009): Zöld erdőben járunk. Terepi foglalkozás a Füstifecskék óvoda erdőjében. Füstifecskék Óvoda Budapest,
23 perc. Füstifecskék OK Budapest 105 perc
Füstifecskék Óvoda Oktatóközpont (1997): "Mi és a természet". Óvodapedagógusok szakmai vetélkedője. 70 perc
Kacziba Lajosné (2004): Minősített erdei iskola program alsó és felső
tagozat részére. Teleki Sándor Oktatóközpont, Solt, 45 perc
Klorofill Oktatóközpont és a gimnázium munkatársai szerkesztésében 9 fő
(2010-2011): Környezeti nevelési feladatlapok CD, 341 oldal
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IV. Bemutatkozunk
Aktív oktatóközpontok
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ADY ENDRE KÖRNYEZETVÉDELMI
OKTATÓKÖZPONT
1196 Budapest Ady Endre út 73-75.
Tel.: 06-1-282-9631 Fax: 06-1-348-0956
E-mail: ady@iskola.kispest.hu
Vezető: Bárdosné Pál Ildikó (pal.ildi@t-online.hu)
Kapcsolattartó: Szigyártóné Nagy Márta (szimarta@freemail.hu)
Oktatóközpontunk l997-ben kérte felvételét a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségébe.
Már a 70-es években alakult környezetvédelmi szakkör iskolánkban, lelkesen kerestük a
lehetőségeket tanítványaink ismereteinek bővítésére, kulturált, természettudatos viselkedés alakítására. Hálával gondolunk Szalay-Marzsó Lászlónéra, aki segítette munkánkat a
Természetvédelmi Hivatalból. Csodálatos előadásokat hallhattunk a Mezőgazdasági
Múzeumban – Rogna Emiliára is szeretettel emlékezünk.
Ezeken a múzeumi előadásokon több év után már komoly, neves - a hazai természet- és
környezetvédelemben elismert előadókkal ismerkedhettünk meg, mint: Szentendrey Géza,
Dr. Legány András, Dr. Jánossy Dénes, Lehoczky János…
1978-ban meghívást kaptunk 3 tanulóval - a Szakkörös Gyerekek Országos Találkozójára
TISZAVASVÁRIBA - a Bölcsbaglyokhoz – itt életre szólóan elköteleződtünk.
1997 szeptemberében Szombathelyen lettünk KOKOSz tagok.
Igyekeztünk széleskörű tevékenységet folytatni – Természetvédelmi Napok rendezésekor
bevontuk a kerület iskoláit, óvodáit. Kerületi és budapesti pályázatokon sikeresen szerepeltünk. Iskolánk udvarán a Meteorológiai Intézet segítségével berendezhettünk egy kis
megfigyelő állomást – angol házikót kaptunk a kecskeméti katonai repülőtérről – 5-6 évig
működött – ekkor kapcsolódtunk az EU megfigyelési hálózathoz. A 90-es évektől szorgalmaztuk az erdei iskolát, tervszerűen – tantervben tervezve minden évfolyam részére – külön alsó és felső tagozati helyszíneken. (A nehéz anyagi helyzetű gyerekek részére pályáztunk.) Több kispesti és fővárosi szintű rendezvényen, kiállításon, könyvbemutatón
Oktatóközpontunk kiemelkedően tevékenykedett. Több országos verseny területi helyszíne volt iskolánk, oktatóközponti szervezéssel. A jelentős alkalmakon a TERMÉSZETBÚVÁR újság is jelen volt és tudósított. Pl. Állatok Világnapján, Madarak és fák Napján
Jó baráti és munkakapcsolatot igyekeztünk tartani több hazai oktatóközponttal, így táboroztunk: Fülöpházán, Pénzesgyőrben, Sarródon, Csopakon.
Kerületi tanártovábbképzésben jelentős szerepet vállaltunk, rendszeres ismeretszerző kirándulásokat szerveztünk terepgyakorlattal, üzemlátogatással, nemzeti parkok
meglátogatásával. Több felkérést kaptunk környezetvédelmi JELES NAPON ünnepi műsor megtartására, nívós
kórusunkkal és tánccsoportunkkal. Az utóbbi években
sikerült a szomszéd országokkal is kapcsolatot találni,
Kárpát-medencei cserelátogatást bonyolítani.
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„Egy nemzetnek nemcsak az a fontos,
hogy vannak-e értékei, hanem az is,
hogy vannak-e értékeinek
megbecsülői!”
Egry József

Brauer László (Sumi)
Pénzesgyör O.K.

Gárdonyi Géza sírjánál tisztelegtünk

Tanulmányi kirándulás
Veszprémben
Szolgáltatásaink: (Előzetes
egyeztetés és felkérés alapján)
- Módszertani ötletbörze
- Hazai tanulmányi kirándulások szervezése
- Egészségkultúrával kapcsolatos témanapok szervezése
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ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA
OKTATÓKÖZPONT
6750 Algyő, Kastélykert u. 59.
Tel.: 62/517-192; 30/3369-848
E-mail: jvanzs@freemail.hu; algyoisk@freemail.hu
Vezető: Iván Zsuzsanna

Az Algyői Általános Iskola, ami 2011. július 1-től Fehér Ignác, a település első iskola
igazgatójának nevét is viseli, mint Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, a nagyközség
egyetlen alapfokú oktatási intézménye. A nyolc évfolyamos intézményünkben általános
műveltséget megalapozó képzést végzünk, amit a szülők kérésére emelt szintű idegen
nyelv és testnevelés oktatás bevezetésével színesítettünk. A tehetséggondozást, egyéni
fejlesztést segíti a magyar és matematika tantárgyak csoportbontásokban történő oktatása.
Pedagógiai tevékenységünkben kiemelt szerepet kapott a környezeti, és egészséges
életmódra való nevelés. Környezeti nevelésünk eredményeként az Oktatási Minisztérium
és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium iskolánknak 2005-ben az Ökoiskola
Címet adományozta, amit azóta 2010-ben harmadszor is elnyertünk.
A hatékony környezeti nevelést, a természetvédelmi problémák lehetséges megoldását,
a helyes szemlélet kialakítását komplex iskolai programunkkal, mindennapi gyakorlattal
érjük el – már a kisiskolás kortól kezdve. Jelentősebb programjaink: Víz Világnapjától a
Föld Napjáig egy hónapos projekt, parlagfű projekt, ökohét, egészséghét, honismereti hét,
önkéntesség napja, erdei iskola, napközis projektek, JAM – vállalkozási ismeretek,
iskolába csalogatók.
A Dél-alföldi Régió ökoiskoláinak koordinálását vállaltuk. Pedagógusoknak
továbbképzéseket, szakmai napokat, találkozókat, a tanulóknak vetélkedőket, karácsonyi
vásárt szervezünk. 2009-ben a Dél-alföldi Régió ökoiskoláinak (általános és
középiskolák) küldtünk felhívást és meghívást a régiós Zöld Diákparlamentre.
Oktató – nevelő munkánkba hatékonyan bevonjuk a szülőket valamint a velünk régóta
együttműködő civil szervezeteket, nemzeti parkot, vadasparkot, közép- és felsőfokú
intézményeket, nemzetközi partnereinket.
Az iskola fenntartója, Algyő Nagyközség Önkormányzata, az országban szinte
egyedülálló módon, új iskola építését határozta el. 2009. október 2-án megtörtént az
alapkő letétele, és a korszerű létesítményt 2011. szeptember 1-től már birtokba is vehették
a diákok. A 16 tantermes iskola modern szaktantermekkel és sportcsarnokkal egészül ki.
Megvalósult a régóta áhított közösségi tér, aula, lesz kültéri tanterem. A szabadtéri sportés futópálya a legkorszerűbb technológiával készült. A szülőknek és a hozzánk látogató
vendégeinknek is mintaként szolgálhat a zöld tető, gyógy- és fűszernövényes kert, a
termálvíz valamint egy természetes tó hasznosításának lehetőségei. Várjuk őket a
tankonyhában, barkácsoló műhelyünkben, hogy átadhassák tanulóinknak és egymásnak a
régi, hasznos fortélyokat. Az égre néző ablakok varázslatos hangulatot keltenek
mindannyiunk számára.
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Regionális zöld diákparlament

2011. tanévnyitó ünnepség

Karácsonyi vásár

Ökovezető továbbképzés

Regionális ökoiskola találkozó
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Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda
ATTILA ÓVODA – OKTATÓKÖZPONT
8800 Nagykanizsa, Attila út 7.
Tel.: 93/516-864 Tel./Fax: 93/312-201
Mobil: 30/6351-232
E-mail: attilaovoda@freemail.hu
Vezető/kapcsolattartó: Kovács Jánosné tagóvodavezető
Intézményünk Nagykanizsa dimbes-dombos területen lakótelepi-panel elemekből
épült hatcsoportos óvoda, ahol 150 kisgyermek és 21 felnőtt éli mindennapjait.
A Helyi Óvodai Programunk kiemelt része, a környezet tevékeny megismerése, a környezettudatos magatartási forma alapjainak lerakása. Az 1998-as év óta folyamatosan bővítjük a fenntarthatóságra nevelés terén végzett nevelőmunkánkat.
Nevelésünk három alappillére: a környezettudatosság, az egészséges életmód és a népi hagyományok ápolása.
Eredményeinkről:
2006. év szeptemberében az Oktatási Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a „Zöld Óvoda” címet adományozta
óvodánknak,melyet 3 évente meg is újítunk. Azóta felkértek a „ZÖLD ÓVODA
BÁZISINTÉZMÉNYI” teendők ellátására.
2006. őszétől intézményünk a Környezetvédelmi Oktatóközpontok Országos
Szövetségének /KOKOSZ/ tagja lett.
Óvodánk udvarának „Zöld sziget”-té alakítását Dr. Czinki László okleveles kertés tájépítő mérnök /”Európa 100 legszebb parasztudvara” címmel kitüntetett
porta tulajdonosa – Kendli-major/ tervei, szponzori és szakmai irányítása mellett,
a holisztikus látásmódot, a fenntarthatóság elveit közvetítve végezzük. Az egyedi
tervek alapján egyéni, sajátos udvarképet alakítottunk ki alapítványi-, pályázatiés szponzori támogatással.
A 300 m2-es óvodaudvar kiváló
lehetőséget biztosít a környezetvédelmi tevékenységek teljeskörű kibontakoztatására. A köztudatba, mint környezettudatos játszó óvoda / „Zöld
Óvoda” - „Madárbarát-kert”/ kerültünk. Törekedtünk létrehozni a „zalai
dimbes–dombos
táj”
kicsinyített
mását.
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Szponzorok, cégek, szülők fogtak össze annak érdekében, hogy a „Növénysimogató
és fűszerkert”, az „Élősövény-labirintus”, a „Homok-oázis fahíddal”- jelezve a sok-sok
patakkal, folyóval szabdalt tájat, az „Atilla-domb”, vagy a bejárat akadálymentesítése,
illetve a Pergola a maga egyediségével az óvodaudvart igazi gyermekparadicsommá
varázsolja.
Több mint 10 éve tartunk „Nemzetközi Óvodapedagógiai Konferenciát” a város kistérségi és testvérvárosi óvodáinak közreműködésével.
A KOKOSZ Óvodai Munkacsoport országos találkozójának 2008 áprilisában
óvodánk volt a házigazdája.
Már két alkalommal volt akkreditált továbbképzés óvodánkban,„FÖLDÖN,
VÍZBEN, LEVEGŐBEN” CÍMMEL.
A Kaán Károly Természet- és Környezetismereti Egyesület Zala megyei csoportjával
a „Kiskezek a környezetért” és a „Hulladékvadász” projektek szakmai kidolgozói– írányítói voltunk.
Hagyományos rendezvényünk évente kétszer a Környezetvédelmi Játszódélután. Az
Állatok Világnapja és a Föld Napja alkalmából közös játék zajlik szülőkkel, gyerekekkel.
KIADVÁNYUNK
 Fehér Anna: Természet közelségével
A kötet szerzői között: Kovács Jánosné
(2009, 276 oldal, 5000 Ft)
SZOLGÁLTATÁSAINK
(Előzetes egyeztetés és felkérés alapján)
* „Növénysimogató és Fűszerkertünkben”
terepgyakorlatok szervezése
* Kendli-major: „Életmódtábor”
* Szakmai előadások, terepi módszertani bemutatók
* Sószoba használata
* Módszertani ötletbörze
* Hazai és külföldi tanulmány-utak szervezése
* „Zöld Óvoda” cím elnyeréséhez pályázati
segítség (Zala megye)
BEMUTATÓHELYEINK
* „Életmódtábor” (Kendli-major)
* „Növénysimogató és fűszerkert”
* Óvoda udvar
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BENEDEK ELEK ÓVODA
HÉTSZÍNVIRÁG TAGÓVODA
KÖRNYEZETI NEVELÉSI OKTATÓKÖZPONT
7030 Paks Tolnai út 10.
Tel.: 75/510-983 20/ 3543-448
Email: jantnerneoili@gmail.com , benedek.hetszin@paks.hu
Vezető/kapcsolattartó: Jantnerné Oláh Ilona
Óvodánk, a Hétszínvirág Óvoda, 1950 óta fogad gyermekeket, jelenleg hat csoportban.
Pedagógiai programunk: Környezeti Nevelés Freinet Elemekkel.
Az érvénybelépése óta bővült, kiegészült, korszerűsödött pedagógiai programunk, pl. a
Madarász ovi programmal, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez kötődő nevelésioktatási programmal, 2005 óta komposztálunk, egy megürült csoportszobából
„természet-búvár”szobát alakítottunk ki, ahol a csoportszobai környezeti nevelési
tevékenységeket tudjuk megvalósítani.
A 2006 óta működő Környezeti Nevelési Munkaközösségünk igen hatékony és
aktív, munkájának eredménye a gyermekek mindennapi óvodai életét gazdagítja.
Projekteket dolgoztunk ki a környezetünkkel, a természet jelenségeivel, azok
megértésével kapcsolatban,
Gyűjteményeket állítottunk össze, melyek a pedagógiai és a tervező munkát segítik
„Jó gyakorlatokat” bemutató napokat, foglalkozásokat tartunk.
Minden csoportszobában van akvárium és terrárium, természetsarok.
Az óvodánkba lépőket „Zöld faliújság” fogadja. A szülőknek nevelési segédanyagot
adunk, „Hogyan lesz egy óvodásból zöld szíves?” címmel. Környezeti munkaközösségünk elkészített egy ajánlást, szülőknek, melynek címe: „Zöld óvodába jár gyermekem”.
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SZAKMAI SIKEREINK:
1998-ben nyertük el a Zöld Szív Mozgalomtól a „zöld szíves” tábla használatának jogát,
2000-ben „AZ ÉV ZÖLD SZÍVES ÓVODÁJA” kitüntető elismerésben részesül-

tünk.
2005-elnyertük a MADÁRBARÁT ÓVODA címet, a MME-től
2008-ban Ismét „Az év zöldszíves óvodája”, valamint a „ZÖLD ÓVODA” elismerő
címet is.
2010 novemberében, ünnepélyes keretek között vettük át a KOKOSZ-tól megbízólevelünket, mely szerint környezeti nevelési oktatóközpontként is működünk ezután. Szerveztünk már több országos találkozót óvodapedagógusoknak.
Óvodánk udvarán mini tanösvényt, élményösvényt alakítunk ki. Eddig elkészült részei:
madárkert, pillangókert, gyógynövénykert. Odú és madáretető bemutató, az Ürge mező
védett élőlényei, komposztsziget stb.
Nagycsoportosoknak minden év júniusában erdei óvodát szervezünk.
2011 nyarán szerveztük meg az Országos Freinet Találkozót.
2011-ben ismét elnyertük a „ZÖLD ÓVODA” címet
Várunk minden érdeklődőt, aki meg akarja ismerni környezeti nevelő munkánkat.
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BENKŐ GYULA
KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
OKTATÓKÖZPONT EGYESÜLET
5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.
Tel.: 06-30/387-9902
E-mail: kaankaroly@freemail.hu
Vezető/kapcsolattartó: Dr. Krizsán Józséfné
Adószám: 18834916-1-16
Számlaszám: 11745097-20009238
A Benkő Gyula Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Egyesület egy országos hálózat, a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének alapító tagja. 1984-ben Búvár Klub néven alakult, 1986-ban felvette Benkő Gyula természetrajz tanár nevét. 2001-től egyesületként működik. Az oktatóközpontnak mintegy 20
partnerszervezetet sikerült megnyerni a környezet nevelés ügyének, közöttük Oktatóközpontok, Pedagógiai Intézetek, TIT szervezetek, Általános Művelődési Központok, iskolák
szerepelnek. Névadónk emlékére 2009. október 11-én emlékünnepséget rendeztünk a testvértelepülésünkön a Háromszék megyei Árkoson, ahol polgármesterek, képviselők, képzőművészek, énekesek és a helyi tanulók adtak színvonalas műsort. Ezt követően 2009.
október 22-én a Református Gimnáziumban Mezőtúron, portrédomborműves táblát avattunk, konferenciát rendeztünk életéről. Az emlékműsorról az MTV is felvételt készített.
Kiállítást rendeztünk a partner szervezeteink segítségével. A kiállítást azóta is számos
érdeklődő és iskolai csoport kereste fel. Az emlékünnepségen 50 db emléklapot osztottunk
ki. Emlékplakettet készíttettünk névadónk születésének 100. évfordulójára, amelyet minden évben a környezetvédelem ügyéért legtöbbet dolgozó kap a Kaán Károly verseny döntőjén. Alkotója Györfi Sándor, Munkácsy Díjas szobrászművész. Névadónk születésének
120., halálának 50. évfordulóját méltóképpen megünnepeltük. A tanulók körében népszerű volt a rendezvény, ahova a hajdani természetvédő szakkörös diákok is eljöttek. Csoportok alakultak iskolákban, óvodákban.
Célunk: a környezeti nevelés, tudatformálás, amely a lakosság széles köreinek bevonásával jöhet létre. Akcióinkat a helyi
és partnerszervezetekkel, az önkormányzatokkal partnerségben, széles
körű együttműködéssel valósítottuk
meg. 19 szervezettel van együttműködési megállapodásunk. Összességében a 2010. év nagyon eredményes volt a partnerszervezeteink
körét tovább bővítettük. Nemzetközi
vonatkozásban is sokat tettünk a magyar-magyar kapcsolatok fejlesztése
területén helytörténeti civil szervezetekkel (Árkos) is kapcsolatot
építettünk ki.
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1. Kiemelt feladatok
- Óvónők továbbképzése,
- Föld Napja városi ünnepség szervezése,
- Országos Természetismereti tábor
szervezése Szolnokon a NEFAG Zrt.ben,
- Tanári segédanyag a Kaán Károly tanulmányi versenyre felkészítő tanároknak.
2. Rendezvények
- A Kaán Károly XIX. Országos Természet- és Környezetismereti verseny megyei versenyszervezőinek tapasztalatcseréje.
- 2011. május. A Kaán Károly XIX. Országos Természet- és Környezetismereti verseny országos döntője.
- Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédelmi Konferencia. (társrendező).
3. Folyamatos tevékenység
- Peresi holtág rehabilitációs programja – kutatás.
- A bázishelyekkel a kapcsolat erősítése.
- Vetélkedők, akciók előkészítése.
- Médiákkal kapcsolattartás.
4. Terepi tevékenységeink
- Hortobágy-Berettyó városi szakaszának figyelemmel kísérése, közreműködés a
felesleges hínár és békalencse eltávolításában.
- Mezőtúr környéki kunhalmok állapotának felmérése, megőrzésének elősegítése.
- Növényfaj lista elkészítése.
- Madárodú gondozása a Körös-Maros Nemzeti Park területén.
- Kéktúra útvonalának karbantartása.
- Kaán Károly XI. Országos Természetkutató Tábor szervezése (NEFAG Zrt. Erdei
Művelődési Ház 5000 Szolnok, Kaán K. út 5.) 2011. június
5. Szolgáltatások
- Zöld könyvtár, zöld videokazetták kölcsönzése.
- Tanártovábbképzés szervezése a Kaán Károly verseny megyei szervezőinek.
- Továbbképzés szervezése,
- Nyílt laborgyakorlatok a város és városkörnyék általános iskoláinak.
6. Információ kibocsátás
- A Kaán Károly XX. Országos Természet- és Környezetismereti Verseny
meghirdetése az Oktatási és Kulturális
Közlönyben és a TermészetBúvárban.
- A TermészetBúvár számaiban a Kaán
Károly versenyanyag meghatározása.
(Búvár poszter – Virágkalendárium –
Útravaló)
- Honlap működtetése
www.kaankaroly.hu
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BUDAI NAGY ANTAL GIMNÁZIUM
OKTATÓKÖZPONT
1221 Budapest Anna u 13-15.
Tel.: 1/229-1894/108
E-mail: primbea@bnag.hu; kata.darva@gmail.com
Vezető/kapcsolattartó: Darvas Katalin
Gimnáziumunk környezeti nevelési munkacsoportja 2005 őszi közgyűlésen nyert felvételt
a KOKOSZ-ba. Kis oktató központ vagyunk önálló gazdálkodás nélkül, de jelenlétünk
meghatározó.
Oktatóközpontunk alapvető céljai:
gimnáziumunk zöldítése, támogatása a környezeti nevelésben, a fenntarthatóság
tanításában
az iskolánkban működő zöld diákszervezet a ZölDÖK működésének patronálása
a kerület többi iskolájával együttműködni a környezeti és fenntarhatóságra
nevelésben, közös programokban.
A megvalósult programok:
I. Az iskola zöld diákszervezetének a ZölDöknek az őszi és tavaszi táborai 15-25 fővel. A
helyszínek: Duna-Ipoly NP Oktató Központ Királyrét, Kócsagvár a Fertő-Hanság NP,
Tihany Balaton-felvidék NP, Kabhegy Hubertusz erdei iskola, Vácrátót, Borsosberény,
Szandavár, Sás völgy Mókussuli
II. Informális tanártovábbképzés a kerület iskolái számára:
A továbbképzések célja:
- a tanári kompetencia fejlesztése a környezeti nevelésben
- az iskolák közötti együttműködés erősítése.
Előadóink voltak a következő témákban:
– Dr Havas Péter Az Országos Közoktatási Intézet (OKI) nyugalmazott igazgatója,
tudományos főmunkatárs Környezeti nevelés és iskolafejlesztés (E gondolat
fókuszában a belső összehangolódás, a tanuló szervezet kialakítása, a helyi
partnerségek erősítése)
– Varga Attila Az OKI tudományos munkatársa Ökoiskolák Magyarországon – A
fenntartható fejlődés iskolái felé (Az ökoiskolák céljainak és pedagógiai
eszközeinek rövid bemutatása. Miért éri meg egy iskolának ökoiskolának lenni?
Miben nyújt segítséget ez a cím?)
– Dr Vásárhelyi Tamás A Magyar Természettudományi Múzeum főigazgató
helyettese
– Tettamanti Zsófia Művészettörténész, Szépművészeti Múzeum, Múzeumbarátok
Köre Iskolai Környezeti Nevelés Iskolán kívül (A múzeumok és bemutatóhelyek
lehetőségei, szerepe az élményszerű tanulásban, szemléletformálásban)
– Nyiratiné Németh IbolyaA Magyar Környezeti Nevelési Egyesület elnöke, a Pécsi
Tudományegyetem óraadó tanára (Szakmódszertan, Pedagógiai gyakorlat,
Környezeti nevelés) A környezeti nevelés módszertana (Az előadó Módszertani
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kézikönyvének bemutatása – a résztvevő központú pedagógia, a környezeti nevelés
lehetséges eljárásai)
– Darvas Lászlóné: A múzeumok és múzeumpedagógusok szerepe az oktatásban
Iskolák és múzeumok kapcsolata, múzeumi óra
III. Kerületi programok iskoláknak, együttműködés a Szabó Ervin Könyvtárral:
Jeles Napok megszervezése
Állatok Világnapján rajzverseny meghirdetése minden évben
Zöld Mikulás
Az oktatóközpont együttműködik a kerületi Zöld Jövő és más civil szervezetekkel.

1. Összetartás: Szandavári csapatépítő tábor
2008

3. Zöld Mikulás: A kerületi
rajzverseny részvevőinek

2. Kerületi rajzverseny: Állatok
a városban, első díjas rajz 2009

4. Az iskola zöld diákszervezete a ZölDÖK készül
a következő tanév feladataira a Pilisben 2008
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BOROSTYÁN KÖRNYEZETVÉDELMI
OKTATÓKÖZPONT EGYESÜLET
Székhely: 9700 Szombathely, Kós Károly u. 28.
Lev. cím: 9700 Szombathely, Bem József u. 9.
Tel.: 94/951-785
E-mail: oktatoborostyan@gmail.com
Vezető/kapcsolattartó: Kővári Katalin
A Borostyán Környezetvédelmi Oktatóközpont 2003-tól tagja a KOKOSZ-nak. A
tagság többsége egyetemi, illetve főiskolai végzettséggel rendelkezik. A szervezet
munkáját több önkéntes segíti, továbbá számos partnerszervezettel működik együtt. Az
egyesület 2003-óta környezeti nevelésre épülő programokat szervez a régióban, 2006-ban
indította el önálló ötletként az „Évtized Program” elnevezésű programsorozatát, amely
játékos, interaktív környezeti nevelési- és sportvetélkedőből áll. Az oktatóközpont 2008
nyarától koordinálja és segíti SzMJV Önkormányzata által fenntartott oktatási-nevelési és
szociális intézmények környezeti nevelési programját, melynek célja a fenntartható
életmód, a környezettudatosság, a környezetkultúra és a környezet etikájának fejlesztése.
A szervezet az oktatási-nevelési tevékenységen túl, a környezettudatos magatartásforma, a
fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztésére különböző
információs kampányokat folytat a lakosság körében. Az egyesület egy Gyermek, Ifjúsági
és Környezeti Nevelési Centrumot működtet 2009 márciusától a Derkovits városrészen,
169 m2-en. A centrum felépítése három nagy szervezeti egységből áll, melyek a
következők: környezeti nevelési foglalkoztató, ifjúsági információs és tanácsadó iroda,
valamint környezeti nevelés tanácsadó iroda. Az oktatóközpont a Gyermek, Ifjúsági és
Környezeti Nevelési Centrum kialakításával a Nyugat-dunántúli Régió mintaprojektje lett,
mely „jó gyakorlatként” az ország különböző helyeire eljutva növelte Szombathely város
hírnevét. Az ifjúsági irodában és a környezeti nevelési foglalkoztatóban állandó és
időszakos
programok
egyaránt
működnek. Állandó programok közé
tartoznak a heti rendszerességgel
működő klubok (pl. film és játék-,
ökotanonc-, sport -, kézműves klub),
melyek a nyitva tartási időben
ingyenesen látogathatók. A klubok
mellett szintén állandó programként
működnek heti rendszerességgel a
tanácsadások, melyek a következők:
diák jogi tanácsadás, továbbtanulási,
illetve pályaorientációs tanácsadás,
pszichológiai
és
életvezetési
tanácsadás.
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A környezeti nevelési foglalkoztató helyszínt biztosít a közoktatásiés szociális intézmények számára
tartandó foglalkozásoknak, továbbá
az ifjúsági korosztály számára teret
nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére. A Borostyán Oktatóközpont környezeti nevelési tanácsadó irodája
segítséget nyújt partnerei számára a
következő témakörökben: pl. erdei
iskola/óvoda és ökoiskola/zöld
óvoda programok megvalósítása,
pályázatok írása, menedzselése,
szakmai anyagok és kiadványok
kidolgozása stb. A szervezet 2008 nyarától folyamatosan szervez és valósít meg
környezeti nevelési és lovas tábort, melynek célcsoportját az óvodás gyermekek és az
általános iskolás diákok alkotják. Az egyesület több regionális szakmai műhelymunkát
valósított meg a fenntarthatóságra nevelés témakörében.
Egyesületünk egy 2010 évi pályázat kapcsán a Szombathelyen található Potyondi-mocsár
területére bemutatóhelyet illetve tanösvény kialakítását tervezte több a területtel
foglalkozó szakember bevonásával. Az előzetes monitoring tevékenység kapcsán
felmerült a védettség ténye, ugyanis a terület jelentős részén lápi életközösség alakult ki,
melyből következő országos védettség tényét 2010. június 14-én a Környezetvédelmi
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség egyedi eljárás során, 5260-1/4/2010. számú
határozatával kihirdette, amely 2010. július 2-án jogerőssé vált. A terület kezelője
egyesületünk lett.

78

Sziget Környezetvédelmi Egyesület

BOROSZLÁN KÖRNYEZET- ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI OKTATÓKÖZPONT
8420 Zirc, Alkotmány u. 33/A
Tel.: 88/415-227; 20/362-2709
E-mail: sziget-zirc@freemail.hu
Vezető/kapcsolattartó: Dr. Galambos István
Adószám: 18921289-1-19
Számlaszám: 73900030-10003437

Oktatóközpontunk az 1990-es évek közepén megalakult Sziget Környezetvédelmi
Egyesület munkacsoportjaként jött létre, néhány évvel az anyaegyesület megalakulását
követően. Aktív tagjai a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum környezeti nevelés
iránt elkötelezett dolgozói, a múzeum által szervezett több évtizedes program: a Bakony
Természeti Képe külső munkatársai és a múzeummal szakmai kapcsolatban lévő
szakemberek közül kerültek, kerülnek ki. A közgyűjteményben korábban - „Tiszafa”
néven – működött egy oktatóközpont, mely belső problémák miatt szűnt meg, s hogy a
benne megtestesülő munka ne vesszen kárba, került a tevékenység egyesületi keretek
közé. Így a Boroszlán Oktatóközpont jogilag nem, de szellemileg folyománya a megszűnt
múzeumi oktatóközpontnak.
A kis létszámú egyesület környezeti nevelési tevékenységéhez nem szándékozott
infrastruktúrát (bázishely, szállás stb.) létrehozni, de tagjainak elkötelezettségét, több
évtizedes környezeti nevelési tapasztalatát, tudását igyekszik hasznosítani előadások,
nyári szaktáborok szervezése, szakmai programjainak biztosítása érdekében. Ilyen
indíttatásból kapcsolódott be a helyi és környékbeli erdei iskolák (Pénzesgyőr, Hárskút,
Városlőd) munkájába, igény esetén programok biztosításával. Az egykori „Tiszafa OK” és
szellemi örököse a „Sziget KE Boroszlán OK” KOKOSZ tagként szolgálta, szolgálja
tollal és szóval a környezeti nevelés ügyét. Tagjai az egyesület és szövetség munkájában
legjobb tudásuk szerint vesznek részt.
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Látogatók a zirci arborétumban

KOKOSZ találkozó 2006-ban
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Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Oktatóközpontjai
CSAPODY ISTVÁN TERMÉSZETISKOLA
ÉS KÓCSAGVÁR OKTATÓKÖZPONTOK
Csapody István Természetiskola
9434 Fertőújlak, Petőfi S. u. 23/A.
Tel: 99/537-520 Fax: 99/537-521
Kócsagvár
9435 Sarród, Rév-Kócsagvár; Pf.4.
Tel: 99/537-620 Fax: 99/537-621
E-mail: fhnpiinfo@fhnp.kvvm.hu
Vezető/kapcsolattartó: Goda István
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság aktív környezeti nevelési tevékenysége a
nemzeti park létrehozásakor indult 1991-ben. A nemzeti park feladatai között
meghatározott bemutatási és oktatási tevékenység bázishelye 1994-től a sarródi
Kócsagvár lett, amely ettől kezdődően egyben oktatóközpontként is funkcionál. Nemzeti
parkunk 1996 óta tagja a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos
Szövetségének (KOKOSZ).
Az oktatási feladatok szervezésére és ellátására szolgáló Kócsagvár az egyre fokozódó
érdeklődésnek köszönhetően idővel kevésnek bizonyult az összes ezirányú igény
kiszolgálására, ezért a 2004-ben a nemzeti park kezelésébe került volt határőrlaktanya
átalakításával Fertőújlakon egy új oktatóközpontot alakítottunk ki, amely 2006 tavasza óta
fogadja a diákságot és a pedagógusokat. Mindkét intézményünkben szálláshely, étkezésre
alkalmas helyiség, konyha, foglalkoztató és előadóterem szolgálnak a szakmai programok
hátteréül.
A Csapody István természetiskola, amely 2006-tól átvette az oktatás szervezési
feladatait, 2008-ban történt sikeres erdei iskolai minősítése óta a megújult, minősített
erdei iskolai programjaival áll az érdeklődők rendelkezésére. A programok sikeres és
szakszerű kivitelezéséhez segít hozzá bennünket a résztvevők rendelkezésére álló
szakkönyvtárunk, a terepi munkához pályázati úton beszerzett távcsövek, spektívek,
nagyítók, mikroszkópok, határozókönyvek, talaj és vízvizsgálati eszközök, foglalkoztató
füzetek, valamint a vízi programok során használt három és négyszemélyes kenuk, és a
helyszínek megközelítését szolgáló kerékpárok.
Környezeti nevelési tevékenységünk a nemzeti park területein túl kiterjed az Igazgatóság
működési területéhez tartozó további védett területekre is, úgymint a Pannonhalmi,
Szigetközi és Soproni Tájvédelmi Körzetek, ahol a helyi kollégák napi feladati mellett
jelentősen kiveszik részüket az oktatáshoz kapcsolódó munkákból is.
Az Igazgatóságunknak több mint 70 oktatási intézménnyel (általános- és középiskolák,
felsőfokú oktatási intézmények) van együttműködési megállapodása, amely a környezeti
nevelési támogatása céljából jött létre. Jó kapcsolatokat ápolunk a megyében és a
megyénken kívül működő, a természet- és környezetvédelem ügyét segítő egyesületekkel,
civil szerveződésekkel.
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Oktatási programjaink között az erdei óvoda, erdei iskola programok mellett nyári
természetismereti táborok, természetvédelmi vetélkedők szervezése és lebonyolítása,
pedagógus továbbképzések, tanösvények, szakmai kiadványok kivitelezése és
konferenciák szervezése is feladataink közé tartozik. Oktatóközpontunk helyet adott már
számos rendezvénynek: IUCN (Világ Természetvédelmi Unió) Környezeti Nevelési
Munkacsoportjának éves konferenciája (1998.), KOKOSZ országos találkozó, nemzeti
parkok környezeti neveléssel foglalkozó szakembereinek éves találkozója, akkreditált
pedagógus továbbképzés erdei iskola témakörben. Természetismereti vetélkedőt hirdetünk
hat esztendeje minden tanévben felső tagozatos diákok részére „Leselkedő” címen és
igyekszünk a természet- és környezetvédelmi jeles napokon emlékezetes programokkal
bevonni az érdeklődő iskolák diákjait munkánkba.
SZOLGÁLTATÁSAINK
* Erei óvoda programok szervezése, vezetése
* Erdei iskola programok szervezése, vezetése
* Bemutató foglalkozások, kihelyezett tanórák,
szakkörök támogatása
* Nyári természetvédelmi és ornitológiai
táborok szervezése és vezetése
* Szakmai előadások, terepi módszertani
bemutatók kivitelezése
* Szakmai támogatás pályázatok,
diplomamunkák elkészítéséhez
* Nyári szakmai gyakorlatokhoz helyszín és
szakmai segítség nyújtása
* Szálláshelyek biztosítása
* Kerékpár kölcsönzési lehetőség
programokhoz
BEMUTATÓHELYEINK
*
*
*
*

Csapody István Látogatóközpont, Fertőújlak
Kócsagvár, Sarród
Hanság Élővilága Kiállítás, Öntésmajor
Természetvédelem- és Gazdaságtörténeti
Kiállítás, Sarród-Lászlómajor

TANÖSVÉNYEINK
*
*
*
*

Sziki őszirózsa tanösvény
Hany Istók tanösvény
Vízi rence túraútvonal
Tőzike tanösvény
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Környezet-és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete

ELLÉSPARTI KÖRNYEZET-ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI OKTATÓKÖZPONT
6640 Csongrád, Szentesi út 1.
Tel/Fax: 06/63-481-033, Mobil:06-30/6327-275
E-mail: kornyezetvedok@csongrad.hu
Vezető/kapcsolattartó: Deák József
Adószámunk: 18451511-1-06
Számlaszámunk: 11735050-20006084-00000000
Oktatóközpontunk a Környezet- és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete környezet- és természetvédelmi oktatóbázisaként 2004. évtől működik. Tagja vagyunk a
Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének (KOKOSZ).
Oktatóközpontunk bázis helye Csongrádtól 5 km-re a Tisza bal partján, a Tisza-gát mentett oldali tövében a Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület természeti értékekben
leggazdagabb részén Külső- Ellésparton helyezkedik el.
Elléspart ős-dunai eredetű homokból felépülő parti dűnéje kétcsúcsú: a mentett oldali
részen található Külső- Elléspart 7 m-rel emelkedik ki a 80 m-es átlagos tengerszint feletti
magasságú térszintből, míg a hullámtéren elhelyezkedő Belső- Elléspart mintegy 10 m-es
kiemelkedés. E parti dűne a Tisza mentének egyik egyedülálló földtani képződménye.
Oktatóközpontunk környéke változatos terepi programok szervezésére alkalmas – közvetlen közelében van a Tisza, a Tiszát kísérő természetközeli hullámtéri fűz-nyár ligeterdő,
holtágak. A hullámtéri erdő területén Belső- Ellésparton egy XIII. századi monostor
(Ellésmonostor) alapjait tárták fel a régészek, amely kultúrtörténeti értéknek van nyilvánítva.
Oktatóközpontunk főbb tevékenységei:
Jeles Napi programok (vetélkedők, terepi programok, ismeretterjesztő előadások) szervezése.
Lakóhelyünk természeti értékeinek
feltárása, bemutatása.
Az élővilág sokszínűségének
monitorozása.
Környezeti nevelés elméleti és gyakorlati koordinálása.
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KIADVÁNYAINK
 Csongrád Nagyréti Természetvédelmi
Terület (1998, 16 oldal)
 Csongrád Bokros- puszta természeti
értékei (2001, 16 oldal)
 Csongrád, Köröszugi túraútvonal (2001,
24 oldal)
 Feladatlapok általános és középiskolás
tanulók részére Csongrád, Köröszugi
gyalogtúra útvonal természeti és
kultúrtörténeti értékeinek tanulmányozására (2001, 12 oldal)
 Biodivertitás monitorozásának lehetőségei a Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Területen (1998, 16 oldal)

SZOLGÁLTATÁSAINK
* Túravezetés a Csongrád
Köröszugi túraútvonalon
* Ismeretterjesztő előadások,
terepi módszertani bemutatók a
tanulók , pedagógusok és a
felnőtt lakosság részére
* Környezet-és természetvédelmi
szaktanácsadás a tanulóifjúság ,
felnőtt lakosság és az
Önkormányzat részére
BEMUTATÓHELYEINK
* Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület
* Csongrád Serházzugi HoltTisza
* Csongrád Arany-szigeti erdő
* Csongrád Körös- torok
* Csongrád Bokros- puszta
* Tisza jobb parti hullámtéri
erdő

84

Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola

ÉLŐVÍZ OKTATÓKÖZPONT
2330 Dunaharaszti, Baktay tér. 1.
Tel/Fax: 24/370-324 ,
e-mail: kellermaria@citromail.hu
Vezető/kapcsolattartó: Lévai Mónika/Lőrincné dr. Keller Mária
Oktatóközpontunk 1990-től működik. A Környezetvédelmi Minisztérium eredményes,
szemléletformáló munkánkat elismerte, és így kaptuk a megbízást e feladatkör ellátására.
Iskolánkban 1988 óta folyik környezetvédelmi képzés. Ehhez kapcsolódik azóta is a környezet- és természetvédelmi tevékenységünk. Célunk, hogy tanítványainkat megismertessük közvetlen környezetünk természeti értékeivel, elsajátítsák a természetvédő magatartást, kialakuljon a megfelelő szemléletük, begyakoroljanak bizonyos tevékenységeket. Bevonjuk a környező iskolák tanulóit is egy-egy programba, akcióba és a helyi óvodákkal is
együttműködünk. Több rendezvényünk, pályázatunk is volt, amit országosan is meghirdettünk. Munkánkat segíti a Művelődési Ház és az Önkormányzattal is számos közös
munkánk volt.
Az elmúlt 22 esztendőben több nemzetközi programban vettünk részt, így 1991-ben mi
szerveztük meg az IUCN konferencia első napját. Ugyanebben az évben több oktatóközpont részvételével az ARGE bécsi központjában ökopedagógiai továbbképzés és találkozó
keretében tarthattunk kiállítást az ötletbörzén. Az OECD tanácskozáson Rómában hazánkat
a mi oktatóközpontunk tablója képviselte. Mi szerveztük meg az európai UNESCO iskolák
megemlékezését a csernobili katasztrófa 10. évfordulóján, A FÖLD NAPJA keretén belül.
Számos hazai iskola mellett 5 európai és 1 afrikai ország képviselői vettek részt. Nagy sikerrel mutatták be diákjaink más oktatóközpontokban is Konrad Lorenz „A civilizált emberiség 8 halálos bűne” című tanulmányát színpadon. Elsőként szerveztünk hazánkban
1993 júniusában veszélyes hulladékgyűjtést. Szakmai segítséget a Környezetvédelmi Minisztériumtól kaptunk, az anyagiakat az önkormányzat vállalta magára. Részt vettünk Pest
megye Öröm és Bánat térképének elkészítésében 1996-ban. E minta alapján 2008-ban öszszeállítottuk Dunaharaszti Öröm és Bánat térképét is.
Tevékenységeink közül kiemelkedő a madárvédelmünk. Többször jártunk Ócsán madárgyűrűzésen, de a Hortobágyi Nemzeti Parkban is bővíthették ez irányú ismereteiket a tanulók. Már 24 télen át etettük a madarakat a
Duna-Tisza csatorna partján 30-40 etetőből.
Elnyertük a MADÁRBARÁT KERT táblát.
Részt vettünk a gólyafészek számlálási programban is.

A madáretetők kihelyezése
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TEREPGYAKORLATOK
A legnépszerűbb és talán a leghatékonyabb
programjainkat a nemzeti parkokban szerveztük.
Minden nemzeti parkunkban részt vettünk terepgyakorlaton. Szinte hazajárunk már az
Aggteleki, a Hortobágyi és a Kiskunsági
Nemzeti Parkokba. 2004 nyarán a Marosvásárhelyi Líceum diákjait is magunkkal vittük.
Színpadon az éhínség
JELES NAPOK
Csak pillanatképek felvillantására, felsorolására van lehetőség. Programjaink hagyományként őrződnek oktatóközpontunkban.
Minden alkalommal hívunk előadókat, elkötelezett nagy tudású szakembereket, akik
példaként állhatnak tanulóink előtt.
Állatok Világnapja. Ilyenkor a kezdő évfolyam madáretetőket, odúkat készít, amit kiállításon bemutatunk, majd kihelyezzük azokat. Előadást hallhattunk a vidrákról, hódokÉvente egy óra munka a Földért
ról, fecskékről, túzokokról, méhekről, őshonos
háziállatokról stb.
A Víz Világnapja. A Duna-Múzeum programjain évente részt veszünk ismeretszerzéshez,
szemléletformáláshoz: Zsilipek működésének megtekintése, források, árvízi emlékhelyek
felkeresése, meteorológiai állomás látogatása, források, patakok feltérképezése stb.
Pályázatok: Hazánk hídjai, A Duna élővilága, A víz, mint energia stb.
A Föld Napja: Évente egy óra munka a Földért! – Faültetés, virágpalánták ültetése, parkok
rendezése stb. Igen eredményes volt A Víz
Napjától A Föld Napjáig – Egy hónap a fenntarthatóságért – programunk.
Máskor élőképeken mutatták be az alsóbb évfolyamok az évszakokat, a felsőbb osztályok a
globális problémákat. Bemutatóhelyeink: homokbucka, Duna-Tisza csatorna partja, Ráckevei-Duna-ág madárvilága, csátés láprét, Kiserdő.
Tanösvényen a duna-ágnál
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FLÓRA FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS
NEVELŐIK TERMÉSZETBARÁT ÉS
TÁJVÉDELMI EGYESÜLETE
3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/a.
Telefon, fax: 32/411-848
E-mail: illyes@s.tarjan.hu
Vezető/kapcsolattartó: Huszárné Antal Andrea
Adószámunk: 18632563-1-12
Számlaszámunk: 11741000-20142887
Egyesületünket 1995-ben azzal a szándékkal és fő célkitűzéssel alapítottuk, hogy a
megyeszékhely, a későbbiek folyamán Salgótarján kistérség fogyatékos gyermekei és
fiataljai számára lehetőséget, keretet és tartalmat biztosítson szabadidejük értelmes és
kulturált eltöltéséhez.
Emellett, s ezzel szoros összefüggésben a természet szeretetének, a környezetvédelem
fontosságának megismertetésére is szerettük volna célzottan felhívni a figyelmüket.
Sajátos nevelési igényű, többségében halmozottan hátrányos helyzetű, rossz szociális
körülmények között élő diákjaink számára az otthoni lehetőségek e téren ugyanis
meglehetősen korlátozottak.
Emiatt láttuk fontosnak az irányított, szervezett, ugyanakkor vonzó alternatív
szabadidő eltöltési lehetőségek felkínálását számukra.
Kezdetben a heti, hétvégi rendszerességgel megtartott kirándulások, túrák, nyári
kerékpáros vagy vándortábor szervezése volt jellemző.
Az egyesület életében fordulópontot jelentett a 2000-ben vásárolt salgópusztai
tanyaépület, amely több funkciót is szolgál. Egyrészt speciális szakiskolásaink számára
képzőhely üvegházzal, felszerelt tanműhellyel, konyhakerttel, gépparkkal, állatokkal,
másrészt kiváló kiránduló és táborhely intézményünk diákjai számára.
Idővel és kapcsolataink szélesítésével a tanya nemcsak bázisintézményünk, hanem
más távolabbi intézmények tanulói számára is lehetőséget nyújtott az aktív pihenésre,
természetközeli kikapcsolódásra.
Tevékenységi körünk az évek folyamán bővült, több specifikummal szilárdult meg.
Az egyik nagy rendezvényünk a Kárpát-medencei Mesemondó Verseny és
Meseillusztrációs Rajzpályázat, amely a népi kultúra ápolásán túl kiváló lehetőséget
teremt a kapcsolatok szélesítésére is, akárcsak másik hagyományos programunk a
Medves-Kupa Téli Diáksport találkozó. Rendezvényeinkre immár nemcsak határon innen,
hanem határon túlról (Szlovákia, Vajdaság, Erdély) is érkeznek csoportok.
A szociálisan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekekről való
gondoskodás az integráció, illetve az együttnevelés jegyében kibővült a normál
gyermekek számára szervezett tevékenységekkel. A programok közül a szabadidős tábor,
természetjárás egy része folyamatosan átalakult a szorgalmi időszakban megvalósuló
erdei iskola szolgáltatássá, az azt igénylő intézmények és tanulók részére. Ezt a
specifikumot egyesületünk a mesés környezetben lévő Salgópusztán alakította ki, ahol a
már említett gyümölcsös, melegház, tanműhely, konyhakert megtalálható. Salgópuszta a
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lenyűgöző salgói vár tövében a Medves-fennsík szomszédságában található, ahová főként
a nyári időszakban több vendég érkezik.
A több mint 10 éves erdei iskolai szakmai munka fejlődése lehetővé tette, hogy 2008ban minősített erdei iskola szolgáltatássá fejlődjön a Kotyaszi Erdei Iskola.
A minősített erdei iskola szolgáltatást egy jelenleg is futó pályázati forrásból minőségileg
szeretnénk megújítani. A megújítás kiterjed a salgópusztai ingatlan egyik épületére, mely
ezzel a fejlesztéssel egy foglalkoztatásra és szálláshelyre maximálisan alkalmas, korszerű
beltéri és terepi eszközökkel felszerelt infrastrukturális háttéré válik. A szakmai munka
színvonalát pedig képzéssekkel valamint oktatási segéd és szemléltetőanyag fejlesztéssel
kívánjuk emelni. 2012 őszétől a már megújult erdei iskolai szolgáltatással várjuk a sajátos
nevelési igényű, normál általános iskolai vagy integrált csoportok jelentkezését.
Programjaink
- Kárpát-medencei
Mesemondó
Verseny
és
Meseillusztrációs Rajzpályázat
- Medves Kupa Téli Diáksport Találkozó
- Tavaszi
sportnap sajátos nevelési
igényű
gyermekeknek
- Őszi sportnap sajátos nevelési igényű gyermekeknek
- Környezetvédelmi tábor a Medves-fennsíkon
- Kézműves foglalkozások szervezése
Kapcsolataink
- Helyi környezetvédőkkel való kapcsolattartás:
Somosi Környezetnevelési Központ
- Országos szinten a sajátos nevelési igényű,
tanulásban és értelmükben akadályozott gyermekek
számára fenntartott szegregált intézményekkel való kapcsolatépítés.
- A határon túli fogyatékos intézményekkel, természetvédőkkel való kapcsolatok
ápolása (Rozsnyó, Fülek, Magyarvalkó, Krivaja, Oltszem, Oklánd, Sepsiszentgyörgy)
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Széchenyi István Általános Iskola
Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpontja

FORRÁS OKTATÓKÖZPONT
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Tel: 28/492-410, 20-548-5445
E-mail: iko032372@freemail.hu
Vezető/kapcsolattartó: Sallai Sándor
Iskolánkban a környezetvédő és formáló tevékenységet 1987-től kezdtük el.
1992. január 1-vel felvételt nyertünk a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok
országos hálózatába, a Forrás oktatóközponttal.
TEVÉKENYSÉGEK, melyeket a tanulók bevonásával végzünk:
 Környezetvédelmi őrjárat létrehozása a községben,
 Kaktuszgyűjtemény ápolása, több mint 500 példány
 Műszeres vízvizsgálat megszervezése a Szilas patakban. 29 helyen végeztünk
méréseket, a forrástól a Dunáig vizsgáltuk meg a patak állapotát.
(Műszer beszerzés, vegyszer beszerzés, műszer beüzemelés, tanácskérés, minta
vételek, mérések - 1000 mérésnél több, mérések feldolgozása)
A patak pusztulását a következő tényezők okozzák:
1. A természetes növénytakaró hiánya
2. Száraz part
3. Betonozott meder
4. Szennyező anyagok
 Különböző konzultációk hozzáértő szakemberekkel az NO2 méréssel kapcsolat –
ban – ELTE, Gödöllő Agrártudományi Egyetem, Országos Meteorológiai Szolgálat, Tisztiorvosi Szolgálat, szennyvízáteresztő üzem vezetői, önkormányzati
vezetők stb.
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Környezetvédelmi tábor szervezése,
Mini állatkert kialakítása – mindennapos állatgondozás, etetés.
Üvegház kialakítása (10m2)
Sziklakert kialakítása (40m2), melyben 20 féle sziklakerti növény található, ezek
rendszeres gondozása, ápolása a gyermekekkel.
Előkert és japánkert létrehozása kis tóval, ezek rendszeres karbantartása, 30 féle
bokor, fa telepítése, gyomlálás, ültetés.
Csemetekert kialakítása (400m2) - 450 magágyi csemete gondozása.
Gyakorlókert kialakítása.
Közös fórumok, műhelybeszélgetések, környezetvédelmi ankétok szervezése
mogyoródi, gödöllői, isaszegi, péceli tanárokkal.
Rendszeresen évről, évre kaktuszkiállítást rendezünk az iskola aulájában.
Kerékpártúra szervezése rendszeresen, ahol a környék természetvédelmi területeit fedezzük fel.

PARTNEREINK
Az iskola tanulói, szülei,
Kapcsolattartás más OK-al,
Kapcsolattartás a település egyéb intézményeivel; Kerepes Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Gyermekjóléti Szolgálat, Községi és Iskolai Könyvtár, Napköziotthonos Óvoda.
Fontosnak ítéljük meg, hogy a környék intézményei is megismerjék a munkánkat, ezért
nyitott napokat szervezünk.
TERVEINK
Természetvédelmi értékek felmérése, dokumentálása.
Fásítási program elindítása (100 db facsemete elültetése a településen)
Segítjük az ÖKO iskola címre pályázó intézményeket.
Az osztályokban EI szervezése.
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FÜLEMÜLE TERMÉSZETVÉDŐ ÓVODAI
OKTATÓKÖZPONT
4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.
Tel./fax: 42/372-756
E-mail: megyeri.gabriella@gmail.com
Vezető/kapcsolattartó: Szöginé Megyeri Gabriella

Óvodánk 120 férőhelyén 5 csoportban 135 gyereket fogadunk.
1986 óta tagja voltunk bázisként a Tiszavasvári Bölcsbagoly Oktatóközpontnak, 2003
óta önálló oktatóközpontként működünk a KOKOSZ hűséges tagjaként. Igyekszünk aktívan bekapcsolódni a szövetség óvodai munkacsoportjának a tevékenységébe.
Az országban 2006-ban elsők között nyertük el a Zöld Óvoda címet, melyet a mai napig
magunkénak mondhatunk.
2010-ben előminősített referencia intézménnyé váltunk e témakörben.
Tevékenységeink között szerepelnek a Zöld ünnepekhez kapcsolódó programok megszervezése, kiemelten a Takarítási világnap, Állatok napja, Madárkarácsony, Madarak Fák
Napja és a Föld Napja. A zöld ünnepi programokat szülőkkel és iskolásokkal együttműködve rendezzük.
Az óvodai konyhakertünkben nemcsak zöldségeket, hanem fűszer- és gyógynövényeket is
gondoznak a gyerekek.
Erdei Óvodát szervezünk óvodánk minden tagja számára 1986 óta minden év június
első két hetében a tiszavasvári Mákvirág Centrum táborában. Itt három élőhelyen (erdő,
vízpart, mező) folyik a terepi környezeti nevelő munka színesítve kézművességgel, hagyományőrzéssel, állatgondozással. Szívesen látunk ebben az időszakban vendég csoportokat.
Szeretettel várunk és fogadunk pedagógusokat, akik amellett, hogy megnézhetik jól felszerelt, természetes anyagokban gazdag, esztétikus csoportjainkat, betekintést nyerhetnek
a hétköznapok környezeti nevelési munkájának a gyakorlatába is.
Pedagógusaink is rendszeres vesznek részt ilyen irányú továbbképzéseken, tapasztalatcseréken, hogy ismereteiket gazdagítsák.
Kapcsolataink között szerepelnek a helyi általános iskolák, a Bölcs Baglyok Szögi Lajos Oktatóközpont, a városi Találkozások Háza, a bázis óvodái, a KOKOSZ Óvodai munkacsoportjának tagjai, a KOKOSZ tagszervezetei.
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SZOLGÁLTATÁSAINK
(Előzetes egyeztetés és felkérés alapján)
*

BEMUTATÓHELYEINK
-

Mákvirág Ifjúsági Centrum - Erdei
Óvoda
„Mini arborétum” – Fülemüle óvoda
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Szakmai előadások, terepi
módszertani bemutatók

FÜSTIFECSKÉK ÓVODA, OKTATÓKÖZPONT
1214 Budapest, Iskola tér 46.
Tel./ fax: 06 1-276-7025
E-mail: ovoda.csepel@fustifecske.t-online.hu;
zsuzska56@gmail.com
Vezető/kapcsolattartó: Wágner Zsuzsanna

Az óvoda Budapest XXI. Kerületében, (Csepelen) Iskola tér 46. sz. alatt található,
tagóvodaként működik. Az épület eredetileg is óvodának épült.
A környék családi házas, de az óvodába a közeli lakótelepekről is járnak ide gyermekek.
Az óvoda két, vegyes korosztályú csoportjába 50-55 gyermek jár.
Az óvoda kertje nagy, ez tette lehetővé az egyéni arculattá való átalakítását, amelyet 1989ben kezdtük el, és napjainkig alakul.
Az elmúlt évek alatt, óvodánk országos hírnévre tett szert, a modellértékű óvodakertünkkel. A kerületünkben, és az országban, jó néhány óvodakert átalakításának motivációja
lett, sőt személyesen győződtünk meg Romániában, Sepsiszentgyörgyön is, a testvér óvodánk kertjében történt átalakításokról.
A hagyományos játszóudvar mellett a következő kertrészek találhatók: kerti tó, hazai vízi
növényekkel; parkosított rész, évelő virágokkal; erdő, magas lessel és fészekodúkkal,
amelyet cserjék szegélyeznek; sziklakert; vadvirágos rét, tűzrakó hellyel; baromfiudvar;
komposztáló; gyümölcsfák és szőlő; gyógynövény- és zöldséges kert. A gyermekek ebben
a környezetben töltik a mindennapjaikat, tevékenyen részt vesznek a kerti munkában, szabadon megfigyeléseket végeznek, felfedezéseket tesznek, és játszanak. A biciklipálya a
közlekedési szabályok gyakorlása mellett az egészséges életmód szokásait is erősíti, és a
környezetvédelmet is megalapozza.
A természet- és környezetvédelem a mindennapok gyakorlata, a közvetlen környezetünkben, és a kirándulásainkon egyaránt. A gyermekekkel a szelektív hulladékgyűjtés szokásait is naponta gyakoroljuk.
Minden évszakban szervezünk kirándulásokat (családdal közöset is), eljutunk távolabbi
helyekre, a szabad természetbe, múzeumba, cseppkőbarlangba. Májusban erdei óvodai
programban vesznek részt a nagycsoportos korúak. Szolgáltatásunk a bentlakásos nyári táboroztatás, amelyben a nagycsoportosokon kívül gyakran a kisiskolás, volt óvodásaink is
részt vesznek.
A Helyi Nevelési Programunk a „Komplex Környezeti Nevelés”. Megvalósítását a szülők
maximálisan támogatják, örömmel fogadják. A gyakorlati munkát, a nevelőtestület által
összegyűjtött ötletekből készült, évszakokra bontott komplex terv segít megvalósítani. Ezt
a tervet Kanczler Gyuláné dr. – 2006-os lektori véleményében – „kiváló szakanyagnak”
minősítette. A HNP segédanyaga továbbá, 1997 óta, a Fehér Anna által összeállított
szenzitív játékok gyűjteménye. (Ez a gyűjtemény a Sulinova gondozásában, 2006-ban
„Játszunk? Természetesen!” címmel a kompetencia alapú óvodai nevelés segédanyaga is
lett.)
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Oktatóközponti tevékenységünket hivatalosan 1989 óta folytatjuk, előzőleg az Oktatóközponti Hálózat tagjaként, majd ennek jogutódja, a KOKOSZ tagjaként.
Tapasztalatainkat továbbképzéseken, nyílt napokon, az ország minden részéből érkező,
előzetesen bejelentkező nevelőtestületi csoportoknak, hospitáló kolléganőknek rendszeresen átadjuk. 2004 óta, a KOKOSZ által alapított, környezeti nevelés, akkreditált továbbképzés egyik helyszíne volt az óvodánk. (Egy korszerűbb, újabb képzés tervezett
helyszíne lesz ismét.)
Több országból voltak már nálunk érdeklődők: Ausztriából, Kanadából, Romániából,
Szlovákiából és Szlovéniából.
1989 óta napjainkig sok önként vállalt feladattal birkóztunk meg, amelyek közösségünket
eggyé kovácsolták, és szakmailag minket is, minden esetben magasabb szintre emeltek.
Ezek nagy vonalakban:
Az óvoda volt vezetője, akivel a programunkat megalkottuk, (jelenleg nyugdíjas)
a kerületben 6 évig vezetett továbbképzést a környezeti nevelés témakörben. A
kerületi témagondozói feladatokat tőle átvevő kolléga szintén óvodánk
pedagógusa lett.
Kiemelkedő rendezvényünk volt 1994-ben a kerületi óvónők szakmai vetélkedője, környezet- és természetvédelemre nevelés témakörben, 20 óvoda részvételével.
1997 májusában a kerületi Pedagógiai Szolgáltató Szervezettel közösen megrendezett, nagy érdeklődést kiváltó országos konferencia, melyet „Gyermek közeli
környezeti nevelés –óvodás kortól kisiskolás korig” címmel rendeztünk meg.
Ezen az ország minden részéből részt vettek, több mint 100 érdeklődő, valamint
három szomszédos országból is, utóbbiak korreferátumot tartottak.
2008-ban elnyertük a Zöld Óvoda és a Madárbarát kert címeket.
Publikációink:
- Fehér Anna: Munkaterv és útmutató az óvodai neveléshez, Iskolakultúra, OKI
1993/11.
- Fehér Anna: Óvodakert-tanösvény, Réce füzetek 1. sz. 1999.
- Fehér Anna: A természet közelségével- cselekvési minták az óvodai környezeti
nevelés gyakorlatából, KOKOSZ-ÓMCS kiadásában, 2009. A könyvben
található: Fehér Anna: Környezeti tevékenységek a négy évszakban
Tudáspróba (szakmai vetélkedő)
Wágner Zsuzsanna: Attitűdvizsgálat szituációs játékokkal
Módszertani filmek:
-„Mi és a környezet” (óvodapedagógusok szakmai vetélkedője) 1995.
- „Napraforgó” Négy évszak a Füstifecskék óvodában. 1998.
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„Szentandrás” a Galgamenti Népfőiskola Alapítványa

GALGAMENTI NÉPFŐISKOLA
OKTATÓKÖZPONT
2193 Galgahévíz, Fő út 106.;
Tel.: 70/38-19-287; Fax:28/460-451;
E-mail: galgaokoinfo@gmail.com
Vezető/kapcsolattartó: Dr. Basa Antal /Nagy Andrea
Adószám:19180492-1-13;
Számlaszám: 65900152-13011794
A Galgamenti Népfőiskola 2006 ősze óta KOKOSZ tag, megalapítása 1989. október
23-án történt. 1992 óta a szervezeti és intézményi hátteret a „Szentandrás” a Galgamenti
Népfőiskola Alapítványa biztosítja, mely 1998 óta közhasznú szervezet. Alapítóink: Galgahévíz Önkormányzata és a Galgafarm Egyesület. Alapvető célunk a népfőiskolai gondolat jegyében a helyi értékek feltárása, a helyi nyilvánosság megteremtése és a közösség
építése, valamint az egészségvédelemmel, természetes gyógymódok megismerésével, az
ökológiailag tudatos életmód elősegítése.
Kezdetben közéleti népfőiskolai programokat szerveztünk, majd a mindennapi életet
segítő programok kerültek előtérbe. Nyelvtanulás, egészségmegőrző programok, jóga,
személyiségfejlesztés, autogén tréning, környezeti nevelés. Ezeken túl szakmai továbbképzést tartottunk segítő foglalkozásúaknak: óvónőknek, iskolai pedagógusoknak, védőnőknek, szociális területen dolgozóknak. Éveken át Öko Nyári Egyetemet szerveztünk az
ökofaluban letelepedni szándékozó fiatalok és érdeklődők részére. Környezeti tanácsadással foglalkoztunk 1994-2003 között, Egészség-Hagyomány vásárt szerveztünk a falunapok keretében. Adatbázist készítettünk a kistérségünkben működő környezetvédelemmel
és egészségvédelemmel, valamint kézműves hagyományokkal foglalkozó vállalkozásokról, civil szervezetekről.
1998-ban a térségben négy település szelektív hulladékgyűjtő beruházás tervezésébe,
2001-től üzemeltetésébe kezdett. A vállalkozás európai téren is példaértékű önkormányzati kezdeményezésként működik. A népfőiskola is bekapcsolódott a hulladékkal kapcsolatos szemléletformálásba. Regionális zöld jeles napokat szervezünk tavasszal a Föld napján
és ősszel a „Komposzt bulin”.
Minden évben kétszer találkozunk turai, galgahévízi, zsámboki és vácszentlászlói iskolásokkal és óvodásokkal. Boldog intézményei is csatlakoztak a programokhoz.
Valamely kiválasztott környezeti – természeti – egészségvédelmi téma köré csoportosítjuk
az adott jeles nap projektjeit, játékait. Ehhez általában csatlakozik „Hulladékból mást”
kiállítás a rendezvény napján.
Környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés és egészségvédelemmel kapcsolatos hírlevelet (ÖKO-INFO) adunk ki kéthavonta, melyet internetes formában intézmények, civil
szervezetek és magánszemélyek kapnak meg a Galgamentén, illetve azon túl is. Közel 50
címre jut el ez a kiadvány, melyben népfőiskolai híreket, kistérségi és országos rendezvényeket jelzünk előre, pályázatokat, és kiadványokat mutatunk be.
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400 kötetes könyvtárunk a lelki egészség, mentálhigiéné és a környezeti nevelés terén
nyújt segítséget. Kölcsönözhetők családi társasjátékok is.
Szoros munkakapcsolatban állunk a művelődési házzal, az ökofaluban élőkkel, támogat minket a helyi önkormányzat. Segítőink a programba bevont óvodák és iskolák is.
Alkalmanként önkéntes segítők, Baráti Kör tagok, kuratóriumunk tagjai segítik a munkánkat, valamint azok a szakemberek és előadók, akik programjainkat vezetik.
Civil kapcsolataink is kiterjedtek: Turai Zöld Szíves Szakkör, Budapest Környéki
Népfőiskolai Szövetség, Zagyvamenti Természet- és Környezetvédő Egyesület, Nagycsaládosok Országos Egyesülete helyi csoportja, Galga Természetbarát Egyesület.

BEMUTATÓHELYEK
(közvetítéssel, előzetes egyeztetéssel)
* Csemetekert Óvoda, Galgahévíz
* Szelektív Hulladékhasznosító Telep,
Tura
* Ökofalu, Galgahévíz

KIADVÁNYAINK
 S. Nagy Andrea: Jeles napjaink a Galga
mentén, Galgamenti Népfőiskola (2001)
32 o.
 S. Nagy Andrea: Zöld csírák – Galgamente természet- és környezetvédelmi állapotának fejlődése 1990-2001 között, Galgamenti Népfőiskola, (2001), 20 o.
 Molnár Krisztina és Gombosné Csákány
Ibolya: Én kis kertem – kifestőkönyv óvodásoknak Galgamenti Népfőiskola (2001),
20 o.
 Kovács Nóra – Ortutay Tamás: Nagy magos könyv kicsiknek és nagyiknak Zöld
Pont Alapítvány, Budapest (2004), 10 o.
 Kenéz Árpád: Állati növénykert, Galgamenti Népfőiskola (2010), 24 o.

SZOLGÁLTATÁSAINK
(Előzetes egyeztetést igényel)
* Felnőttek nem formális tanulási
kereteinek megteremtése
(egészségvédelem, környezettudatos
életmód)
* Regionális zöld jeles napok szervezése
(Föld napja, Komposzt buli)
* Szakmai előadások, terepi módszertani
bemutatók
* Környezeti nevelési jó gyakorlatok
gyűjtése
* Módszertani ötletbörze
* Egészségvédelmi és környezeti nevelési
témájú könyvtár
* Társasjáték kölcsönzés
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GAZDAGRÉTI PITYPANG OKTATÓKÖZPONT
1118Budapest, Csíki-hegyek u. 11.
Tel.: 36/1246-364 Fax: 36/1246-63-54;
E-mail: busa.anna@pitypangovi.ujbuda.hu
Vezető/kapcsolattartó: Kocsisné Busa Anna
Oktatóközpontunk 1996-ban Gazdagréti Pitypang Oktatóközpont néven kezdte meg
munkáját Budapesten a XI. kerületben, a Gazdagréti lakótelep közepén a Pitypang
Óvodában.
Munkánkat az alábbi kiemelt célok vezérlik:
Óvodásaink körében: az egész személyiségükre ható nevelési folyamatok során az
életkoruknak megfelelő tevékenységek biztosításával, a helyesen megválasztott
módszerek segítségével, célunk, a gyerekek egyéni fejlettségi szintjére építve olyan
szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák kialakítása a lelki egészség által,
hogy a gyermekek az önismeret és az önépítés útján összhangba kerüljenek saját
természetükkel, ezen keresztül a társadalommal, hogy azzá válhassanak, ami
lehetőségként bennük rejlik.
A kerület pedagógusainak körében feladatunknak tekintjük, a korszerű
környezeti nevelési módszerek megismertetését, gyakorlatorientált bemutatók
megtartását.
Föld napján a kerületi ünnepségsorozathoz csatlakozva fogadjuk a környék
óvodáiból a gyermekcsoportokat, akiknek szenzitív játékokat szervezünk erre az
alkalomra.
Szülők körében a környezet harmonikus életvitel folytatása iránti érdeklődés
felkeltése mellett lehetőséget biztosítunk tevékeny részvételre az óvoda életében.
A környezet-és természetvédelmi programok közül a Víz Világnapját, a Föld napját, és
Madarak Fák Napját, óvodai ünnepünket, a Pitypang Túrát a családok aktív bevonásával
ünnepeljük.
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SZOLGÁLTATÁSAINK
(Előzetes egyeztetés és felkérés alapján)
*
*
*
*

Szakmai előadások,
Módszertani bemutatók
Terepi bemutatók
Módszertani ötletbörze

PROGRAMOK
*
*
*
*
*
*
*
*

Állatok Világnapja
Tök jó nap
Pitypang Túra
Víz Világnapja
Föld Napja
Madarak és Fák Napja
Közlekedésbiztonsági nap
Környezetvédelmi Világnap

TÚRÁINK HELYSZÍNEI
*
*
*
*
*

Hosszúrét
Gellért - hegy,
Feneketlen - tó
Margitsziget
Hármashatárhegy
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GESZ Napraforgó Óvoda

GILICE OKTATÓKÖZPONT
1186 Budapest, Tövishát u. 6.
Tel.: 1/294-4138; Fax: 1/297-5113
E-mail: tovishat.ovoda@enternet.hu
www.napraforgoovi.hu
Vezető/kapcsolattartó: Mezeiné Bakóczai Hedvig
Gilice Oktatóközpontunk 1987-ben kezdte meg működését a Budapest XVIII. Kerületi Napraforgó Óvodában.
Nevelőtestületünk az óvoda fennállása óta a természet közeli, élményszerű, tevékenységközpontú nevelési elveket vallja és gyakorolja. Az óvoda természeti környezete szinte
felkínálta ezt a tevékenységet, ami találkozott az óvónők szemléletével, nevelési elveivel.
Alapvető célként határoztuk meg az érzékszervi tapasztalatokon alapuló, játékba és
mozgásba integrált, örömforrást nyújtó és közösséget alakító tevékenységek szervezését.
Nevelési gyakorlatunkban arra törekszünk, hogy:
Óvodásaink életkoruknak megfelelően ismerjék, tiszteljék, óvják és becsüljék
meg közvetlen környezetünk természeti és társadalmi értékeit. Annak rendben
tartásában, megóvásában teherbírásuknak megfelelően vegyenek részt.
Alakítsuk, erősítsük az érzelmi kötődést az óvodánk, a lakóhelyünk iránt. Értelmi
képességeiknek megfelelően ismertessük meg őket természeti, társadalmi,
kulturális értékeinkkel.
Az élet tiszteletére neveljünk.
A fenntarthatóságra nevelés jegyében olyan szokásokat alakítsunk és viselkedéskultúrát közvetítsünk, amelyek számukra is megérthetők, elfogadhatók és betarthatók, a későbbi életszakaszokban is kellő alapot adjanak attitűdjük alakulásához.
Bízunk a jó példa erejében, hogy a hétköznapi életmódunk, tevékenységeink, a
családi programjaink a családi házra is hatnak. A közös játék, a közös öröm, élmény mellett mindig van az aktuális témához kapcsolódó szemléletalakítás is.
A szervezet tagjaként helyi és regionális továbbképzéseket tartunk. Fontos feladatunknak
tartjuk, hogy óvodánk eszközállományát folyamatosan bővítsük, ezért nagyon sok pályázaton veszünk részt. Második alkalommal nyertük el a Zöld Óvoda címet, és Madárbarát
Óvoda cím birtokosai is vagyunk.
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Az elmúlt években az egyik legnagyobb feladatunk a kompetencia alapú óvodai programcsomag tesztelése és a program fenntartása volt.
A szervezet tagjaként helyi és regionális továbbképzéseket tartunk. Óvodánkban tanévenként több bemutató foglalkozást szervezünk, amelyeken a résztvevők a környezeti
nevelés projektszerű szervezését, tervezését és gyakorlati megvalósítását ismerhetik meg.
Az egyik legfontosabb feladatunk a szülői házzal való jó kapcsolat alakítása. Nyitottak és
kezdeményezők vagyunk a családi programok szervezésében. Ezek általában a Zöld
Ünnepekhez kapcsolódnak. Nagyszabású óvodai rendezvények, amelyeken sok-sok közös
játék mellett a gyerekek és családjaik környezettudatos szemléletét is kívánjuk alakítani,
formálni.

KIADVÁNYAINK
Jó gyakorlatok
Zöld projektek az óvodában. 2010.
Csináljuk együtt. 2010.
Óvónők Kincsestára 1.
XVIII. kerület Budapest,
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2004
Óvónők Kincsestára 2.
XVIII. kerület Budapest,
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2005
Óvónők Kincsestára 4.
XVIII. kerület Budapest,
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2006.
Óvónők Kincsestára5.
XVIII. kerület Budapest,
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2006
A természet közelségével. 2010.
A kompetencia alapú nevelés gyakorlati tapasztalatai. 83 old.
Állatok napja. 237.old.
SZOLGÁLTATÁSAINK
Jó gyakorlat
Családi délutánok
Alkotódélután
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GRÁNÁS OKTATÓKÖZPONT
8082 Gánt, Hegyalja u. 21.
Tel/fax: 22/254-415; 20/9893-673
e-mail: granas@kabelsat2000.hu
Vezető/kapcsolattartó: Mécs Csaba
Oktatóközpontunk a Vértesben, Gánton van. Ebben a 30 kilométer hosszú, 10-15 kilométer széles, épp csak 500 méter magas hegységben mindenből van egy kicsi, ami Magyarország természeti sajátja: a hegylábakon vizes élőhelyek, láprétek és száraz füves
puszták váltják egymást, míg a hegyvidéket a messze fénylő hófehér dolomit-sziklák,
sziklagyepek, karsztbokorerdők mellett hűvös szurdokerdők, zárt bükkösök, cseres-tölgyesek jellemzik. Az emberrel mérhető történelem a több százezer éves vértesszőlősi emberrel kezdődik, s a továbbiakon végigtekintve mondhatjuk, ami hazánkban történt, annak
nyoma van a Vértes "emlékezetében". A honfoglalás előtti népek (római, hun, gót, avar,
szláv) után letelepedő eleink várak sorát építették: Csókakőt, Vitányt, Gesztest, Oroszlánykőt. Az újonnan megszülető állam felvett keresztény hite emelte a vértesszentkereszti
monostort, később a majki szerzetesrend épületeit. Fényes kastélyok (Mór, Csákvár) várták a XVIII. és XIX. századi kultúra, politika szereplőit, nagynevű gazdáik, például az
Esterházyak meghívására. Több évszázadon át - Nagy Lajostól Hunyadi Mátyáson át,
mondhatjuk a XX. századig - legendás erdeinek vadászatain bonyolódott az ország politikai, gazdasági, társadalmi élete.
Erdei iskolánkat 1995-ben alapítottuk meg, az akkor még a
Fejér-megyei Idegenforgalmi Hivatal turistaházában, a
Gránás Turistaházban. Elhatározott célunk volt, hogy tervezett programjainkkal Gánt és közvetlen környezetét, ezen
túlmenően természetesen a Vértes épített és természeti
környezetét mutassuk be az ország különböző részéről
hozzánk látogató óvodás és iskoláskorú gyermekeknek.
Programjaink, a kosárfonás, a gyékényezés, a túravezetések,
a külszíni fejtések megtekintése, a növény és állatvilág bemutatása, vagy éppen a Vértes legendája megragadta a gyerekek és persze a pedagógusok fantáziáját. 1998-tól évente
rendszeresen 1200-1300 gyermek töltött nálunk átlagosan 67000 vendégéjszakát. 1998-ban lettünk a Szövetség az Erdei Iskolákért Egyesület tagja.
2000-ben a KOKOSZ egyik Oktatóközpontja tartott egyhetes erdei iskola programot az
Egyesület arra vállalkozó tagjainak. E programon való részvétel volt az, amely
nyilvánvalóvá tette, hogy a megfelelő színvonalú programok szolgáltatásának
biztosításához szakmailag jobban fel kell készülni. Ezért kértük felvételünket 2002-ben a
KOKOSZ-ba és megalakítottuk a Gránás Oktatóközpontot. A KOKOSZ 2000-ben
elfogadott stratégiájának megfelelően az erdei iskola hálózat kiépítésében és
fejlesztésében vállaltunk feladatot, az oktatóközpont vezetője az Erdei Iskola Program
Érdekegyeztető Tanács tagjaként, majd elnökeként, előbb mint a KOKOSZ ÜT tagja,
később a KOKOSZ elnökeként.
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Az elmúlt időszakban a KOKOSZ tagsággal összefüggésben, minden évnek megvolt a kihívása az Oktatóközpont napi feladatain túl.
2002-2003 az erdei iskola program követelmény és
szempontrendszerének kidolgozása. 2004 az erdei iskola
szakértők felkészítése, a minősítési eljárásra.
2005-ben megszűnt az erdei iskola programot támogató Tárcaközi Bizottság felkérése alapján civil alapokra
helyeződött át az erdei iskolák minősítési eljárása és
2006-ra kidolgoztuk az erdei óvodák minősítési eljárását.
2007-ben aláírásra került a KvVM-OKM-KOKOSZ
Együttműködési Megállapodás az erdei óvoda-iskola
hálózat infrastrukturális fejlesztése érdekében a KMOP
és KEOP pályázati lehetőségeire épülve.
2008-ban párbeszéd kezdődött egy Kárpát-medencei környezeti nevelési összefogás
érdekében, melyet 2009-ben öntöttünk formába Együttműködési Megállapodás keretében
39 hazai és felvidéki, kárpát-aljai, erdélyi, vajdasági, horvátországi és szlovéniai pedagógus egyesületekkel, civil szervezetekkel, iskolákkal és óvodákkal. Mára már ausztriai
partnerünk is van.
2010-ben 16 alkalommal tartottunk továbbképzést az Együttműködési Megállapodás
keretén belül Szlovákiában, Erdélyben és a Vajdaságban.
2011-ben Hogyan legyünk hatékonyak? címmel 5 alkalommal tartottunk 2 napos továbbképzést óvodák és iskolákban érintett civil szervezetek képviselői részére, munkájuk
hatékonyabbá tétele érdekében. Márciusban Gánt község önkormányzatának közreműködésével Erdélyben 4x1 napos előadás sorozatot tartottunk Erdőszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Székelykeresztúron mintegy 250 pedagógus részére.
Júniusban Újvidéken a Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület meghívására a Nyári
Egyetemen voltunk meghívott előadók. Az év legnagyobb kihívása mégis a SvájciMagyar Együttműködési Megállapodás keretében kiírt pályázati felhívásra elkészített
pályázat jelentette, melyben siker esetén 11500 gyermek juthatna el erdei óvodába vagy
iskolába és 200-250 pedagógussal ismertethetjük meg a NATURA 2000 területek jelentőségét.
2012 januárjától Oktatóközpontunk Gánt község Önkormányzatának és a Német
Kisebbségi Önkormányzat támogatásával, az önkormányzat által biztosított Vadászházban működik tovább.
Programjaink:
Túravezetés a Botanikai tanösvényen,
Túravezetés a Geológiai tanösvényen,
Túravezetés a külszíni fejtésekhez, Mindszentpusztára,
Kosárfonás, gyékényezés, korongozás,
A Vértes legendájának drámapedagógiai feldolgozása,
Néptánc tanulás.
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GYÖNGYHARMAT TAGÓVODA
ÉS OKTATÓKÖZPONT
2120 Dunakeszi, Garas u. 28.
Tel: 27/341-887Fax: 27-341-887/6
E-mail: gyongyovi@invitel.hu
Vezető/kapcsolattartó: Szabóné Takács Antónia
Helyünk a városi környezetben
Óvodánk/oktatóközpontunk a Duna-parti lakótelep első óvodájaként épült 1979-ben. A
hat csoportszobás épület az újonnan épített cseréptetővel, a szép növényekkel és játékokkal betelepített udvarral, barátságos benyomást kelt a külső szemlélőben. A lakótelepi
életkörülményekből kiindulva már az óvodaalapítás óta gondot fordítottunk az itt élő kisgyerekek és családtagjaik számára szervezendő kulturális programok, sokféle természetközeli, környezetvédő akciók, kampányok megvalósítására. Ennek mentén a családok számára – és velük együtt –, a nevelési év teljes hosszára kiterjedő természetközeli, környezetvédelmi, környezetmegismerő programsorozatokat nyújtunk. A szakmabelieknek megyei bázisintézményként, országos szintű találkozókat, Környezeti neveléshez kapcsolódó
akkreditált továbbképzéseket szervezünk. Aktív környezetvédőként, országos hírnevű
zöld óvodát és „Enikő-díjas” Környezetvédelmi Oktatóközpontot működtetünk.
Nevelési céljaink alapvetése
Tagóvodánk saját nevelési gyakorlatának címe Környezetharmóniára nevelés óvodai
programja. Holisztikus szemléletünk alapján a bennünket körülvevő dolgokat, természeti, társadalmi, épített környezetet a maga összefüggéseiben, minden mindennel összefüggő, egymásra kölcsönösen ható egységében látjuk, ezt emeljük ki nevelésünk, játékos
tevékenységeink során.

Az óvoda és oktatóközpont épülete

103

Mit jelent ez a gyakorlatban?
Az itt élő kisgyerekek számára rengeteg természet-közeli élményt biztosítunk (erdei
óvoda, terepi programok, tanösvény létrehozása) melynek során megmutatjuk, ráirányítjuk a figyelmet a természeti, és ember alkotta környezet esztétikumára.
Minden évszakban, amikor csak az időjárás engedi, az irányított tanulási folyamatokat
lehetőség és téma szerint a szabadban tartjuk.
A gyermekek érzelmeire hatva a természeti és környezeti értékek megóvására nevelünk
sok-sok irodalmi, népköltészeti és zenei alkotás segítségével.
Számukra nyitott könyvvé változtatjuk az óvoda közvetlen környezetét, valamint a távolabbi szép természeti területeket.
Nevelési elképzeléseinket érzelmileg feltöltött, jó hangulatú, biztonságot sugárzó és
nyújtó óvodai környezetben valósítjuk meg.
Mivel az évenként újonnan jelentkező gyerekek életkori összetétele is vegyes, a program
megvalósításához a vegyes csoportok szervezését tartjuk megfelelőnek.
Az óvodai dolgozók jó csapatszellemben a gyermekek érdekét maximálisan szem előtt
tartva végzik munkájukat. Mindnyájan a környezetszeretet és környezetvédelem
elkötelezettjei.
Az óvoda beltéri és udvari környezetét esztétikussá tettük és a szinten tartásáról, fejlesztéséről (lehetőségeinken belül) folyamatosan gondoskodunk. Minden itt dolgozó számára a
legnagyobb jutalom az ide járó kisgyerekek és szüleik elégedettsége.
KIADVÁNYAINK
A dunakeszi Gyöngyharmat óvoda környezetvédelmi oktatóközpontja (2004. Ponthu
2001. Informatikai Bt.)
Bemutatkozik a Gyöngyharmat óvoda (2004.Ponthu. 2001. Informatikai Bt.)
Versek, ünnepek az óvodában (Selmeci Henrietta - Szabóné Takács Antónia 2003.)
SZOLGÁLTATÁSAINK
Óvoda bemutatása gyakorlati bemutatókkal
Szakmai előadások, terepi
módszerek az óvodában
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HERMAN OTTÓ
KÖRNYEZETVÉDELMI OKTATÓKÖZPONT
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23.
Tel: 30/296-4501, 74/ 460-801
E-mail:mme28@t-online.hu
www.madarvarta.atw.hu
Vezető/kapcsolattartó: Nagy Sándor
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Dombóvári Csoportja által működtetett és fenntartott oktatóközpont 1983 óta működik Tolna megyében. Alapító tagja
volt a Szalay-Marzsó Lászlóné Enikő (OKTH) kezdeményezésére létrehozott országos
oktatóközponti hálózatnak. A KOKOSZ-nak megalakulása óta tagja. Bázis- és befogadó
intézménye az 1982 óta működő dombóvári Belvárosi Általános Iskola. Az intézmény
1991-től termet biztosított az oktatóközpont működéséhez, udvarán 1995-ben „Madárbarát mintakertet” alakítottunk ki, amit állandóan fejlesztettünk. A madártani csoport felnőtt
tagjai és a Belvárosi Általános Iskolában dolgozó kollégák biztosítják az oktatóközpont
szakmai hátterét.
CÉLJAINK
a fiatalság minden korosztályának szemléletformáló nevelése, terepi programokon,
aktív részvétellel,
bázisiskolánkkal – az „Öko címet” elnyert - Belvárosi Általános Iskolával való jó
együttműködés,
a tüskei és pacsmagi erdei iskola működtetése, szakmai programnyújtás,
madarász-sulis csoportok működtetése, pedagógusképzés,
a jeles napok és hagyományteremtő terepi programok, bemutatók szervezése,
az oktatóközpont állandó kiállítási anyagának fejlesztése (Tolna megye madárvilága
– kiállítás)
jó kapcsolat a térség és a város zöld szervezeteivel,
nyári természetvédelmi és madárgyűrűző táborok szervezése,
fajvédelmi és állományfelmérő programokban való aktív részvétel,
a madárbarát-, és a madárvédelmi mintakert gondozása, fejlesztése,
szakmai segítség és közreműködés az ökoiskolák programjaikban.
IFJÚSÁGNEVELŐ MUNKÁNK PILLÉREI
az 1981 óta működő madarász –suli,
az 1980 óta működő nyári szaktáboraink (31 év, 119 turnus és 3800 tanuló),
erdei iskoláink (Pacsmag és Dombóvár-Tüske)
jeles napjaink (Madárkarácsony, Madármegfigyelő Világnap, Vizek Élőhelyek Világnapja, Madarak és fák napja)
„Madarak és fák napja” verseny, Fülemülék éjszakája,
az oktatóközpontunk ismeretterjesztő foglalkozásai és előadásai.
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BÜSZKÉK VAGYUNK
 a két erdei iskolánkra (Tüske-Pacsmag),
 az oktatóközpont felszereltségére (Herman Ottó Oktatóközpont, Dombóvár),
 madárvédelmi és madárbarát kertünkre (Tüske, városközpont),
 a gazdag programot kínáló jeles napi rendezvényeinkre,
 az országos tanulmányi verseny helyi szervezésére és lebonyolítására,
 akcióinkra (békamentés, környezetvédelmi őrjárat, ponttérképezés, odúellenőrzés),
 volt madarász-sulisokra, akik közül 40 fő lett biológus,
 fajvédelmi programjaink eredményeire (fehér gólya, gyöngybagoly, gyurgyalag, réti
sas, cigányréce)
 Pacsmag és a Konda völgyének védetté nyilvánítására.
SZOLGÁLTATÁSAINK
(Előzetes egyeztetés és felkérés alapján)
* Szakvezetés a pacsmagi
természetvédelmi területen,
* Erdei iskola- programmal
(Tüske-Madárvárta),
* Nyári szaktáborok
(Tüske-Madárvárta),
* Ornitológiai- és gyűrűző táborok,
* Témanapok (víz, erdő, rét, helyi értékek),
* Szakmai előadás, terepi módszertani
BEMUTATÓHELYEINK
bemutató,
* Pacsmag Természetvédelmi Terület
* Tárlatvezetés (Kaposvár, Dombóvár)
(tanösvény),
* Módszertani ötletbörze,
* Béka-tavak (odútelep, madármegfigyelés), * Szakvezetés a „Madárbarát minta* Konda-patak völgye, mint ökológiai
kertben”,
folyosó,
* Hazai terepi programok szervezése,
* Tolna megye madárvilága – múzeumi anyag * Madarász-suli,
* „Madárbarát mintakert” – Belvárosi
* CES-program – április-július Tüske,
Általános Iskola,
* Odútelepek – gondozása, rendszeres
* Madárvédelmi bemutatókert – Tüske,
ellenőrzése.
Madárvárta,
* Szigeterdő (maradványerdő, lakótorony,
odútelep),
* Szőlőhegyi-parkerdő (odútelep),
* Oktatóközpont (előadás, foglalkozás,
tárlatvezetés).
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Bem József Általános Iskola

HERMAN OTTÓ
KÖRNYEZETVÉDELMI OKTATÓKÖZPONT
1011 Budapest, Hungária krt. 5-7.
Tel./Fax: 1/261-6786
E-mail: hemike@freemail.hu
Vezető/kapcsolattartó: Nagyné Horvát Emília, Tóth Géza

Kiemelt feladataink, céljaink:
A környezet-egészségvédelmi nevelés tanórán és tanórán kívül.
Környezet-egészségtan tantárgy tanítása 6. és 8. évfolyamon.
A környezetvédelem jeles napjainak megünneplése.
Zöld felelősi rendszer kialakítása.
Folyamatos kapcsolat más ökoiskolákkal.
Hétvégi túrák szervezése.
Erdei iskola és nyári tábor szervezés.
Folyamatos szelektív hulladékgyűjtés.
Kerületi természetvédelmi, valamint környezetvédelmi szakkör tartása.
Környezetbarát anyagok, eszközök felhasználásának propagálása az iskolában és a
háztartásokban.
Ismeretterjesztő előadások, bemutató órák tartása.
Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny
megszervezése.
Kapcsolat fenntartása környezetvédelmi szervezetekkel.
A környezetvédelem terén aktív tanulók (és felnőttek) jutalmazása.

Nyári tábor

Állatok világnapja
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Fontosabb rendezvényeink, programjaink:
Ebben az évben tizenkettedik alkalommal tartjuk
meg a Balogh János Országos Környezet-és
Egészségvédelmi Csapatversenyt.
Hagyományosan iskolánkban kerül lebonyolításra a
Kaán Károly Természetismereti Verseny illetve a
Herman Ottó Országos Biológiaverseny kerületi
fordulójának megrendezése.
A Föld Napján az iskola és annak környékét
tesszük barátságosabbá. (Lehetőség szerint
bevonjuk a lakótelepen élőket is. Ekkor tartjuk
iskolánkban a témahetet (iskolakerti munkálatok,
rendkívüli hulladék-gyűjtési akció) zárásaként
vizsgálódások a Népligetbe (forgalomszámlálás,
levegő, talaj szennyezettség-mérése, fakéreg - vizsgálat)
Erdei iskola. Az idei évben Tatán és környékén.
Vetélkedők (Állatok világnapja, Víz
Világnapja, Föld Napja.)
Karácsonyi vásár, sajátkészítésű
ajándéktárgyakból.

Balogh János professzor

Vízvizsgálat az erdei iskolában

Karácsonyi vásár

Tavaszi munka az iskolakertben
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KECSKEMÉTI IFJÚSÁGI OTTHON
PARÁDFÜRDŐI IFJÚSÁGI TÁBOR ÉS ERDEI ISKOLA
6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.; 3244 Parádfürdő, Sándorrét
Tel./fax.: 76/486-686; 30/4888 783
E-mail: paraditaborinfo@gmail.com
Honlap: www.paraditabor.hu, www.kio.hu
Vezető / erdei iskola vezető: Józsa Katalin / Bekő Ágnes
Adószámunk: 15340924-2-03; Számlaszámunk: OTP 11732002-15340924
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon a gyermek és ifjúsági korosztály művelődését szolgáló önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény. Tevékenysége ötvözi a pedagógiai, közművelődési és
ifjúságsegítő munkát. Az intézmény a szakmai
innováció helyi bázisa, jelentős tapasztalatokkal
rendelkezik a projekt munka és az uniós pályázatok megvalósítása terén. Szakemberei közvetlenül részt vesznek a gyerekeknek, fiataloknak szóló programok, foglalkozások, táborok munkájában, vezetésében, illetve a klubok,
közösségek életében. Az intézményben a szakmai feladatellátás három fő területen valósul
meg:
Gyermek és ifjúsági közművelődési szolgáltatáskör
Nagy hangsúlyt fektetünk az élményt adó, interaktív formák alkalmazására. A nem formális tanulást segítő ismeretterjesztő, műveltségi programok, rendhagyó órák, a képességfejlesztő és játszó programok, azt célozzák, hogy a gyerekek tantervi tudásanyaga mellé beépülhessenek azok a kompetenciák, melyek segítik a szocializációt, az önalakítást. Ifjúsági közéleti és szórakoztató programjaink célja, hogy értékalapú közösségek létrejöttének
és működésének támogatásával szolgálni tudjuk a társadalmi integrációt segítő kompetenciák megszerzését. Alkotó közösségeink, művészeti csoportjaink a tehetséggondozás
mellett a kreativitás sokféle egyéni lehetőségének közvetlen megtapasztalására nyújtanak
lehetőséget. A művészeti találkozók, fesztiválok és kiállítások táplálják az alkotás, létrehozás vágyát. Módszertani – dráma- és művészetpedagógiai - programjainkkal hozzájárulunk, hogy a pedagógusok frissíthessék, szaktudásukat, bővíthessék módszertani
tapasztalataikat. Az intézmény Zöld ernyő – Kecskemétiek az élhetőbb környezetért programja a fenntarthatóságot szolgálja.
Otthon Mozi üzemeltetése
Az Otthon Mozi a vidéki art mozi hálózat jelentős intézménye. Műsorában a művészfilmek mellett az ifjúsági előadások jelentős hangsúllyal szerepelnek: tematikus filmklubok,
közönségtalálkozók, filmes pályázatok. Színházteremként hangversenyek, gyermek színházi előadások, színjátszó találkozók befogadója.
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Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola üzemeltetése
Kecskemét város 1986 óta tartja fenn Parádfürdőn lévő ifjúsági táborát, melyet intézményünk üzemeltet. Táborunk az Északi-Mátra
természeti környezetében az Ilona-vízeséstől
4 km-re található 4,3 hektár területen. A kezdetben szezonálisan, a nyári vakáció idején
működő sátortábor mára a környezettudatos
magatartásra, a környezetbarát életformára
való nevelés és felkészítés fontos helyszínévé
vált. Ennek szellemében történetek beruházásai, formálódtak szakmai programjai. A tábor hasznosításában már a kilencvenes években
megjelent az erdei iskolai oktatás, 2005-től saját minősített erdei iskolai programmal
rendelkezünk. A tábor tömegközlekedéssel, autóval is könnyen megközelíthető a 24-es
főútról. Szálláshelyként 112 fő számára komfortos nagy házak és összkomfortos kis apartmanok állnak rendelkezésre, és további 60 személy elhelyezésére van módunk nagyméretű, telepített sátrainkban a nyári hónapokban. Csoportok részére 80 férőhelyes
étkezőnkben napi háromszori étkezést tudunk biztosítani. Környezeti nevelési
programjainkat felkészült, képzett szakemberekkel együttműködve valósítjuk meg.
SZOLGÁLTATÁSAINK Parádfürdőn:
* minősített erdei iskolai programok
* tematikus nyári táborok (honismereti,
természetjáró, képzőművészeti alkotó,
színjátszó, dráma, jóga, kultúrantropológiai,
kézműves, túra, és hagyományőrző táborok)
* természetbúvár foglalkozások (madarászat,
vízbiológia, állat-, növény- és gyógynövény
ismeret)
* várlátogatási túranapok
* osztálykirándulások
* szervezett természetjáró napok és hétvégék
* természetes életmód kialakítására mintanapok
* kézműves foglalkozások
* tájékozódási versenyek
* túravezető képzés
* gasztronómiai és lovas programok
* gombász kirándulások szakember vezetésével
* programszervezés és programvezetés szakképzett foglalkozásvezetőkkel
* utazásszervezés
* szálláshely egyéni vendégeknek, baráti társaságoknak, családoknak
Kecskeméten:
* évközi munkába beilleszthető óvodás, iskolás
csoportoknak foglalkozások, rendhagyó órák
* színjátszó és dráma szakkörök
* alkotóműhelyek, tehetséggondozó művészi,
nyelvi szakkörök
* művészetpedagógiai módszertani
rendezvények
* Szivárvány játéktár - természetes anyagból
készült játékok
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* sport-, tánc- és zeneoktatás
* pinceklub fiataloknak
* több mint 80 tanfolyam, szakkör,
képzés - korhatár nélkül
* bábszínházi előadások
* előadások leendő és gyakorló
szülőknek, nevelőknek,
nagyszülőknek
* szabadidős és szaktáborok

KÉK CINKE OKTATÓKÖZPONT
1068 Budapest, Városligeti fasor 30.
Telefon: 1/351-9688
Fax.: 1/351-2912
E-mail: szalontaijudit@invitel.hu
Vezető/kapcsolattartó: Szalontai Judit
Oktatóközpontunk a Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézményben
működik, és mint óvodai környezeti oktatóközpont elsőként alakult meg Magyarországon.
A világ változásainak hatásaira már az 1980-as évek közepétől nagy figyelmet
fordítottunk a környezet megismerésére, megszerettetésére, védelmére.
Sok olyan programot szerveztünk, amelybe a családokat is bevontuk, illetve ezt
tesszük ma is, mert a környezettudatos magatartás kialakításához szükség van az óvoda és
a családok együttműködésére. Kiindulópontunk, hogy a gyerekeken keresztül tudunk
hatni a családokra is.
Környezeti nevelésünkhöz elsősorban a helyi lehetőségeket, adottságokat vesszük
figyelembe. A különféle tevékenységeket erre építjük, és komplex módon tervezzük.
A fenntarthatóságra nevelés szempontjából a környezettudatos magatartás formálása,
megalapozása a cél. Ebben segít óvodai környezetünk külső-belső kialakítása, a berendezés, a különféle eszközök, de a legfontosabb a gyermekeket körülvevő felnőttek pozitív
példával szolgáló jelenléte, segítőkészsége.
Kiemelten figyelünk szakmai fejlődésünk folyamatosságára. Ezt az önképzés, a belső
és külső továbbképzések segítik elő.
Kapcsolatban állunk civil környezeti szervezetekkel és kölcsönösen segítjük egymást
(Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, HUMUSZ Szövetség, Magyar Madártani Egyesület).
2006-ban és 2009-ben is
elnyertük a „Zöld óvoda” címet, mely arra ösztönöz
bennünket, hogy újabb utakat keresve, a fenntarthatóságra nevelést előtérbe helyezve, még nyomatékosabban tegyünk meg mindent a családok bevonásával
környezetünk megóvásáért.
A Budapesten működő
Zöld óvodák találkozóját
fenntartónk kérésére 2009
óta, évente egyszer szervezzük meg.
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Mivel intézményünk szakmai szolgálatot is ellát, nagyon sok, évente kb. 1500–2000
óvodapedagógus veszi igénybe különféle továbbképzéseinket. Számukra is követendő
mintául szolgálhat az óvoda környezete, berendezése és a gyakorlati bemutatók alkalmával megtapasztalt pedagógiai-módszertani sokszínűség.
Arra törekszünk, hogy óvodánk minden dolgozója közvetítse a zöld óvoda szellemiségét és környezettudatos magatartásával pozitív mintát nyújtson gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt.
Ennek érdekében kiemelt tennivalóink:
~ a fenntarthatóságra nevelés
(a gyermekeken keresztül a családokra
hatva is)
~ a környezettudatos életvitel alapozása
(takarékosság, természetvédelem,
szelektív hulladékgyűjtés,
újrahasznosítás)
~ a helyi lehetőségek, sajátosságok
előtérbe helyezése
Óvodásainkkal rendszeresen járunk kirándulni. Kirándulóhelyünk állandó, hogy a gyerekek a természet változásait, az évszakok körforgását megfigyelhessék, megtapasztalhassák. A különféle szenzitív környezeti játékok jó alkalmat teremtenek a környezet megismerésére, megszerettetésére és ezeken keresztül annak megóvására.
1988 óta „erdei óvodába” visszük évente egyszer a gyermekeket, ahol közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek a természetbarát életmódról.
A jeles zöld napokat a családok közreműködésével ünnepeljük meg.
A környezettudatos életvitel megalapozásához szükséges szokás- és viselkedési formák kialakítása napjaink fő feladata. Ennek érdekében kiemelt tevékenységünk az újrahasznosítás, a szelektív hulladékgyűjtés helyi megvalósítása, a takarékosság és a természetvédelem. Természetesen mindezt az óvodások életkori sajátosságait figyelembe véve,
sok-sok tevékenység és játék közben valósítjuk meg.
Több éve szervezzük a fővárosi, de
sok esetben a vidéki óvodapedagógusok
szakmai továbbképzését. Ezen belül
gyakran szerepelnek különféle, környezeti nevelést magába foglaló programok.
Ezeket a programokat külön is meghirdetjük az óvodai oktatóközpontoknak.
A KOKOSZ Óvodai Munkacsoportjának munkájában részt veszünk, és minden olyan programot támogatunk, amely
közvetett vagy közvetlen módon elősegíti az óvodáskorú gyermekek környezeti
nevelését.
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Mecsekerdő Zrt. Természetismereti Oktatóközpontja
KIKERICS ERDÉSZETI ERDEI ISKOLA
7934 Almamellék- Sasrét
Tel/Fax:73/514-102
E-mail: Nemeth.Tunde@mecsekerdo.hu; www.mecsekerdo.hu
Vezető/Kapcsolattartó: Pappné Németh Tünde/Gersyné Petrovics Ágnes
Számlaszámunk: CIB-BANK ZRT. 10700055-25066007-55200005
A Mecseki Erdészeti Zrt., a minősített programmal rendelkező Zselicben található Kikerics Erdészeti Erdei Iskolát – 15 évvel ezelőtt az elsők között hozta létre. Azóta folyamatosan, rendkívül nagy látogatottsággal működik.
A Részvénytársaság fontos feladatának tekinti a környezeti nevelést és a gyakorlati természetvédelmet. Célja az erdei iskolák létrehozásával és működtetésével, hogy az idelátogatók (gyerekek és felnőttek egyaránt) megismerjék az erdészek munkáját, a tartamos erdőgazdálkodást; az őket körülvevő természeti környezetet, ráébredjenek, hogy megőrzésén
életminőségünk múlik. Oktató-nevelő munkánkban az erdő-, élmény-, és a fenntarthatóság
pedagógiájának módszereivel, a gyerekek saját tapasztalataira építve dolgozunk. Célunk,
hogy a felnövekvő generációk az itt szerzett ismeretek alapján, komplex módon gondolkodjanak a világról, éljenek harmóniában környezetükkel, mindennapi életvitelükben törekedjenek a fenntartható fejlődés megvalósítására.
Témanapos és minősített, bentlakásos, több napos erdei iskolai programjaink helyszíne
Szigetvártól 27 km-re, Sasréten található, mely a Szigetvárt Kaposvárral összekötő 67-es
útról leágazó erdészeti bekötőúton, valamint Almamellékről az Erdei Kisvasúttal közelíthető meg. Minden évben megrendezendő fix programjaink: Mikulásjárat, Nyuszijárat,
Kisvasúti nap, Erdők hete rendezvénysorozat, Zöld jeles napok, kiállítások. Tavasszal, és
ősszel erdei iskolai programokat tartunk, nyáron pedig a természetbe illő, és hozzá kapcsolódó témájú táborok népesítik az iskola területét. A téli időszakban csapatépítő tréningek, erdészeti rendezvények, értekezletek folynak a helyszínen, még kicsi kihasználtsággal. A Mecseki Erdészeti Zrt-hez tartozik az Almamelléket Sasréttel összekötő erdei kisvasút is, mely az Almamelléken található Erdészeti és Kisvasúti Múzeumával együtt programjaink szerves részét képezi. A főépület 1km-es körzetén belül többféle életközösség
felfedezése lehetséges. Tó, patak, forrás, valamint több erdőtársulás, közöttük az „ezüsthársas bükkös” öleli az iskola területét. Tanösvényünk is az iskola mellől indul, mely az
Almamelléki Ősbükkös területét szeli át.
A főépületben jól felszerelt tanterem, kiállítóterem, valamint étkező és teakonyha található.
Programjainkhoz a szállást 4 faházban (3 db 12
fős, 1 db 6 fős), faházanként 2 szobával és 2 vizes blokkal tudjuk biztosítani.
Az iskolával szemben játszótér, egy kis tó szigettel található. A főépület mögött fedett foglalkoztatóval és kemencével várjuk a látogatókat.
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KIADVÁNYAINK
 Mecseki Erdészeti Zrt kiadásában:
Erdei kincseskönyv (2005. 240 old.)
 Adorján Rita: Magonc.
Természetismereti játékok az erdőben
(2008. 3.jav. kiadás 128 old.)
 Adorján Rita: Útikalauz
a Mókus tanösvényhez
(2003. 56 old.)

SZOLGÁLTATÁSAINK
(Előzetes egyeztetés és felkérés alapján)
* Minősített erdei iskolai programok
* Témanapos oktatási programok
* Tanösvény bemutató túra vezetéssel
* Szakmai előadások, terepi
módszertani bemutatók
* Közösségfejlesztő programok
* Erdészeti és Kisvasúti Múzeumi
előadások
* Kisvasúti járatok

BEMUTATÓHELYEINK
* Sasréti tanösvény
* Almás-patak kiépített forrása,
pavilonnal (tanösvény)
* Jámborka forrás pavilonnal (vasút
mellett)
* Mesterséges tó, szigettel, fapavilonnal.
* Vadmalacnevelde
* Cigány forrás, homokbánya
(szarvaskertben)
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KLOROFILL
KÖRNYEZETVÉDELMI OKTATÓKÖZPONT
4700 Mátészalka, Kazinczy u. 7.
Tel: 44/502-625; fax:44/502-623
E-mail: klorofill@eszetamas.sulinet.hu; web: www.etgimi.hu
Vezető/kapcsolattartó: Pálffyné Nagy Éva;
palffyneneva@gmail.com
Oktatóközpontunk, 1997-ben alakult az Esze Tamás Gimnázium és az Esze Tamás
Alapítvány működtetésével, 1999 óta a tagja a KOKOSZ-nak. 2009 őszén a közgyűlést
szerveztük meg.
A gimnázium 2005 óta folyamatosan ökoiskola is, melynek egész működtetésében törekszünk a fenntarthatóságra (takarékosság, újrapapír használat, a papír és műanyag külön
gyűjtése). Ökoiskolai területen előminősített referenciaiskola is vagyunk.
Az oktatóközpont igyekszik a környezeti nevelést a lehető legtágabban értelmezni. A hagyományos természetvédelemi és természetismereti nevelés mellett az épített és kulturális
környezet védelme, a fenntarthatóságra nevelés és a globális nevelés egyaránt jelen van tevékenységünkben.
A tanórai környezeti nevelést sokoldalú tanórán kívüli tevékenység egészíti ki. Részt veszünk hazai és nemzetközi programokban. Szervezünk vetélkedőt és bekapcsolódunk
más szervezetek versenyeibe ill. pályamunkák sokaságát küldjük a környezetvédelmi pályázatokra. A nyerteseink a hazai táborokon kívül már külföldre is eljutottak. Környezetvédelmi pályamunkák sokasága kapott díjat a Kutató Diákok esszéíró pályázatán és országos döntőseink voltak a Kutató Diákok Országos konferenciáján is több alkalommal. 2008
őszén mi rendeztük a 6 megyét érintő regionális fordulót.
A saját programjaink: jeles napok vetélkedői, kirándulások, akciók (jelmezes felvonulás
a víz világ napján, rajzpályázat,) a gimnázium tanulóin kívül megmozgatja a város többi
közép- és általános iskoláinak diákjait is. A városi környezetvédelmi akadályversenyünkön is részt vesznek a városi középiskolák, ahol is a település környezeti állapotával kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk a környezetvédelmi világnapon.
A KOKOSZ céljaival összhangban terepi méréseket, megfigyeléseket rendszeresen végzünk: évek óta a novemberi és tavaszi időszakban meteorológiai méréseket, egész évben
több alkalommal folyóvíz minőséget kémiai módszerekkel és bioindikációs módszerrel is.
Diákjaink kutatási területként szívesen választják a szatmári síkság legelőit, ártereit, az
egykori ecsedi-lápot, így ide rendszeresen szervezünk túrákat, terep bejárásokat. Saját tábor- és bemutató helyünk nincs. Erdei iskolai és tábor programjaink pénzhiány miatt 3 éve
szünetelnek.
Diákjainkat megismertetjük azokkal a helyi szolgáltatókkal és tevékenységükkel, amelyek jelentősen kihatnak a település környezeti állapotára.
Rendszeresen szervezünk szakmai továbbképzéseket, nevelési programokat a térség pedagógusai számára.
Szakkönyvekkel, oktató anyagokkal, poszterekkel és vizsgálati eszközökkel pályázati
forrásoknak köszönhetően jól ellátottak vagyunk. Kőzet-és ásványgyűjteményünket is bővítjük.
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KIADVÁNYAINK
 Ötletgyűjtemény egy erdei iskolai
program- hoz ( Esze T. G. 2003,
ISBN:963206 1659)
 Munkahelyi környezetvédelmi
tanácsok (Esze T. G. 2004.
leporelló)
 Környezeti nevelési feladatok
gyűjteménye (Esze T. G. 2010. és
2011. CD)

KÜLFÖLDI KAPCSOLATAINK

Együttműködési megállapodás :
Pro Terra Egyesület, Nagykároly: közös
terepi mérések

Eseti: Comenius projektek:
7 iskolával három projektünk valósult meg
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KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁG
5540 Szarvas, Anna-liget 1.; 5541 Szarvas, Pf. 72.
Tel.: 66/313-855, 30/303-2589; fax: 66/311-658
E-mail: kmnp@kmnp.hu;
Honlap: http://kmnp.nemzetipark.gov.hu
Vezető/kapcsolattartó: Tirják László/Gyenes Nóra
A Körös-Maros Nemzeti Park hazánkban hetedik nemzeti parkként alakult meg 1997
januárjában. Működési területe magába foglalja Békés megye egész területét, Csongrád
megye Tiszától keletre eső területeit, valamint a Dévaványai-Ecsegi puszták és a HármasKörös hullámterének Jász-Nagykun-Szolnok megyébe nyúló részeit. A működési terület
összesen 800 ezer hektár. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság látja el mintegy 53
ezer ha védett terület kezelési, fenntartási és fejlesztési feladatait, amelyből több mint
hatezer hektár fokozottan védett.
Az Igazgatóság alaptevékenységei közé tartozik többek között, hogy természetvédelmi
bemutató, ismeretterjesztő, oktatási célú valamint ökoturisztikai létesítmények fenntartásával és működtetésével természetvédelmi oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységet lát el, továbbá hogy az idegenforgalom számára a védett területeket, annak természeti értékeit, az ott folyó természetvédelmi munkát bemutassa.
Jelenleg hat tanösvényt és két látogatóközpontot üzemeltet az Igazgatóság: az 1997.
óta a térség szakmai, turisztikai és oktató bázisává fejlődött Réhelyi Látogatóközpontot,
amely 2003-ban új oktató és szállásépülettel bővült, illetve a 2003 májusában megnyitott
Körösvölgyi Látogatóközpontot a szarvasi Anna-ligetben. A Réhelyi Látogatóközpont sajátossága a túzokvédelmi munka és ősi magyar háziállatfajták bemutatása. Az oktatóépületben és szállásépületben 48 fő részére szállás vehető igénybe. Szakmai továbbképzések,
előadások, tréningek megtartására nyújt lehetőséget az épületben található két 50 fő
befogadóképességű előadóterem és a két 25 fős oktatóterem.
A Körösvölgyi Látogatóközpont jellegzetességét a Dél-alföld természeti értékeinek
bemutatása jelenti. Az épületegyüttest körülölelő 26 hektáros Anna-liget egyedi adottságú,
hiszen a természetes állapotok mellett a Csáky-Bolza
kastély és kastélypark, mint kultúrtörténeti emlék is jelentős. Az épülettől kiinduló sétányon megismerhető az
eredeti ártéri növényvilág, a Bolza-féle tájképi kert és a
meglepően gazdag állatvilág.
Mindkét látogatóközpont erdei iskolai programszolgáltató hely is, a Réhelyi Látogatóközpontban működő
Ködvirág Erdei Iskola programja minősítéssel is rendelkezik, amely a térség jellemző tájtípusait és élővilágát
dolgozza fel és mutatja be alsós és felsős korosztály számára.
A Bihari Madárvárta erdei iskolai, környezeti nevelési programok megvalósítása érdekében létesült Békés
megye észak-keleti sarkában, a Körös-Maros Nemzeti
Park Kis-Sárrét részterületén Biharugra település köz-
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pontjától 3 kilométerre található. A 2007-ben újonnan nyílt létesítmény hagyományos
szerkezetű, a bihari tájra jellemző építészeti stílus elemeit tükrözi. A szállásépületben 44
fő részére van kialakítva szálláshely 2x3 ágyas közös fürdőszobás szobákkal. Az oktatóépületben található közösségi terem értekezletek, gyakorlati foglalkozások és csoportos étkezések lebonyolítására alkalmas. Az épülethez fedett terasz és nagy udvar kapcsolódik.
Mind az épület, mind az itt megmaradt háborítatlan természeti környezet olyan erdei iskolai programok megrendezéséhez, terepi megfigyelések, foglalkozások megtartásához nyújt
helyszínt, ami páratlan élményt nyújt az ideérkezők számára.
PROGRAMOK
- kiállítások, természetfilm megtekintése
- tanösvény túra
- erdei iskola kidolgozott szakmai
programokkal
- túzok és őshonos állatok megtekintése
- természetvédelmi tábor
SZOLGÁLTATÁSOK
- túravezetés, szakvezetés, szakmai és
ismeretterjesztő előadások, rendhagyó
órák igény szerint előzetesen
egyeztetve
- családi hétvégék, kirándulások
szervezése
- konferenciákra, tréningekre termek
bérbeadása
- kerékpárkölcsönzés
- kiadványok, ajándéktárgyak
értékesítése
- szakmai segítségnyújtás oktatási
intézményeknek
ELÉRHETŐSÉGEK
Réhelyi Látogatóközpont
5510 Dévaványa, Réhely
Tel./fax: 66/483-083
e-mail: rehely@kmnp.hu
Körösvölgyi Látogatóközpont
5540, Szarvas, Anna-liget 1. 5541
Szarvas, Pf. 72.
Tel.: +36-30/474-1789
e-mail: korosvolgy@kmnp.hu
Bihari Madárvárta
5538, Biharugra, Bihari Madárvárta
Tel.: +36-30/687-0816
e-mail: madarvarta@kmnp.hu
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LIGET OKTATÓKÖZPONT
1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár
Tel: 1/320-7061; E-mail: d.panni@vipmail.hu
Radics Boglárka Tel: 1/363-1117/128
E-mail: radics.boglarka@mmgm.hu
www.mmgm.hu / múzeumpedagógia link alatt
Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Vezető kapcsolattartók: Darvas Lászlóné
A Liget Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont a Magyar Mezőgazdasági
Múzeum Közművelődési Főosztálya keretében alakult civil szervezet, egyike az OKTH
által 1983-ban szervezett, Szalay Marzsó Enikő és mások kezdeményezésére alakult
oktatóközponti hálózat első tagjainak. A KOKOSZ küldetésnyilatkozatát és jövőképét,
melynek szellemében dolgozunk ma is, közösen fogalmaztuk meg és fogadtuk el. Oktatóközpontunk egyike a néhány, múzeumban létrehozott környezet- és természetvédelmi oktatóközpontnak. Tevékenységünk közvetlenebb célja, értelme, hogy a befogadó intézmény
arculatának egyik meghatározó eleme legyen a környezeti nevelés, az ökológiai kultúra
képviselete. A múzeum állandó kiállításai közül elsősorban az „Erdészet”, „Halászat”,
„Vadászat és vadgazdálkodás”, „A növények országából”, „Természeti értékek”, „Az
állatok háziasítása” és a magyar mezőgazdaság ezer évét bemutató új állandó kiállítás jelentik munkánk közvetlen szakmai hátterét.
A múzeum műemlék épületegyüttese, a
Vajdahunyadvár Európa talán első közparkjában, a Városligetben épült, az 1 hektárnyi liget
terepi programjaink kiváló színtere. Ez az
együttes valósággal kínálja magát az épített és
természeti környezet összefüggéseinek, harmóniájának elemzésére is.
Oktatóközpontunk szinte minden gyermekés ifjúsági korcsoporttal foglalkozik, a múzeum (évi 100-150 ezer) látogatójának közel
egyharmada gyerek. Munkánk ezért szorosan
kapcsolódik az oktatásügy környezeti oktatásinevelési terveihez. A világ, Európa, és részeként Magyarország jövője szempontjából is
stratégiai fontosságú a környezeti alapozottságú
köznevelés, közoktatás. Mi az ökológiai kultúra
fejlesztésének múzeumi lehetőségeit, ezeknek a közoktatáshoz, közneveléshez való leghatékonyabb kapcsolódási formáit kutatjuk és valósítjuk meg.
Az első Enikő díjas, egyéni kategóriában, munkatársunk, Rogna Emília múzeumpedagógus volt (Zalaegerszeg, 1997).
Jelentős munkáink az elmúlt évekből: Az Országos Erdészeti Egyesület „Az erdő és
az ember” című oktatófilm sorozatának szakmai bemutatói és sajtótájékoztatói; A
múzeum ”Hazánk mezőgazdasága diákszemmel” c. pályázata természetismereti és
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ökológiai témáinak megfogalmazása, az általános- és (részben) a középiskolai pályamunkák
értékelése e témakörökben. Az 1983 óta beérkezett két évtizednyi anyag külön múzeumi gyűjteményként kutatható. Meghívásos gyermekrajz
pályázat magyar anyagának összeállítása és
szétküldése, gyermekrajzok fogadása 8 EU tagország és leendő tagország természettudományi
múzeumaiból. Alternatív pedagógiai programok
a múzeumi környezeti nevelésben: Montessori
program, ELTE speciál kollégiumok és részvétel a múzeumpedagógiai szakirányú képzésben,
a „Földön, vízben, levegőben” c. akkreditált óvoda- és iskolapedagógus képzésben, fogyatékkal élő gyerekek speciális programsorozatai. „A mi falunk” és az „Erdő” érintőképernyős játékaink az e-learning kategóriában döntőbe jutottak.
Feladatunk és lehetőségünk az agrárkultúra azon hagyományainak és új törekvéseinek
megismertetése is az ifjúsággal, melyek a fenntartható mezőgazdaságot szolgálják, ehhez szükséges hazánk természeti adottságainak jobb megismerése, értékeink tudatosítása.
Szakmai, technikai háttér: a már említett kiállítások mellett a múzeumi gyűjteménytárak, könyvtár, preparátor- és restaurátor műhelyek látogatási lehetősége, a befogadó intézmény audiovizuális és más technikai eszközeinek, múzeumpedagógiai foglalkoztató
termének használata.
Szolgáltatásaink:
Rendhagyó környezetismereti órák, szakköri foglalkozások, tárlatvezetések
Akkreditált pedagógus továbbképzések, módszertani bemutatók, szakmai napok
pedagógus közösségeknek
Erdei iskola előkészítő és felidéző (új ismereteket rendszerező) foglalkozások
Természetismereti, környezetvédelmi versenyek, játékos vetélkedők
Jeles Zöld Napok programjai; kapcsolódó feladatlapok, oktatási segédeszközök
tervezése, készítése
A „Hazánk mezőgazdasága diákszemmel” pályázat képzőművészeti anyagából
tematikus válogatások (Pl. Madarak és Fák Napjára) (festmény, grafika, batik,
kisplasztika)
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LORÁNTFFY ZSUZSANNA TAGÓVODA
3533 Miskolc Lorántffy Zs.út.28.
Tel.:46 / 370-327
E-mail:lorantffyovi@gmail.com
Vezető/kapcsolattartó: Machán Jánosné

A miskolci Lorántffy Zsuzsanna Tagóvoda óvodapedagógusaiban megfogalmazódott az
az igény, hogy mélyrehatóbban foglalkozzunk az óvodás korú gyermekek egészséges életmódra, valamint környezeti nevelésével. Óvodánk elsődleges feladata a Harmonikus személyiségfejlesztés egészséges környezetben című helyi nevelési programunkban megfogalmazottak minél színvonalasabb végrehajtása. Nevelő munkánk során családias, derűs,
kedvelt tevékenységekkel teli óvodai élet megteremtése a célunk. Óvónőink – intézményen belül és kívül - olyan tevékenységrendszert biztosítanak, amely segíti a gyermeki
személyiség kibontakozását és a képességek megfelelő fejlesztését. Minden csoport nagy
figyelmet fordít a testi nevelés, illetve a testnevelés, valamint a környezet szeretetének,
megóvásának nevelésére. Az egészséges életmódra nevelés keretén belül óvodánk gyermekei számára korcsolyázást szervezünk, mint a téli sportok egyikét. A gyermekeink
testedzése, egészségük fenntartása szempontjából középső és nagycsoportosaink úszni
járnak. Rendszerességgel és folyamatosan minden évszakban kirándulunk, amely nagyon
meghatározza életünket. Közvetlen célunk a természet megismerése, megszerettetése és
egy másfajta gondolkodásmód kialakítása. A kirándulások, séták alkalmával feltöltődnek
a gyermekek élményekkel, mely játékukban tükröződik. A gyermekek a zavartalan játék
kibontakozásához szükséges időt, az egyéni bánásmód hatékonyabb érvényesülését a
folyamatos napirend biztosítja. Az óvónők a gyermekek tevékenységét folyamatosan figyelik, elemzik, értékelik. A hátrányos helyzetű és problémás gyermekek viselkedéseinek
okát felkutatják és igyekeznek azon javítani, a gyermekek önbizalmát növelni a pozitív tulajdonságokat kiemelni.

Az óvoda a fák alatt

és az udvarról
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Hagyományokkal rendelkező nyitott óvodai rendezvények:
- Erdők hete és Madarak és fák napja alkalmából rendezett vetélkedők
- Takarítási Világnapon udvartakarítás
- Állatok világnapján kirándulás szervezése állatkertbe.
- Adventi hangverseny
- Lillafüreden örökbefogadott fa díszítése.
- Karácsonyi előkészületek az óvodában - továbbképzés
- Farsangi mulatság.
- Víz Világnapja.
- Föld napján közös program a Nyitnikék Óvodával
- A Herman Ottó Gimnáziumban sportrendezvény a diósgyőri óvodák részvételével
- Gyermeknapi rendezvények.
- Erdei Óvoda Bükkszentkereszten.
Elért eredményeink:
- 2003-tól működtetjük a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési rendszer I.
partnerközpontú modelljét
- 2003. áprilisától a KOKOSZ elfogadta tagfelvételünket, és megbízást kaptunk Óvodai
Oktatóközpont kialakítására.
- 2006-ban első ízben majd 2009-ben másodszor is elnyertük a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium által alapított díjat, a
"Zöld Óvoda"címet.
Óvodánk nevelőtestülete és dolgozói olyan sokoldalú tevékenységrendszert biztosítanak,
amely segíti a gyermeki személyiség kibontakozását és a képességek megfelelő fejlesztését.
Hisszük, hogyha minél szélesebb körre kiterjesztjük a feladatok szépségét, az intézményünkben meglévő szellemiség még számtalan követőre talál.
Intézményünkben folyó minőségbiztosítás garancia arra, hogy a gyermekek nevelése oktatása még színvonalasabbá váljék a jövőben.

Föld napja az óvoda udvarán
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Mecseki Erdészeti Zrt. Természetismereti Oktatóközpontja
MÓKUS SULI ERDÉSZETI ERDEI ISKOLA ÉS ERDŐ
HÁZA
7628 Pécs, Árpádtető 3. Tel.: 72/518-120 * Fax:72/518-122
E-mail: mokussuli@mecsekerdo.hu; www.mecsekerdo.hu
Vezető/kapcsolattartó: Adorján Rita/ Scheitler Adrienn
Adószámunk: 11009429-2-02
Számlaszámunk: CIB-BANK ZRT. 10700055-25066007-52200005
A Mecseki Erdészeti Zrt. 1995-ben azzal a céllal hozta létre természetismereti oktató
központ erdei iskoláját, hogy az itt szerzett ismereteket az iskolai tananyagra építve erdész
szakemberek segítségével, terepi foglalkozások keretében adja át az idelátogató óvodás,
általános- és középiskolás, valamint felnőtt csoportok számára.
Az oktatásban kiemelt szerepet kapnak a természet- és környezetismereti, környezetvédelmi, erdészeti, vadgazdálkodási, kultúrtörténeti ismeretek.
Az iskolában elsajátított elméleti ismeretek elmélyítését és gyakorlati alkalmazását élmény- és erdőpedagógiai módszerekkel segítjük, mely a diákok saját tapasztalatszerzésre
épül.
Saját programunkat többéves gyakorlati tapasztalatunk, hazai és külföldi tanulmányutak, továbbképzések során szerzett ismeretek alapján dolgoztuk ki. Foglalkozásainkon lehetőséget nyújtunk a gyerekeknek, hogy a természetben tanuljanak a természetről. Fontosnak tartjuk, hogy a természetet apránként megtapasztalva közelebb kerüljenek hozzá,
hogy a saját felfedezéseikre építve lássák meg annak belső összefüggéseit, alakítsanak ki
egy új természetszemléletet, egy másfajta hozzáállást, melynek elemei a megértés, a szeretet és a felelősségérzet.
Együttműködési szerződésben állunk: a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi
Karának Környezettudományi Intézetével – az OK A tanár szakos hallgatók tanítási gyakorlati helyszíne-, az MME Baranya Megyei Csoportjával, a Baranya Megyei Múzeumok
Igazgatósága, Természettudományi Múzeumával.
RENDEZVÉNYEINK
Megyei természetismereti versenyeket, zöld jeles napokat, kiállításokat
szervezünk, hagyományos rendezvényünk 1996 óta az Országos Erdészeti
Egyesület által meghirdetett Erdők
Hete programsorozat. Oktatóközpontunkban Erdészeti Múzeumszobát
rendeztünk be a NYME Soproni Erdészeti Múzeumának kiállítási anyagából. Több tanösvényt alakítottunk
ki.
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„Az erdő a világ egyetlen olyan könyvtára, mely akkor is tudáshoz juttat, ha csendben
és nyitott szemmel sétálsz benne” (Madas László, erdőmérnök)
KIADVÁNYAINK
 Adorján Rita: Magonc.
Természetismereti játékok az erdőben
(2008. 3.jav. kiadás 128 old.)
 Adorján Rita: Útikalauz
a Mókus tanösvényhez (2003. 56 old.)
 Mecseki Erdészeti Zrt kiadásában:
Erdei kincseskönyv (2005. 240 old.)

SZOLGÁLTATÁSAINK
* Minősített erdei iskolai
programok
* Témanapos oktatási programok
* Tanösvény bemutató túra
vezetéssel
* Szakmai előadások, terepi
módszertani bemutatók
* Közösségfejlesztő programok
* Nyári szakmai táborok
* Módszertani ötletbörze
* Konferenciaszervezés
* Tanártovábbképzési programok

BEMUTATÓHELYEINK
* Árpádtető: Mókus tanösvény
* Árpádtető: Akadálymentes
tanösvény
* Sás-völgy Erdő Háza
tanösvényei
* Tenkes-hegy: Csodabogyó
tanösvény
* Mecsek – Sikonda ,- Kis-rét Erdei tanösvények
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MISSZIÓ ÉS KÖRNYEZETÜGYI KÖZPONT
1026 Budapest, Pasaréti u. 21. II. em. 2. sz.
Tel./fax: 1/317-8053; 20/998-1326
Mh.: 99/518-443
E-mail: szecheybj@yahoo.com
Vezető/kapcsolattartó: Dr. Széchey Béla József

A Missziói és Környezeti Központ, a Jézus Testvérei Renddel együttműködve konferenciákat, tudományos üléseket szervez. A helyi adottságoknak megfelelően ill. azok
függvényében iskolákkal, gimnáziumokkal és egyetemi szakcsoportokkal keres együttműködést.
Az Egyesült Nemzetek Szövetsége, az 1972 évi Stockholm-i világkonferencián Környezetvédelmi Világnap bevezetését kezdeményezte. A nemzeti egység kifejezésére e javaslatot, más szervezetekkel együtt, az összetartozás hangsúlyozására is, mi magunk is elfogadtuk és érdemi környezeti tartalommal töltöttük ki.
A civil, polgári tevékenységhez kapcsolódó szervezetünk, a maga keresztyén keresztény értékrendjével ezen ENSZ ünnep megszentelését, a Teremtési összefüggések bemutatásával együtt tartja szolgálati tevékenységének. Folyamatos munkánk nyomán, ez évben
elérkeztünk a 21. évfordulóhoz
A civil szervezet több tevékenységi területen túl kiemelt helyet biztosít a környezetgondozás építés és – védelem részére. A Statisztikai Hivatallal történt egyeztetés után célszerűnek látszott ennek megfelelő ön- és közértelmezéssel élni és Jézus nyílt megvallásán
túl jelezni, hogy a kozmosz egészéért érzett felelősség ezen alapfeltétellel együtt van jelen
munkájukban.
A közösség ezért, ennek megfelelően a szakmai tájékozódás során az első környezeti
világkonferencia ismeretanyagához kapcsolódik, felhasználva és tagadva azt, majd közvetlen munkával nyúl a Rio de Janeiro-i világgyűlés eredményeihez. Ezzel egyidőben,
mintegy dialektikus egységben tárja fel az immanens világgal szoros kapcsolatban lévő
transzcendens összefüggéseket. Így mindenkor hangsúlyozni tudja, hogy az eredményes
helyzetfeltárás és a problémák megoldása is e két rendszer mindenkor egységes egészként
történő kezelése alapján művelhető hatékonyan. E megközelítési módszer megfelelően érvényesíthető mind az iskolák-egyetemek mind az egyházak-civil szervezetek összefüggésében. Visszatekintve az utolsó három nagy, ünnepi rendezvényre, megállapítható, hogy
általános iskolák, gimnáziumok és egyetemi konferenciák is kedvező módon tudtak részt
venni a témaművelésben. ill. a rendezvényeken (XXII, II, I ker., Corvinus). Valóban, hasonló módon közeledtek az első kerületben is a konferenciához. Az e kerületi lépéseket is
eredményesnek, sikeresnek szabad mondani, hiszen az Ünnepet az I. kerületben, a Budavári Evangélikus Egyházban tarthattuk: Nagy Gábor Tamás polgármester úr is vállalta a
védnökséget a rendezvény felett és részletesen kifejtette e környezeti munka fontosságát
és a területileg illetékesek szoros együttműködésének az előnyeit.
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A 2011-es rendezvény címe: Önként vállalt csend. E kétnapos ünnepet mintegy modellnek is tekintetjük az 1991-től, tehát a 21 éve folyó munka áttekintésére. Ennek mibenléte elsősorban abban állt, hogy a humán és egyházi ismereteket minél szorosabb egységben kívánata az emberek részére elérhetővé tenni, Polgári és egyházi előadók segítették az
Európai Unió értékes programja szerinti önkéntesség elvét kiemelt helyre juttatni. Nem
véletlen, hogy a hazai oktatás hasonló, önkéntességre vonatkozó motívumai is támogatásra lelnek a munka során. Az Ünnepség ökumenikus istentisztelettel kezdődött, majd a Fővédnökök köszöntötték az egybegyűlteket. Ittzés János püspök úr az egyházon belüli
„csendes, de megbízható” kisközösségekről szólt, míg D. Szebik Imre, a MEÖT (Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa) Elnöke az önkéntes szolgálat új formáit vázolta
fel, összhangot keresve és teremtve az európai gondolkodás és gyülekezeti szolgálati gyakorlatunk között.
Az ifjúság jelenlétét Győri Éva és táncpartnere mutatta meg, ünnepi tánc formájában.
Este az őszinte beszélgetésé volt: mit lehet és mit szabad várni az önkéntes környezeti fegyelem ügyében az egyházi közösségektől valamint polgári barátaiktól, közöttük különösen is figyelve a fiataljainkra. A hétvége délelőttjén Páll László áhitata után az ország
csendvédelemre vonatkozó legújabb helyzetfeltárásával ismerkedünk meg, Az ombusmani
hivatal főosztályvezetője tartott mélyreható ismertetést a téma műveléséről és vázolta fel a
fontos teendőket. Az előkészítő munkában Muntág András, az Optikai Akusztikai és
Filmtechnikai Egyesület vezetőségében komoly szerepet betöltő önkéntes munkatárs, az
ev. Zsinat világi elnöke vett részt.
Az ez évi programnak az adott különös hangsúlyt, hogy az Európai Unió elnöki tisztét országunk látta el és ennek keretében önálló civil programok szervezésére kerülhetett
sor. Ennek gyakorlati megjelenése a Külügyminisztérium tevékenységéhez kapcsolódó
munkában valamint az Európaház által kialakított keretek felvállalásában mutatkozott
meg. (Az ÖNKÉNTESSÉG ÉVE – EU)
A Külügyminisztérium Európai ügyekért felelős helyettes államtitkára, Ódor László
valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház - környezetvédelmi ügyekért felelős Elnök-Püspöke, Gáncs Péter látta el a fővédnöki tisztet, mintegy példaként bemutatva a
civil és állami szervek pozitív együttműködési lehetőségét.
A Környezetvédelmi Világnap – a Teremtés 21. Ünnepe mintegy jól érzékeltette
a civilek, egyházak és az állami vezetés egészséges, önkéntes munkakapcsolatát.
Az előző két évben a helyi iskolák és gimnáziumok aktivitása volt a nagyobb, a
jellemzőbb. Budafokon nagy fogadókészséget találtunk az intézmények vezetői részéről
és ennek nyomán kiállításig menő együttműködésre került sor.
A pesthidegkúti ökumenikus iskolában pedig tanári karig menően alakult ki a baráti kapcsolat, majd kisdiákok vettek részt aktív, gyakorlati munkával a környezeti konferencián.
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Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

NAPRÓZSA OKTATÓKÖZPONT
6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. Pf. 186
Tel.: 76/482-611; fax: 76/481-074
E-mail: lendvaim@knp.hu
Vezető/kapcsolattartó: Lendvai Mária
A jó vezető egyik ismérve, hogy beosztottjaiból – ha kell némi erőszakkal – kihoz,
amit csak lehet. Dr. Tóth Károly, a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatója ebben igencsak
serénykedett. Úgyhogy amikor a 30 évnél fiatalabbaknak szóló alkotó ifjúság pályázatot
1981-ben kiírták a természetvédelemben dolgozók számára is, addig „bíztatta” minden 30
évesnél fiatalabb kollégáját, amíg azok meg nem szülték saját szakmájukban az egyébként
is bennük feszülő ötleteiket. Az országos megmérettetésen ketten is díjazottak lettek. Az
Országos Természetvédelmi Hivatal dolgozói közt volt az – akkori nomenklatúra szerint –
természetvédelmi oktatást, képzést támogató Szalai-Marzsó Lászlóné (Enikő). Fantáziát
látott egy programkínálattal, felszereléssel és szakszemélyzettel rendelkező, a nemzeti
park által üzemeltetett olyan szálláshely létesítésében, mely befogadó jellegű. Nem saját
gyerekközönség számára született, mint az iskolák, települések által kialakított
szaktáborozásra is alkalmas helyek, nem szabadidős táborhely, mint az úttörőtáborok és
az üdülők, hanem az infrastruktúrával nem rendelkező, de aktív pedagógusok számára
biztosíthat helyet, programot és eszközt komplex természetismereti tábor számára. Ide
elhozhatják szakköröseiket a tavaszi, nyári és őszi szünetekben, hétvégéken. Bázishelye
lehet az egy napos kirándulásoknak, terepgyakorlatoknak is. A tervekben szerepelt rövid
távú (a szálláshely kialakítása, próba-turnus megvalósítása), középtávú (üzemszerű
működtetés a tanításmentes napokon, meghosszabbítva az osztálykirándulásokra szánt 1-2
nappal) és hosszú távú (minden gyerek 8. osztályos koráig legalább egyszer vegyen részt
tanítási időben ilyen terepi programon) terveket.
- Ha kitaláltad, láss neki és valósítsd is meg – adta ki a „parancsot” Enikő az ifjú pedagógusnak. Megerősítést jelentett a budapesti erkölcsi támasz, Enikőnek köszönhetően ez
később anyagi segítséget is jelentett. A pénz nem csupán a felszerelés bővítéséhez, hanem
a kísérő pedagógusok anyagi támogatására is kellett. A szabad idejükben munkát és felelősséget vállaló pedagógusok felé gesztust és bíztatást is sugallt, hogy legalább többletkiadásaikat térítette a nemzeti park.
Szintén neki köszönhető, hogy Dr.
Tóth Károly folyamatos ostromát támogatta az Országos Környezet- és
Természetvédelmi
Hivatalban
(OKTH), miszerint a nemzeti parkban szükség van pedagógusra, aki a
gyerekekkel és a felnőttekkel szakszerűen és koncepciók mentén foglalkozik.
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A Fülöpházi Oktatási Központnak keresztelt
bázishely idővel – ahogyan a pályázat hosszú távú
tervében is szerepelt – szorgalmi időben is fogadott vendégeket. Az „Öreg épület” 16, majd az igények növekedése miatt épített új szálláshely (1992)
és a hozzá kapcsolódó terepi infrastruktúra 30 fő
számára biztosított szállás és foglalkozási lehetőséget. A kezdetben egy, majd két személy által szervezett és végzett munka további telephelyek és
programok kialakítását tette lehetővé: a rendhagyó órák, jeles napi rendezvények, vetélkedők, terepi vezetés, képzések, konferenciák, közösségi napok mellett a működési területünkön tevékenykedő közoktatási és közművelődési intézmények, pedagógusok, civil
szervezetek, önkormányzatok, stb. környezeti nevelési és ökoturisztikai munkáját is támogatjuk, együttműködünk programjaik megvalósításában.
Az elmúlt 30 évben az alábbi saját bázishelyeken tevékenykedett a Naprózsa Oktatási Központ:
1. Naprózsa Erdei Iskola: Fülöpháza határában 1982. óta
működő, jelenleg is aktív, minősített erdei iskola szolgáltatás. Egy alsós, egy felsős programot és 10 plusz modult kínál egész tanévben, nyáron természetismereti táboroknak,
gólyatáboroknak, képzéseknek, tájfutó versenyeknek, terepgyakorlatoknak ad helyet.
2. Réce Erdei Iskola: a Péteri-tó (Petőfiszállás) mellett levő,
erdei iskoláztatásra alkalmas 20 fős szálláshely, mely jelenleg csak alkalmi férőhelyként használható, felújításra vár.
3. Boróka Erdei Iskola: a bugaci látogató központ közelében levő, működésekor 20 fő befogadására alkalmas szálláshely funkcióváltás miatt már csoportokat nem fogad.
4. Természet Háza: Kecskeméten áll az 2000-ben átadott, állandó és időszaki kiállításoknak, gyerekfoglalkoztatónak, konferenciateremnek helyet adó épület. Itt találhatók a
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Természetismereti Osztály dolgozóinak irodái is.
5. Tisza-völgyi Látogató Központ: Szatymaz határában, közel a szegedi Fehér-tóhoz kiállítással és foglalkoztatóval várja a vendégeket.
6. Kontyvirág Erdei Iskola: 2007-ben kibővített és korszerűsített szálláshely 44 fő befogadására alkalmas, minősített erdei iskola szolgáltatás. Egy alsós, egy felsős programot és
5 plusz modult kínál egész évben. Nyáron természetismereti szaktáborokat szerveznek a
munkatársak, és helyet biztosítanak hasonló témájú programokhoz, képzésekhez.
7. Egyéb terephelyek: 19 tanösvény, tornyok, madármegfigyelő házak, leskunyhók, stb.
A szerteágazó, és nagy távolságok között
végzett munkához mára egy 11 fős csapat kovácsolódott össze. Ritkaság számba megy, hogy
tőlünk még senki nem ment el önszántából,
vagy szakmai okokból.
Munkánk gerincét a környezeti nevelés képezi, de nemzeti parkos létünkből következően
más, e munkát támogató egyéb tevékenységeket
is végzünk.
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Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
Szolnoki Erdészete

ERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ ERDÉSZETI
ERDEI ISKOLA
5000 Szolnok, Kaán Károly u. 5.
Tel: 56/523-010; Fax: 56/523-014
E-mail: szolnok@nefag.hu; e.horvath@nefag.hu
Vezető/kapcsolattartó: Horváth Ernő / Magyar Andrea
Adószámunk: 11266369-2-16
Számlaszámunk: 10300002-45412156-00003285
A NEFAG Zrt. 1989-ben hozta létre a jelenlegi parkerdő területén a Szolnoki
Erdészettel közös épületben az Erdei Művelődési Házat. A Művelődési Ház az Országos
Erdészeti Egyesület (OEE) Erdészeti Erdei Iskolai Szakosztályának, valamint a
Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének (KOKOSZ)
tagja. 2002-ben elnyerte a „Kiemelt Magyarországi Erdőpedagógiáért” díjat.
A NEFAG Zrt. Felelős, tartamos erdőgazdálkodásába szervesen beépül a környezeti
nevelés ügye, a jövő nemzedék környezettudatának pozitív formálása.
Az Erdei Művelődési Ház ideális környezetben működik, Szolnok város szélén, 200
hektárt meghaladó területű Széchenyi Ökoturisztikai Parkerdőben a Zagyva folyótól 300
m-re. Az Erdei Művelődési Ház a környezeti nevelés területén regionális oktatási
központként működik. A jellegzetes alföldi táj és a változatos élőhelyek (a Tisza és
Zagyva folyókat kísérő puhafás ligeterdők, magas ártéri keményfaligetek, ültetett erdők,
erdősávok, facsoportok, puszták, legelők, agrárterületek) kiváló lehetőségeket biztosítanak
a természet személyes megtapasztalására, az erdővel és az erdész szakmával való
közvetlen találkozásra.
A városi és a természeti környezet közelsége egyenesen sugallja, (tőlünk 2 km-re
található Szolnok legnagyobb lakótelepe), hogy táj – ember – település összefüggésébe
vizsgáljuk szűkebb és tágabb környezetünket, nem állítva éles határvonalat a természeti és
épített környezet közé.
Az Erdei Művelődési Ház az elmúlt évtizedekben tanácsadó központtá vált a célzott
közösségek számára (turisztika, környezeti nevelés, oktatás, továbbképzés), regionális
oktatási központként működik.
A Művelődési Ház az országos versenyek szervezésében is kiveszi a részét. Idén 11.
alakalommal szervezzük meg a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti
Verseny szaktáborát és a „Madarak és fák napja” Országos Tanulmányi Verseny
regionális fordulóját. Tíz éve természetbarát és természetkutató szakkört vezetünk,
diákjaink eredményesen szerepelnek országos pályázatokon és versenyeken.
Az elmúlt évek során jó kapcsolatot építettünk ki a Szolnok megyei civil
szervezetekkel, (Gördögök - Kerékpáros és Szabadidő Sportegyesület, Szeretethíd Magyar Református Szeretetszolgálat, Jász – Nagykun - Szolnok. Megyei Természetbarát
Szövetség) akiknek programjaikhoz helyszínt és szakmai segítséget biztosítunk. A Jász Nagykun-Szolnok megyei tehetségsegítő tanács munkájában is részt veszünk, tanári
továbbképzéseket, módszertani bemutatókat tartunk.
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Az Erdei Művelődési Ház és az Erdészeti Erdei Iskola tevékenységei:
 Erdészeti erdei iskolai és erdészeti erdei
óvodai programok, félnapos és egész napos
formában.
 Klasszikus erdei iskolai tábor, tanév
közben, bentlakásos formában
 „Jeles napok” rendezvények szervezése
(Víz világnapja, Föld napja, Madarak és
Fák napja, Környezetvédelmi világnap,
Erdők hete, Autómentes világnap)
Mindezek közül meghatározóak az erdészeti erdei iskolai és óvodai programok. Az elmúlt
években ennek keretében évente több mint, 250 szakmai napot tartottunk, ez egyben
ugyanennyi csoportot, évente közel 7000 résztvevőt jelent. Az erdőpedagógia
módszereiben épít az aktív, cselekvő együttműködésre, a saját tapasztalatszerzésen
alapuló tanulásszervezésre és élménypedagógiai terepi módszereket alkalmaz, melynek
része a felfedező kísérlet, bemutatás, megfigyelés, vita, beszélgetés, kiselőadás, kérdve
kifejtés, valamint a projektmódszer.
 Számos és sokszínű szakköri munka
(természetkutató, természetbarát,
kézműves, fotó, fafaragó)
 Szaktáborok (Kaán Károly verseny
országos tábora, Békaporonty tábor
óvodásoknak, megyei halász –vadász –
madarász táborok, valamint fotó és
fafaragó alkotótáborok)
 Iskolai versenyek, vetélkedők szervezése,
pályázatok hirdetése
Oktató tevékenységünk szerves részeként már évek óta működik egy alkotócsoport, mely
kezdetben szemléltető funkciójú fotók készítését tűzte ki céljául. Az évek során ezen
feladatok megvalósítása mellett a természet szépségeivel való találkozás egyre inkább
művészi igényű alkotásokra ihlette a fotósokat.
Célunk, hogy a tevékenységek során a tudományos közelítés mellett a gyerekek esztétikai
élményként is átéljék a természet jelenségeit, történéseit és színvonalas alkotásokon
örökítsék meg ezeket.
 Óvoda pedagógusok és tanárok számára
továbbképzések szervezése
 Bagolyvár vadaspark üzemeltetése. A
vadasparkban körbesétálva
megismerhetjük Magyarország vadfajait,
házi- és hobbiállatait.
 Képzőművészeti kiállítások szervezése
 Túrák, terepgyakorlatok
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NEUMANN JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
OKTATÓKÖZPONTJA
9700. Szombathely, Losonc u. 1.
Tel/fax: 94/313-399
Email: csapo.erzsebet@int.szombathely.hu
Vezető/kapcsolattartó: Csapó Erzsébet

A Neumann János Általános Iskola Szombathely belvárosának peremén, kertes házak
övezetében, forgalmas útkereszteződésben található. 6 ezer m2 zöld terület tartozik épületünkhöz, amely fákkal körülvett, háborítatlan „zöld sziget”. Ezt a páratlan lehetőséget
igyekeztünk kihasználni, amikor kialakítottuk Oktatóparkunkat, amely kiemelkedő színtere iskolánk környezeti és egészségnevelésének.

MUNKATERÜLETEINK










Madártani tanösvény
Tavi élőhely
Kőzetgyűjtemény a Dunántúl kőzeteiből
Gyógy- és fűszernövény kert
Zöldségeskert
Őshonos gyümölcsfák
Sziklakert
Meteorológiai kisállomás
Szabadtéri tanterem
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JÓ GYAKORLATUNK
 Irány a természet! - Oktatás
a szabadban

PROGRAMJAINK
 Tanórai és tanórán kívüli
foglalkozások
 Kísérletek, megfigyelések
 Versenyek szervezése,
lebonyolítása
 Bemutató foglalkozások
tartása
 Kiállítások szervezése

Óvodástól a felnőttekig várjuk az érdeklődőket
2008-tól ÖKOISKOLA vagyunk és referenciaintézménnyé válásunk előminősítésén sikeresen túl vagyunk.

132

NYITNIKÉK
KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
OKTATÓKÖZPONT
1137 Budapest, Radnóti Miklós u.35.
Tel: 061-3294864; 0630-58321-93
Fax: 061-3400-866
E-mail: zsuzsanna1226@freemail.hu
Vezető/kapcsolattartó: Kiss Zsuzsanna
A mi iskolánkban, a Herman Ottó Tagiskolában (amely egyben ÖKO iskola, valamint
helyet ad a Nyitnikék Oktatóközpontnak is), hosszú évek óta a környezettudatosság fejlesztését helyeztük az oktató-nevelő munkánk homlokterébe. Tudjuk, mert sokszor megtapasztaltuk, hogy az elméletben egyszerűnek látszó lépések (az iskolában keletkező hulladékok szelektív gyűjtése, öröm-bánat térkép készítése környékünkről, erdei iskoláztatás,
energia-járőrszolgálat az energiatakarékosság érdekében, stb, stb.) mennyi odafigyelést,
következetes munkát és sok nem várt probléma megoldását jelentették és jelentik választott utunkon. A kudarcokkal és eredményekkel egyaránt tarkított útról, amelyen a ránk bízott ifjúság elé tárjuk meggyőződéseinket, vélekedéseinket a világról, néhány fontos eseményen keresztül számolunk be:
Iskolánk 1962 óta működik. Belvárosi iskola, közel a Dunához, a Margit-szigethez, a
szép természeti környezethez. 1994. március elsejétől viseli Herman Ottó, a híres természettudós, polihisztor nevét. A KOKOSZ-hoz 1999-ben csatlakoztunk, akkori iskolaigazgatónk: dr. Treiber Pálné szorgalmazására. Tőle azóta is rendszeres szakmai segítséget kapunk.
A névválasztás jelzi intézményünk arculatát. A
környezet- és természetvédelem kiemelt nevelési feladatunk. A Budapest, XIII. kerületének környezeti nevelési bázisiskolája vagyunk.
Célunk a környezettel harmonizáló életvitel, szokásrend igényének kialakítása, a környezettudatos magatartás, szemlélet formálása. Annak megvalósítása,
hogy hogyan, miként kerülhetünk önmagunkkal, s magunkon keresztül iskolai környezetünkkel- és tágabb értelemben társadalmi- és természeti környezetünkkel
összhangba, nehéz, de szükséges feladat.
1986 óta minden tanévben szervezünk erdei iskolát. Az első néhány évben a Bükki Nemzeti Park volt az
állandó helyünk, Rejteken. Az egyhetes programhoz
kidolgozott munkafüzetünket a magyar Környezeti nevelési egyesület adta ki, országosan használható, szerzője Treiber Zsuzsa. Ezt követően nyitottunk a többi
nemzeti park, ill. tájegység felé. Mára szokássá vált,
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hogy valamennyi osztályunk, minden tanévben hazánk egy-egy újabb területével ismerkedik meg.
2000-ben Múzeum az iskolában címmel országos konferenciát tartottunk bemutató
foglalkozásokkal. Elsősorban a Magyar Természettudományi Múzeummal, a Petőfi Irodalmi Múzeummal, a Mezőgazdasági Múzeummal, stb. azóta is visszatérő kapcsolatban
vagyunk.
2003 óta hirdettük meg az őszi- ill. a tavaszi zöld napot, mivel nagyvárosi intézményként külön feladatot jelent tanítványaink természeti élményhez való juttatása.
2004-ben, iskolánk névfelvételének 10. évfordulója alkalmából megrendeztük a Herman Ottó-ról elnevezett iskolák országos találkozóját. Az azóta eltelt években pedig hagyományos rendezvényünkké vált a Herman Ottó nap, ill. Herman Ottó napok. Névadónk
nyomdokain járva, a 2009-2010-es tanévtől meghirdettük a Herman pályázatot, melyben
minden érdeklődő évről évre új feladatok által kerülhet közelebb névadónk szellemi örökségéhez.
2005-ben megszületett A kőlevestől az ökológiai lábnyomig – a környezeti munkacsoportunk kiadványa, amellyel magas szakmai színvonalon, kötetbe rendeztük addigi tapasztalatainkat, kísérleteinket.
2006-ban részt vettünk (dr. Treiber Pálné, Kiss Zsuzsanna, Bognár Gáborné) a Nyitott szemmel Herman Ottó útjain című felfedező füzet elkészítésében, amelyet szintén
a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület adott ki országos használatra.
2008-ban Kiss Zsuzsanna oktatóközpont vezetőnk Pedagógusok zöldben címmel készítette el másoddiplomájához szakdolgozatát (DE BTK, művelődésszervező szak). A
szakdolgozati kutatás keretében felvettük a kapcsolatot az Algyői ÖKO Ált. Iskolával.
Szűkebb és tágabb környezetünkben, számos más intézménnyel, ill. szervezettel működünk együtt (erdei iskolák,tanösvények, Humusz, ÖKOPannon, Bonsai Egyesület, Magyar
Madártani Egyesület, stb.)
Több ízben is helyet adtunk az OKI (most már OFI) környezeti nevelési vezetőképző
tanfolyamának, és kollégáinkkal be is kapcsolódtunk a képzésen folyó team munkába.
2011 tavaszán immáron harmadszor nyertük el a kitüntető ÖKO iskola címet. Egyre
inkább szeretnénk nyitott közösséggé válni. Rendezvényeink nyitottak .Más szervezetek,
intézmények képviselőit is bevonjuk programjainkba, ugyanakkor mi magunk is részt veszünk mások által szervezett projekteken, rendezvényeken. Ebben az évben pl.:Carbondetektív nemzetközi projekt (Bognár Gáborné és Erdei Edina), öko továbbképzés a budapesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnáziumban (Chovanecz Edit és
Kiss Zsuzsanna)
Működésünk óta világossá vált előttünk, hogy „először magunkban kell létrehoznunk
a változást, amit a világtól követelünk.” (Mahatma Ghandi). Ennek szellemében haladunk
tovább a fentiekben bemutatott utunkon, még ha oly rögös is.
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ÓVODÁSOKKAL A TERMÉSZET MEGÓVÁSÁÉRT
KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET
2120 Dunakeszi, Garas u.28. Tel: 30/490-1908
E-mail: otmdunakeszi@freemail.hu; kgizike@online.hu
Vezető/kapcsolattartó: Kerezsi Andrásné
Adószámunk: 19183244-1-13
Számlaszámunk: 11742104-20044480-00000000
Az ÓTM Egyesület befogadó intézménye az Eszterlánc Óvoda Gyöngyharmat Tagóvodája. Programjaink egy részét az ide járó gyermekek részvételével valósítjuk meg. Egyesületünk 1992-ben alakult, 2006-ban vált közhasznúvá.
1. Az egyesület célja:
Az óvodás életkorú gyermekek környezeti nevelésének elősegítése, személyiségének formálása környezetét védő, természetet szerető emberré nevelés, a családok
bevonásával, különböző programokon keresztül.
A fenntarthatóságra nevelés figyelembe vételével a pedagógusok és egyéb érdeklődő felnőttek környezettudatos szemléletének fejlesztése,- országhatáron belül és túl.
Pedagógiai módszertani ismereteik bővítése elméleti és gyakorlati programok
szervezésével, különböző akciókon-, terepgyakorlatokon-, fórumokon keresztül.
2007-ben az egyesületünk tevékenységi köre kibővült: Egy dunakeszi, egy fóti és hat
budapesti óvodában dolgozó és egyéb külsős tagokkal, olyanokkal, akik egyet értenek
az egyesületünk céljaival.
2. Konkrét tevékenységek:
2.1. Gyermekekkel, szülőkkel:
Több programot, élményszerző kirándulásokat, egyéb rendezvényeket, akciókat valósítunk meg a fenti célok figyelembe vételével. Különböző helyszíneken terepi programokat szervezünk évszakonként a gyermekeknek, ahová a szülőket is meghívjuk. Az egyesület megalakulása óta, 19 éve hagyományteremtő rendezvényeink vannak, melyek
rendszeresen megismétlődnek, mindig más-más módszerrel, de környezetismeretet fejlesztő, környezetvédelmi tartalommal. Az egyesület által támogatott, szervezett zöldprogramok, része az évszakonként természeti környezetben való tapasztalatszerzés, a
kerti munka, amelyekre a családok számítanak, ezeken egyre többen szívesen részt
vesznek.

Föld napi kerti munka

2009 óta közel 400 fő érdeklődő
vett részt a továbbképzéseinken
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2.2. Egyéb érdeklődőkkel:
Konzultációs lehetőséget biztosítunk az érdeklődő pedagógusoknak, egyéb szakembereknek. Évente környezeti nevelés témában - a Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) által alapított, az egyesület által indított: akkreditált továbbképzést indítunk óvoda - és alsós iskolai pedagógusok részére, melynek címe: "Földön, vízben, levegőben" és "Rajtunk is múlik". Ezeken az ország különböző településeiről vesznek részt a pedagógusok, valamint hívnak kihelyezett továbbképzésre.
2.3. Határon túli kapcsolataink:
Együttműködünk hazai és külföldi szervezetekkel. Hagyományként ápolja
egyesületünk az együttműködést a Romániában lévő Székelykeresztúri Mesevár Egyesülettel. Közös programokat,
tapasztalatcseréket szervezünk.
3. Az egyesület az alábbi közhasznú
tevékenységeket végzi:
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kiadványterjesztés
Koszorúzás Petőfi emlékhely- Székelykeresztúr
Kulturális tevékenység.
Közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások.
Taglétszámunk 36 fő, mely évenként bővülhet. Támogató tagok – az óvodások szülei.
Egyesületünk nyitott, bárki tagja lehet, aki egyetért a céljainkkal, és befizette a tagdíjat.
Évente 2 közgyűlést tartunk, melyet az elnök hív össze. A négy főből álló vezetőség,
amelyet a közgyűlés választ, (elnök, társelnök, ügyvezető és gazdasági titkár) szervezi,
koordinálja, irányítja az egyesület tevékenységét. Az egyesület működését, gazdálkodását
a Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amely két főből áll.
4. Jövőre vonatkozó terveink:
A szülőkkel, szakemberekkel együttműködve a tapasztalatcseréket és az ottani
megfigyeléseket még színesebbé tenni.
A szülők-gyermekek természet iránti szeretetét fenntartani különböző programok,
akciók szervezésével.
Figyelünk arra, hogy változatosan, élményszerűen valósuljanak meg a „Zöld programok”, tovább folytatódjon az egyesület zöld tevékenysége, a gyermekek és felnőttek tudatformálásával.
Továbbra is hirdetjük és tartjuk az akkreditált továbbképzéseinket.
Azon munkálkodunk, hogy az egyesület a határon túli civil szervezetekkel, intézményekkel még szorosabb kapcsolatot ápoljon, hiszen csak folyamatos munkával
kapcsolattartással lehet egymás munkáját még jobban megismerni és segíteni.
Terveink nem lezártak, a fejlesztésre folyamatosan gondot fordítunk.
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Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

ÖRDÖGSZEKÉR KÖRNYEZETVÉDELMI
OKTATÓKÖZPONT TISZAPÜSPÖKI
5200 Törökszentmiklós, Kossuth út 135/A
Telefon: 06 56 590 741, 06 30 518 36 82
Internet oldal: http://ordogszeker.info
E-mail: mbandi@freemail.hu
Vezető/kapcsolattartó: Magyar András
Bankszámlaszám: 11745066-15577654
Adószám: 15577661-1-16
Oktatóközpontunk 1993 óta működik Tiszapüspökiben, kezdetekben Horváth Ernő,
majd Horváth Ernő - Magyar András, jelenleg Magyar András vezetésével.
Az alábbi feladatokat vállaltuk magunkra a környezeti és természetvédelmi nevelés munkájából:
- Egy-két napos kirándulásokhoz helyszín és szakmai program biztosítása. Több
napos szakmai táborok, erdei iskolák, erdei óvodák lebonyolítása.
- Akciók, konferenciák, versenyek, továbbképzések szervezése, megrendezése.
- Ismeretterjesztő és módszertani kiadványok összeállítása.
- A helyi természeti és kulturális értékek feltárása, feldolgozása, aktív környezet és
természetvédelem, szoros együttműködésben a szolnoki Tisza Klubbal.
A hozzánk látogató csoportok a legszélesebb korosztályt ölelik fel. Óvodáskortól, általános és középiskolán keresztül, a nyugdíjas klubokig, mindenkit szeretettel várunk. Évente
átlagosan 1200 fő vendégünk van és 1100 vendégéjt töltenek nálunk, 15-20 tábort rendezünk és 30-35 csoportot fogadunk. Nagy örömünkre, a csoportok több mint fele az ország
távolabbi részeiből érkezik hozzánk, főleg a fővárosból. Még óvodás gyerekek is töltenek
egy-egy hetet nálunk, távol a szülőktől!
A programjaink javarészt a terepi munkára alapozódnak, így rendkívül változatosan,
mindig az aktuális lehetőségekre épülnek. Ezért fordul elő, hogy ugyanazok a csoportok,
diákok többször viszszatérnek, sőt vannak
olyanok is akik már a
saját gyerekeikkel látogattak el hozzánk.
Számunkra ez a legnagyobb elismerés.
Tevékenységünk nonprofit jellegű, szerény
bevételünkből csak az
épületek és a berendezések állagmegőrzésére telik. Eszközparkunkat pályázatok útján bővítgetjük.
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Néhány jellemző szakmai programunk:
- Terepgyakorlat a tájvédelmi körzet tanösvényein.
- Vízmintavétel és vizsgálat, kamerás-mikroszkópos előadás, digitális mikroszkópos
foglalkozás
- Túlélő túra, bátorságpróba.
- Békaporonty -kagyló -kishal -vagy rákmentési akció.
- Előadás a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet értékeinek bemutatására, vagy más
aktuális témához kapcsolódóan.
- Mozigépes, projektoros filmvetítés, szabadtéren is.
- Madárhálózás, gyűrűzés, nyomkeresés-nyomöntés
- Kirándulás az ó-balai szigorúan védett gémtelepre.
- Csillagászati előadás planetárium programmal, csillagos égbolt tanulmányozása
csillagász távcsővel.
- Csónakázás a kubikerdőben.
- Falujárás: templom, faluház, állattartó udvar, stb.
- Kézműveskedés (korongozás, nádsípkészítés, sárkányröptetés, stb.).
- És még sok minden más…
Szabadidős programokra is van lehetőség:
- Kisebb focipálya az udvaron belül.
- Ping-pong asztal, tollaslabda, röplabdaháló, műanyag teniszpálya.
- Az udvaron tűzrakó hely, saját bogrács, stb.
- A közelben halásztanya, szabad strand.
Elhelyezés:
Oktatóközpontunk Tiszapüspökitől egy kilométerre (a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet
közvetlen határában) egy volt gátőrházban rendezkedett be. Az élő Tiszától is körülbelül
egy kilométerre található. Műúton a kapuig megközelíthető.
Kőépületekben 40 fő számára tudunk szálláshelyet biztosítani, továbbá sátorhelyeink is
vannak. Hideg-meleg vízzel ellátott vizesblokkokat
egy különálló, új épületben alakítottunk ki. A nevelők számára a régi vizesblokk továbbra is használható a főépületben.
Az étkezés helyben megoldható, melegítő konyhánk van. A főtt ételt (ha
nem a szabadban főzzük)
étteremből szállítjuk ki.
Vendégeink a lehetőségekhez mérten beleszólhatnak az ágyak elosztásába, a program, vagy az étkezés összeállításába.
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Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület

BREUER LÁSZLÓ OKTATÓKÖZPONT
Székhely és oktatóközpont: 8426 Pénzesgyőr, Béke út 57.
Iroda: 2600 Vác, Ilona u. 3, Tel: 0627/512-039
Tel.:20/965-6017
E-mail: benec@pangea.hu
Web: www.pangea.hu, www.sunitabor.hu
Vezető/kapcsolattartó: Fehérvári Bence/Hajnal Imréné Rita
Adószám: 19263164-2-19
Bankszámlaszám: 11742094-20120588-00000000
Egyesületünk székhelye és oktatóközpontja a Magas-Bakony szívében, Pénzesgyőr
községben található. Az oktatóközpont nevét Breuer Lászlóról (Sumiról) egyesület 2006ban elhunyt elnökéről kapta, akinek legnagyobbrészt köszönhető a létrehozott érték. Neki
állít emléket a Tornácos ház falán található emléktábla.
Az oktatóközpont épületei az elmúlt
másfél évtizedben főképp önkéntes
munkával épültek fel. A hagyományos
bakonyi
jellegzetességeket
hordozó
Tornácos ház és a kilátóterasszal is
rendelkező Panoráma ház összesen 42 fő
befogadására képes.
Egy KEOP pályázatának köszönhetően
2011-ben megújul az oktatóközpont: a
számtalan modern oktatási
eszköz
beszerzése mellett szabadtéri tanteremmé
bővül a Panoráma ház terasza, bővül a műhely, víztakarékossá válnak a zuhanyzók és
megújul a fekvőhelyek jelentős része. A pályázat részeként akadálymentessé válik az
oktatóközpont.
A ház kültéri komposzt-toalettek bemutató helyeként is szolgál, a hulladékot szelektíven
gyűjtjük, a fűtést faelgázosító kazán biztosítja.
Az oktatóközpont udvarán a magunk építette kemencében kenyeret
sütünk.
A Tornácos ház nagyterme nem
csak ebédlőként, hanem oktatóteremként is szolgál, a geológiai
programokat segíti egy katalogizált
geológiai gyűjtemény, amely szintén itt kapott helyet. A nagyterem
falán a környéken is használt
eszközökből állítottunk össze egy
kisebb néprajzi gyűjteményt.
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Az oktatóközpontot nagy udvar és egy 7 hektáros
vegyszermenetesen termelő bemutató gazdaság veszi
körül. Az kertben lehetőség van a sátrazásra, itt
találjuk a komposztkeretet és az komposztálás
folyamatát bemutató táblát, a palánták nevelésére
szolgáló fóliasátrat és a fűszerkertet. Innen kilépve a
földút másik oldalán a ribizlisbe jutunk, itt terül el a
gondosan tervezett konyhakert és a több ágyásnyi
levendulás is. Ha innen körülnézünk, ellátunk a
legelő birkákig, a másik irányban pedig a fiatal fákból
álló, lassanként termőre forduló gyümölcsösig.
Akkreditált erdei iskolaként számos terepi programot
kínálunk a hozzánk látogatóknak.
Az oktatóközponttól kiindulva végigsétálhatunk az
Egyesület által létrehozott geológiai és botanikai
tanösvényen Pénzesgyőr környékén, melyhez
vezetőlap és vezetőfüzet nyújt segítséget.
A Pangea Egyesület egyéb tevékenységei:
Táborszervezés: természetismereti Süni tábor, önkéntes természetmegőrző
munkát végző Gálya tábor, geológiai Vándortáborok idehaza és a környező
magashegységekben
Tanfolyamszervezés: Kiskerti biogazda tanfolyam, Terepi vezető és Geotúra
vezető képzés
Terepgyakorlatok, kutatások, önkéntes programok, geotúrák
Legújabb kiadványaink
Kemenceépítés és kenyérsütés
Süni –Természetismereti nomád
táborok
szervezésének
praktikuma
A kövek története avagy: a
Földanya ékessége – geológiai
mesekönyv
Tanösvény vezetőfüzet: ÚrkútCsárda-hegyi őskarszt,
Tanösvény vezetőfüzet: Pangea
tanösvény, Pénzesgyőr
Kőfejtörő – geológiai társasjáték
a
Bakony-Balaton
geopark
területén
Tagság szakmai szervezetekben: Göncöl Szövetség, KOKOSZ, Humusz, Vackor –
Oktatóközpontok szakmai közössége, Bakony-Balaton geopark civil partner
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A Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium
Oktatóközpontja

PÁRÁCSKA OKTATÓKÖZPONT
1117 Budapest, Baranyai utca 16-18.
Tel.:36-1-381-0662, fax: 36-1-3851-788
E-mail: timar.geng@t-online.hu, bardos.bp@gmail.com
Vezető/kapcsolattartó: Tóthné Timár-Geng Csilla
Iskolánkban már több évtizede kiemelt feladatnak tekintettük és tekintjük a környezeti
nevelést, ezért 1997-ben kértük felvételünket a Környezetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségébe. Oktatóközpontunk 1997-ben alakult Párácska Oktatóközpont néven.
Fontosnak tartjuk, hogy komplex környezeti nevelést nyújtsunk a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon. Már a 80-as évektől erdei iskolákat szervezünk, kísérleti környezetismereti tanterv kipróbálásában vettünk részt, és rendszeresen megünnepeljük a
zöld jeles napokat.
Együttműködünk a civil szervezetekkel, közösen is szervezünk programokat a Magyar
Környezeti Nevelési Egyesülettel, ilyen például a már több mint tíz év óta megrendezett
Ökokarácsonyunk, ahol természetes anyagokból készítünk karácsonyi ajándékokat óvodásokkal, iskolásokkal.
Az Ökoiskolák közé az elsők között kértük a felvételünket, így 2005-től már mint Ökoiskola is tevékenykedünk. Kerületi bázisiskolaként programokat szerveztünk
a kerület iskoláinak.
Az UNESCO Asszociált Iskolák hálózatának tagja vagyunk 2008 óta, ahová szintén a
környezeti nevelésben végzett eddigi munkánk alapján kértük a felvételünket.
Az iskolai élet mindennapjaiban intézményi szinten figyelünk az energiatakarékosságra, újrapapírt használunk. Rendszeresen szelektíven gyűjtjük az újrahasznosítható anyagokat. Meteorológiai állomást telepítettünk a tetőre, melynek méréseit számítógép továbbítja
egy megfelelő szoftver segítségével, és az adatokat a magasabb évfolyam tanulói dolgozzák fel.

Meteorológiai állomás

Vízvizsgálat az
iskolakertben
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Tíz évvel ezelőtt iskolakertet létesítettünk, melyben egy 36 m2-es
iskolatavat, majd pályázat eredményeként fűszer- és sziklakertet
készítettünk. Jelenleg a Párácska
tanösvény kialakításán tevékenykedünk. Iskolakertünk nyitott a környék intézményei számára, bemutatókat, foglalkozásokat szervezünk
óvodásoknak, iskolásoknak.

Iskolató

Fűszer és sziklakertünk

Iskolakert veteményessel

Az iskolakertünkbe madáretetőket telepítettünk,
és 2008-ban megkaptuk a Madárbarát kert címet.
A kertben 40 éves rózsabokrok vannak, melyben szívesen fészkelnek a rigók. A kert belső területén vadgesztenyefák és hársfák adnak árnyat. Az iskolakertben sok táplálékot adó bokrot ültettünk, ahol búvóhelyet is találnak a madarak, és isznak és fürdenek a
tó sekélyebb részén. A tóba télen jégtelenítőt szeretnénk elhelyezni, hogy a madarak télen is találjanak
ivóhelyet.
A Pedagógiai programunkat áthatja a környezeti nevelés, rendszeresen pályázunk
ebben a témában. A TEMPUS Comenius programjának a keretei között 2005-ben koordináló intézménye lettünk a Fa, mint élőlény, nyersanyag és szimbólum nemzetközi projektnek. A TEMPUS Közalapítvány 2009-ben a végzett munkánk alapján Nemzetközi Együttműködésért Kultúráért Nívódíjjal jutalmazta projektcsapatunkat.

A környezeti nevelés a természeti környezet mellett magába foglalja a társadalmi környezetet, ezért kiemelt szerepet kapott Pedagógiai programunkban a múzeumokkal való
kapcsolat kiépítése, a rendhagyó tanítási órák tartása. Az MKNE civil szervezet Múzeumi
szakcsoportjának is tagja több kollégánk. Tanulóinkat már 20 éve visszük múzeumi foglalkozásokra, melyre előzetesen felkészítjük őket, és az ott látottakat, tapasztaltakat beépítjük a tananyagba.
2010 decemberében az Educatio-tól elnyertük az előminősített referenciaintézmény címet
Ökoiskola és múzeumpedagógiai programmal dolgozó intézmény területeken.
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REGIONÁLIS GYERMEKKERT
OKTATÓKÖZPONT
5540 Szarvas, Szabadság út 4.
Tel../Fax:66/312-332
E-mail: ovi.suli@pk.szie.hu
Vezető/kapcsolattartó: Huszár Istvánné
A Gyermekkert Oktatóközpont a környezeti nevelés iránt elkötelezett főiskolai oktatók
és óvodapedagógusok kezdeményezésére 1990-ben alakult a Brunszvik Teréz Óvóképző
Intézetben, melynek jogutódja a Körös Főiskola, majd a Tessedik Sámuel Főiskola, jelenleg a Szent István Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara. Oktatóközpontunk a KOKOSZ
megalakulása óta tagja az országos szövetségnek. Az oktatóközpont operatív feladatait,
valamint képviseletét a Pedagógiai Főiskolai kar Gyakorlóintézménye vállalta fel. A Pedagógiai Kar, mint szakmai befogadó intézmény, a Gyermekkert Oktatóközpont tevékenységét elismeri, segíti és támogatja.
Oktatóközpontunk alapvető célja környezetünkben élő gyermekek, felnőttek ökológiai
szemléletének megalapozása; formálása. A környezetbarát életvitel, a környezettudatos
magatartás igényének kialakítása a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítésével. Szűkebb és tágabb környezetünkben a felelős együttgondolkodás és cselekvés kialakítása.
Mindennapi feladataink körébe tartozik, hogy tagjaink a környezeti nevelés terén koordinálják az intézményünkben működő szakmai teamek munkáját, segítsék a különböző
műhelymunkákat, támogassák a környezeti nevelés céljainak intézményes megvalósítását,
kapcsolatot tartsanak a többi nevelési-oktatási intézménnyel, a különböző szakmai és civil
szerveződésekkel.
Oktatóközpontunk alapvető tevékenységét és munkaformáit a zöld jeles napokhoz kapcsolódóan alakította ki. .E téren széles körben szervezzük a gyermekek, hallgatók, szülők,
más közoktatási intézmények számára irányt mutató programokat. Környezeti projektjeink, erdei tábori programjaink széles körben ismertek a régióban, felhívásokkal, plakátokkal, útmutatókkal, ismeretterjesztő szórólapokkal stb. segítjük a környezeti nevelőmunkát.
Pedagógus kollegáink részt vettek az Iránytű a terepi környezeti nevelés tervezéséhez és
megvalósításához a Körös-Maros Nemzeti Park területén című kiadvány elkészítésében
(1999), valamint szerzőként jelentek meg a Kör-Körös-kör címet viselő a Körös-Maros
Nemzeti Park éves környezeti nevelési beszámolójának elkészítésében (1999). Oktatóközpontunk 2000. év óta hagyományt teremtett
Szarvas városban a Víz világnapjára meghirdetett gyermekrajz-kiállítás megrendezésével.
Évente városi illetve megyei kitekintéssel
ünnepeljük meg a Föld napját a főiskolai hallgatók, a szülők bevonásával. Oktatóközpontunk 2010-ben életre hívta a Békés és Csongrád
megyében működő Zöld Óvodák I. Regionális
Találkozóját, mellyel elindítottunk a térség
óvodái között a környezeti nevelés területén
egy szorosabb szakmai együttműködést.
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KIADVÁNYAINK
 IRÁNYTŰ a terepi környezeti nevelés
tervezéséhez és megvalósításához a
Körös-Maros Nemzeti Park igazgatási
területén (1999, 28 oldal)
 Erdei Óvoda programok gyűjteménye
(2008. 45 oldal)
 Környezeti játékok
(2010. 30 oldal)

SZOLGÁLTATÁSAINK
* Szakmai előadások
* Terepi programok, terepgyakorlatok
* Zöld túrák szervezése
* Módszer-kosár
* Környezeti video-tár

BEMUTATÓHELYEINK
* Halásztelki természet-ismereti
tanösvény
* Szarvasi Arborétum
* Körös-Maros Nemzeti Park
Látogató központja
* Erzsébet liget, Szarvas

144

SÁTOR KÖRNYEZET- ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI OKTATÓKÖZPONT
3881 Abaújszántó, Béke út 15.
Telefon: 47/330-046; Fax: 47/530-066
E-mail: Isp.igazgato@t-online.hu
Vezető/kapcsolattartó: Stajzné Kender Ilona/Urbánné Rezes Eszter
Adószám: 15349758-2-05
Ilosvai Tehetséggondozó Alapítvány számlaszáma:
11734176-20001168
Az abaújszántói Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézményben 2004-ben azzal a céllal alakult a Sátor Környezetvédelmi Oktatóközpont,
hogy megfelelő hátteret biztosítson a hatékony környezeti nevelési munkához. Az Oktatóközpontunk 2005-től tagja a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Országos
Szövetségének (KOKOSZ). Tagjai a környezeti nevelés iránt elkötelezett munkatársak.
Biológia szaktanácsadó Stajzné Kender Ilona segíti munkánkat. Az Oktatóközpont együttműködést alakított ki az Aggteleki Nemzeti Parkkal, a térség ökoiskoláival (Tállya,
Telkibánya) és a település civil szervezeteivel (ASZE, Szülői Munkaközösség, Kisebbségi
Egyesület.) Közös programok szervezésével segítjük egymás munkáját (település takarítása, hulladékgyűjtés, madárvédelem). Iskolánk a közelmúltban elnyerte az Örökös Ökoiskola címet.
Tevékenységünk elsődleges feladata a versenyek, vetélkedők szervezése. A kistérségi
környezeti és természetismereti alsó tagozatos többfordulós és egészségvédelmi versenyt
szervezzük. Tanulóink rendszeresen részt vesznek a megyei Kaán Károly Természetismereti és a Herman Ottó Biológia versenyeken.
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A környezettudatos magatartás kialakítását és fejlesztését, Zempléni-hegység geológia formakincsének, történelmi és kulturális, természeti értékeinek megismerését
segítik az erdei iskolai programjaink. Hatodik évfolyamos tanulóink 6. alkalommal
voltak Telkibányán az „Aranyásó” Erdei iskolában. Minden évben megemlékezünk a
„Jeles napokról” (Víz Világnapja, Föld
Napja és Madarak Napja) osztályszinten faliújság készítéssel, versenyekkel, vetélkedővel, iskolai szinten akadályversennyel.
Természetvédelmi szakkör munkája, természetjárás, kirándulások alkalmával lehetőség nyílik közvetlen környezetünk növény
és állatvilágának megismerésére, tájékozódási képességeik fejlesztésére.
Bekapcsolódtunk az Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület madárvédelmi programjába. Segítségükkel madárodukat helyezhettünk el környezetünkben található Sátor-hegy lankáin. Az elmúlt tanévben megalakult az Ilosvai Tehetségközpont,
Tehetségpont. Iskolánk tehetséges tanulói
több műhelyben is dolgoztak pl.: Természettudományi, Hagyományőrző és Mesék
Világa. Ebben a tanévben újabb pályázatokat adtunk be e program folytatásához.
Az Oktatóközpont segédanyagok biztosításával járul hozzá a műhelyek sikeres
munkájához.

„Tanítsuk a gyermeket a szellemi életet élvezni, a szépet, a
nagyot, az érdekeset meglátni és szeretni.
(Szentgyörgyi Albert)
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SOMOSI KÖRNYEZETNEVELÉSI
KÖZPONT
3121 Somoskőújfalu, Köztársaság út 22.
Tel.: 32/435-460; 20/226-2828
E-mail: mzmadar6@gmail.com
Vezető/kapcsolattartó: Molnár Zoltán
Adószámunk: 18644722-1-12;
Számlaszámunk: 10400786-50515256-50571003

Oktatóközpontunk 1999-ben a Somosi Kultúráért Egyesület munkacsoportjaként jött
létre, s 2009-től önálló egyesületként működik. A megalakulás elsődleges célja a településünkön folyó környezetvédelmi, környezetnevelési munka szakmai támogatása, irányítása
volt. Munkánk eredményességét igazolja, hogy bázisóvodánk azóta többször elnyerte a
„Zöld óvoda” címet, bázisiskolánk pedig az „Ökoiskola” címet. 2002-ben dolgoztuk ki
erdei iskolai programunkat, melyet azóta minősíttettünk, az erdei óvodás programunkkal
együtt.
2001-től vagyunk tagjai a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos
Szövetségének (KOKOSZ). Tevékenységünk mára az eredeti célokhoz képest jelentősen
bővült, köszönhető ez az aktív, szakképzett tagságunknak. Szinte minden, a környezeti nevelés terén szükséges szakemberrel rendelkezünk, mint pl.: óvónő, tanító, tanár,
gyógypedagógus, néptánc oktató, népi fafaragó, bőr-díszműves, textiljáték készítő,
műemlékvédelmi szakember, madarász, népművelő, erdei óvoda szakértő, erdei iskola
szakértő, ökoiskola vezető.
Ifjúsági környezetvédő csoportot működtetünk, rendszeresen tartunk játszóházi foglalkozásokat, több lap szerkesztésében veszünk
részt, és rendszeresen írunk cikkeket. Megyei
koordinátorai vagyunk a „Regionális partnerség fejlesztése a környezetvédelemben” c. projektnek. „Kis Fürkész” országos környezetvédelmi versenyt szervezünk kisiskolásoknak.
2000-től minden évben megrendezzük a Nemzeti Környezetvédelmi Gyermektáborunkat,
melyre a Kárpát-medence minden részéről
érkeznek csoportok.
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KIADVÁNYAINK

Frics Gyula: Mondák, rövid történetek és
anekdoták a Karancs-Medves vidékéről
(KARANCS-MEDVESI FÜZETEK
sorozat 2007)
Frics Gyula: A fatörzs (KARANCSMEDVESI FÜZETEK sorozat 2008)
KISGYERMEK NEVELÉS A
TERMÉSZET KÖZELSÉGÉVEL (óvodai
tanösvények útmutatója 2008)
Az acélgyári ferences szent József
templom története 1936-2011
(KARANCS-MEDVESI FÜZETEK
sorozat 2011)
SZOLGÁLTATÁSAINK
(Előzetes egyeztetés és felkérés
alapján)
- Tanösvény bemutatók, túrák
vezetése (Karancs-Medves
vidékén)
- Szakmai előadások
- Erdei iskola program
- Erdei óvoda program
- Népi kézműves foglalkozások
- Szakmai napok, továbbképzések
szervezése, lebonyolítása

BÁZISINTÉZMÉNYEINK, ÁLTALUNK
HASZNÁLT BEMUTATÓHELYEK
COGITO ÁMK Gesztenyekert
Napköziotthonos Óvoda (Zöld óvoda)
COGITO ÁMK Dr. Krepuska Géza
Általános Iskola (Ökoiskola)
Madárpark (Eresztvény)
Geológiai tanösvény (Kis-Salgó)
Kotyaszi Erdei Iskola (bemutató tanya)
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SZINVA OKTATÓKÖZPONT
3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.
Tel.: 46/530-110; Fax: 46/530-117;
E-mail: bodo@borsod-ped.hu; Honlap: www.borsod-ped.hu
Vezető/kapcsolattartó: Hegymeginé Nyíry Enikő (2001-2008)
Dr. Bodó Pál (2008-2011)

A SZINVA Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontot 2000-ben hozta létre a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet (MPI) azzal a céllal, hogy megfelelő
hátteret biztosítson a hatékony környezeti nevelési munkához. Az Oktatóközpont 2001-től
tagja a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének
(KOKOSZ). Alapítója és vezetője 2000-2008-ig Hegymeginé Nyíry Enikő volt, 2008-tól
Dr Bodó Pál irányítja a munkát „Szinva környezetvédelmi program” névvel. A munkát
képzett szakemberek, szaktanácsadók, szakértők, a környezeti nevelés iránt elkötelezett
pedagógusok segítik. Széleskörű tevékenységet folytat szakmai fórumok, továbbképzések,
konferenciák, akciók, terepi programok, versenyek, vetélkedők szervezésével. Kiemelt
célja ezekkel, hogy segítse a megyében a környezeti nevelés hatékonyabbá és eredményesebbé tételét, a környezettudatos szemlélet, magatartás kialakítását, fejlesztését.
Az Oktatóközpont működését az MPI a telephelyén biztosítja, lehetőséget adva ezzel a
korszerű infrastruktúra és a kommunikációs csatornák használatára. Az MPI könyv- és
információs tárában környezeti neveléshez kapcsolódó adatbázist alakítottunk ki a szakkönyv, CD, videofilm állományról és katalógust készítettünk az akkreditált továbbképzések záródolgozatairól., segítve a jó gyakorlatok terjesztését. Az MPI honlapján a „Zöld oldal”, a Hírlánc kommunikációs lapjában a „Zöld hírek” teszik lehetővé a gyors információáramlást. Az Oktatóközpont szoros együttműködést alakított ki más oktatóközpontokkal az országos és regionális versenyek, vetélkedők szervezésére; a Bükki Nemzeti Parkkal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezeti Nevelők Egyesületével (KÖNE), a Miskolci Állat és Kultúrparkkal közös pályázatok, diákrendezvények, kiadványok, terepi bázishelyek működtetésére. Nemzetközi kapcsolatait reprezentálják az Európa Uniós tagországokba szervezett továbbképzések. A programok szponzori köre is az együttműködést
bővíti.
TEVÉKENYSÉGEK
Akkreditált tanár továbbképzés szervezése az alábbi célokkal:
* Ismeret- és módszerbővítés (nemzeti parkok, erdei iskola bázishelyek, tanösvények,
ökoiskola megismerése). Környezeti nevelés mintaprogramok terjesztése.
* Nemzetközi tapasztalatok hasznosítása (Ausztria, Csehország, Szlovákia, Bajorország).
Eredményes országos konferenciát tartottunk Környezeti nevelési mintaiskola címmel.
A diákok szemléletformálását segítjük Jeles napok és tanösvények megyei csapatversenyünkkel.
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KIADVÁNYOK
Az MPI és a SZINVA Oktatóközpont együttműködésével kiadott kiadványok
Ötletek, módszerek a környezeti
neveléshez. Szerk.: Hegymeginé
Nyíry Enikő (MPSZSZI, Miskolc,
2006.)
Hegymeginé Nyíry Enikő: A SZINVA Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont bemutatása.
(MPSZSZI, Miskolc, 2008., Fokusz
szakmai folyóirat, X. évf.1.sz. 7483.o.)
KÖNE-vel közös kiadványok:





Az erdei iskola szervezésének helyzete B.-A.-Z megyében (2004)
A környezeti nevelés helyzete és stratégiája B.-A.-Z megyében (2003)
Szinva tanösvény (2004)
Természetismereti kalauz a Szinva tanösvényhez (2004)

BEMUTATÓHELYEK
*
*
*
*

Környezeti nevelési segédanyagok, infótár (MPI könyvtára)
Közös ökológiai, terepgyakorlati bázis ( BNP-Rejtek)
Közös természetismereti tanösvény a KÖNE-vel (Szinva tanösvény, Felsőhámor)
Miskolci Állat és Kultúrpark
(vetélkedők, versenyek helyszíne)

SZOLGÁLTATÁSOK
* Tanösvény bemutató
* Előadások, terepi módszertani
bemutatók
* Info- és könyvtár használata
* Akkreditált továbbképzések
szervezése
* Segítségnyújtás program és
projekt kidolgozásban
* Versenyszervezés
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SZŰRCSAPÓ ÓVODA
OKTATÓKÖZPONT
9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 43. sz.
Tel./Fax: 94/506-993 Tel: 94/506-994;

E-mail: suranyine.eleonora@int.szombathely.hu
Vezető/kapcsolattartó: Surányiné Palkó Eleonóra
Óvodánk 1998. év óta tagja a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok
Országos Szövetségének.
Nevelési programunkban minden nevelési területen, tevékenységi formában megjelenik a környezeti nevelés. Már óvodáskorban fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek olyan nevelésben részesüljenek, amely megalapozza a környezettudatos magatartás kialakulását. Az életkori sajátosságokból
adódóan következik, hogy azok az ismeretek, tapasztalatok
rögzülnek, melyek közvetlen módon, cselekedtetésen, cselekvésen keresztül élményekhez juttatják a gyermekeket. Ez
nevelésünk lényege, ezért célunk, hogy óvodásaik minél
több élményhez, tapasztalathoz juthassanak a csoportszobában, az óvoda udvarán, és külső helyszíneken, a barangolások, kirándulások során. A hagyományos témaköröket kibővítettük az élő és élettelen környezetünk megismerése mellett azok óvásával, védelmével.
Minden lehetőséget kihasználunk a természeti és épített
környezet, kulturális örökségeink, értékeink megismertetésére, az érzelemgazdag élménynyújtás biztosítására. Kirándulásaink során úti céljaink a városunk közelében lévő tájvédelmi körzetek felkeresése, megismerése.

Több mint egy évtizede, saját projekt alapján vesznek
részt óvodásaink erdei óvodában. Jelenleg mind a
nyolc csoportra kiterjedően,
évente két alkalommal 2-2
napon keresztül valósul
meg ez a program.

151

Helyi nevelési programunkban megtalálhatóak jeles
zöld napjaink az Autómentes nap, Állatok napja, a Föld
napja, Madarak, Fák napja, valamint a Víz Világnapja. Nyitott óvodai rendezvényünkre a város többi óvodáiból jönnek vendég ovisok.
Speciális nevelési színterünk az úgynevezett „érzékelő” barlang, mint módszertani lehetőség szolgálja a
gyerekek érzékenyítését arra a nyitottságra, amely segítséget ad a világ szépségeinek megláttatásában, befogadásában. E speciálisan kialakított helyen a gyermekek „megtanulnak” észrevenni, átélni olyan helyzeteket, melyek hozzásegítik őket a sokszínű világ
minél mélyebb megismerésében.
Óvodánk megyei bázis és oktatóközponti szerepéből adódóan fogad látogatókat. A
számos, főként szakmabeli érdeklődők számára biztosítjuk a környezeti nevelés gyakorlati, módszertani megvalósításába való betekintést.
2004-ben a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége óvodánknak, a környezeti nevelés
és tudatformálás területén kifejtett kiemelkedő tevékenységéért
„Enikő-díjat” adományozott.
2008-ban megkaptuk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárbarát Kert programjában teljesített feltételek alapján a „Madárbarát Óvoda” címet.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009-ben, második alkalommal
adományozta óvodánknak „A kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett tevékenység elismeréseként” a „Zöld Óvoda”
címet .
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Természetes Életmód Alapítvány
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HUMÁNÖKOLÓGIAI
OKTATÓKÖZPONT
2835 Agostyán, Török Ignác utca 3;
Tel.: 06-30-419-50-80; E-mail: bakfitty@t-online.hu
Vezető/kapcsolattartó: Labanc Györgyi/Czumpf Attila
Adószámunk: 18601321-1-11; Számlaszámunk: 11740047-20117074
Mottó: „Szép és egyszerű. Legyen olcsó, ami természetes!”
Az Oktatóközpontot (1998) működtető Természetes Életmód Alapítványt 1993-ban,
több évi előkészület után, a Magyar Humánökológiai Társaság és két magánszemély alapította, a hazai szerves műveltségre alapozott ökofalvak-, élő-falvak létesítésének kezdeti
időszakában. Oktatóközpontunk Agostyán határában, Ágoston-ligeten, Tatától 7 km-re, a
Gerecsei Tájvédelmi Körzet szomszédságában található. A 20 ha-os területen található az
Árendás-patak, ennek égerese a WWF mintaterülete.
Az alapítvány célja: Környezeti nevelés, oktatás, képzés. A pedagógus továbbképzéseink
felkészítik a hallgatókat a helyi nevelési-, pedagógiai programok megvalósítására, az
élményközpontú módszerek átélésére, gyakorlására. Olyan ökológiai szemléletmód
kialakítása, ami biztosítja, hogy a programjainkon résztvevők ne veszítsék el a
kapcsolatukat a földdel, az évszakok változásával, a természet ritmusával, az élővilág
szépségével, titokzatosságával. Az erdei iskolánkban a környezetei nevelés eredményeit
hasznosítva, az élménypedagógia módszereivel, sok-sok játékkal, mozgással, kísérletezéssel, a természet kalandos felfedezésével vezetjük programjainkat. Az Alapítvány kínálata
nagyon széles. Lehetőség van hosszabb-rövidebb látogatásokra, táborozásokra, terepgyakorlatokra, de arra is, hogy valaki „tanítvánnyá” szegődjön, és a helyzeteket valóságosan
megélve tanulja meg a természetközeli, szép és egyszerű életmódot. Jelesül az ökofalvak
előszobájává kívánt válni. Mindez abból a felismerésből fakadt, amit az eddig tapasztaltak
is igazoltak, hogy a természetben, a természeti környezetben magának újra helyet kereső
ember működő minták, példák nélkül csak nagyobb zűrzavart csinál magában és maga körül. Alapítványunk a visszagondolkodásnak ezen „damaszkuszi” útján próbál segítséget
nyújtani élhetőbb, fönntartható rendszerek kimunkálásával, és bevezetésével a napi környezettudatos gyakorlatba.
PROGRAMJAINK
„Környezeti nevelés szobában - szabadban”
c. és a „Zöld óvodában úton a zöld óvoda
felé” c. akkreditált tovább képzések;
Minősített Erdei iskola szolgáltatás;
Terepgyakorlatok; Jelesnapok;
Országos konferenciák, találkozók;
Zöldturizmus; Tematikus táborok;
Történeti Ökológia program.
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KIADVÁNYAINK, CIKKEK,
RIPORTOK
„10 év alatt megcsináltuk” c. füzet
Környezeti nevelés az óvodában c.
Réce füzet szerkesztése.
„Gerecse az asszonyosan igéző
tájék” (Geo-film)
Öko-portré; Labanc Györgyivel
készítése (Flórafilm)
10 féle, erdei iskolai munkafüzet és
tanári kézikönyv kiadása, a
minősített erdei iskolai programhoz.
„Gondolatok a fenntartható fejlődésről”
c. kötet társszerzője Czumpf Attila,
Zöld Akció Egyesület
„Zöld óvoda” c. tanulmány Labanc
Györgyi, Raabe kiadó
ZÖLD TURIZMUS
A helyi táji, természeti és kulturális értékekre felfűzött „humánökológiai” séták természetvizsgálati módszerekkel.
* Gerecse madárvilága
* Az Esterházyak hagyatéka Tatán
* Bemutatkozik a Gerecsei Tájegység
* A tatai vár története
* A tatai Öreg-tó madárvilága
* Baj Öreg - Kovács-hegy régészeti
emlékei
* Az Öreg-tó leggyakoribb vadlúd
vendége a vetési lúd (Nincs még egy
hasonló Ramsari terület a világon)

BEMUTATÓHELYEK
* Természetgazdálkodási major
(őshonos állatok), kézimunkával
művelt gyümölcsös és
zöldségkertészet
TANÖSVÉNYEK
Gerecse madárvilága
Hüllők kétéltűek
Középhegységi lombos erdők
Erdőfenntartás Pro-Silva módsz.
Gerecse rovarvilága és
lepkefaunája
* Lágyszárúak, gyógynövények
Szelíd energia ösvény
*
*
*
*
*
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Természet és Környezetvédők Solti Egyesülete

TELEKI SÁNDOR
OKTATÓKÖZPONT
6320 Solt, Petőfi S. u. 3.
Tel.: 70/617-9324
E-mail: kaczibaica@t-online.hu
Vezető/kapcsolattartó: Kacziba Lajosné
Adószám: 18346125-1-03
A Természet és a Környezetvédők Solti Egyesülete 1994 decemberében alakult. 1996
óta a Magyar Természetvédők Szövetségének tagja. 1998 óta Teleki Sándor néven oktatóközpontot működtet, mely a Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos
Szövetségének tagszervezete (KOKOSZ).
Fő célkitűzésünk a környezeti tudatformálás, szemléletfejlesztés ifjúság és lakosság
szintjén. Első években az ökológiai tudatformálás, majd a fenntarthatóságra nevelés kap
egyre nagyobb hangsúlyt.
1999-ben felépült KOKOSZ pályázatból a
48 m2 alapterületű szabadtéri erdei iskola
foglalkoztató a solti Szőlőhegyen.
Országos szintű tevékenységünk a háromfordulós Komplex Környezeti Verseny
megvalósítása, mely állami feladat átvállalását jelentette 2000-ben. 2004-ben a
KOKOSZ főtitkárát elvesztve módosult
"Lehoczky János Komplex Környezeti
Emlékverseny"
névre.
Vándorserleget
alapítottunk 2005-ben a Bács-Kiskun Megyei
Pedagógiai Intézet, a KOKOSZ és a Lepke
Üdülő és Erdei Iskola Oktató-központ közreműködésével.
Versenyünk környezeti szellemiségét szándékozunk kiterjeszteni a határon kívüli
magyarlakta területekre is. A jubiláló verseny 2009-ben már
"Lehoczky János Komplex Környezeti Emlékverseny a Kárpátmedencében" néven válik ismerté. Kiírt pályázat támogatja a
megvalósítást.
A két napos országos döntőre Szlovákiából, Kárpátaljáról,
Erdélyből és Vajdaságból érkeznek diákok, akik az elvárásoknak
próbálnak megfelelni.
NCA pályázatból a csíkdánfalvi Lehoczky versenyesek 2009ben tanulmányúton vettek részt Budapest-Dunakanyar-Budapest –
Solt-Kalocsa útvonalon, majd 2010-ben az országos döntőbe
bejutott magyar diákok Erdélyben és a Duna - deltában vettek részt
5 napos terepgyakorlaton.
2011 nyarán az Önkéntesség Európai Éve alkalmából kemencét építettünk erdei
iskolánkban gyermekeink örömére.
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FELADATAINK
Tanártovábbképzések szervezése és
lebonyolítása
Térségi Tehetségpont működtetése
A három fordulós országos
környezeti verseny szervezése és
lebonyolítása
Föld Napjának városi szintű
megrendezése, plakettek átadása
Hazai és külföldi tanulmányutak
szervezése és lebonyolítása
KIADVÁNYAINK
Kacziba Lajosné: Tehetséggondozás a
természetkutató szakkörben Bács Kiskun Megyei Pedagógiai Intézet
(1990, 76 oldal)
Kacziba Lajosné: Vízparti erdei iskola 7.
évfolyam részére kiadja: BácsKiskun
Megyei
Önkormányzat
Pedagógiai Intézete(1999,16old.)
Kacziba Lajosné: Vízparti erdei iskola
helyi tanterve 6. évfolyam részére
kiadja: Teleki Sándor Oktatóközpont
(2002, 16 old.) http://szekundum.hu/
honlapon kivonatosan olvasható:
Kacziba Lajosné a „Gyere velünk a
Szelidi-tóhoz erdei iskolába” és a
„Terepgyakorlatok
a
Szelidi-tó
környékén” minősített programok
(2004, 45 perc)
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TEMPLOM-ZUGI ERDEI ISKOLA
5500 Gyomaendrőd, Templom-zug
Tel.: 30/967-2741 Fax: 66/282-684
e-mail: info@pajerkemping.hu
Vezető/kapcsolattartó: Pájer Sándor
Adószám: 44354099-2-24
Számlaszám:54000069-10000537
Oktató központunk 1998-ban Gyomaendrődön a pazar környezettel rendelkező vízparti
önkormányzati területen épült ki. A terület természeti adottságai, a vízi életmód a Körösök
völgye adta lehetőség és az iskolás gyerekek környezeti neveléssel kapcsolatos elhivatottsága és a szükségszerűség formálta az erdei iskola létrejöttét. Célul tűztük ki hogy az
Alföld Körösök járta területét megismertessük az iskoláskorú gyerekekkel, és kapcsolódjunk a környezeti nevelésünkkel az iskolai tananyaghoz és alapokat adjunk az életen át tanulás programjához. Az idelátogató erdei iskolás gyerekek elsősorban a vízi élővilággal,
növényekkel, állatokkal, és életmóddal ismerkedhetnek meg.
Az erdei iskolai szolgáltatás folyamatos fejlesztését jelzi a vízparton kialakított, halászati és történeti élménypark, tanösvény, és a Templom-zugi szabadtéri környezeti galéria
kialakítása is. Programjaink 2005-től az erdei óvoda-iskola program Érdekegyeztető Tanács által a kezdetektől minősítettek. A minőségbiztosítás fejlesztése érdekében tagjai vagyunk más civil közhasznú szervezetnek is, például a Szövetség az Erdei Iskolákért Egyesületnek az Érdekegyeztető Tanácsnak és természetesen a KOKOSZ-nak.
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SZOLGÁLTATÁSAINK
-

helyi iskolák részére téma napok és
erdei iskolai program szolgáltatás
bentlakásos erdei óvoda-iskola
program szolgáltatás
környezeti nyári táborok szervezése és
megtartása

BEMUTATÓHELYEINK
- Halászati és történelmi élménypark,
tanösvény
- Vízi élővilág, Szabadtéri galéria,
Templom-zug
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Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és
Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDŐ
OKTATÓKÖZPONT
3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
Telefon:49/544-520; Fax:49/544-521
E-mail: amipsz@lotus.tujvaros.hu; variviki1008@freemail.hu
Vezető/kapcsolattartó: Szoboszlai Józsefné
A tiszaújvárosi Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpont 1994-ben alakult az
akkori Széchenyi István Általános Iskolában. A fő bázishely jelenleg is itt található, csak a
városban történt összevonások miatt az iskola neve változott meg.
Oktatóközpontunk működési területe az általános iskola, így céljainkat, vállalt és
ránkruházott feladatainkat ez határozza meg.
Kiemelt célunk - amit ma már az iskola Környezeti Nevelési Programja is rögzít - az
ifjúság környezet- és természettudatos látásmódjának kialakítása. Szeretnénk elérni, hogy
a gyerekek a saját szemükkel lássák az iskolában tanult folyamatokat, saját élményszerzés
útján szeressék meg a természetet. Célunk továbbá, hogy a gyerekekben kialakítsunk egy
környezettudatos világképet, hogy a környezeti problémák iránt fogékony és azokat
megoldani tudó felnőttekké váljanak. Környezeti nevelési programunk jellemzője az
élményközpontúság. A gyerekek életkoruknak megfelelő módon kapnak ízelítőt a
természetből, tanulmányi kirándulások, terepgyakorlatok, akadályversenyek, különböző
környezet-és természetvédelmi akciók során.
Pedagógiai célok
Az ökológiai gondolkodás kialakítása,
fejlesztése
Rendszerszemléletre nevelés
Holisztikus-globális szemléletmód
kialakítása
A fenntarthatóságra nevelés elősegítése
Környezetetika hatékony fejlesztése
Érzelmi-értelmi környezeti nevelés
Tapasztalatokon alapuló kreatív
környezeti nevelés
Tolerancia, segítő életút kialakítása
Környezettudatos magatartás és életvitel
kialakításának támogatása
Közösségi felelősség felélesztése
Az egészség és a környezet
összefüggéseinek felismertetése
Helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések felismerése, döntésképesség fejlesztés
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A környezeti nevelés a tanórai munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben kiemelt szerepet kap iskolánkban. A tevékenységünk vázát az egyes hónapokhoz kapcsolódó környezetvédelmi jeles napok megünneplése jelenti, és egyéb rendezvényeink is vannak szép számmal. A hagyományos programokon kívül minden évben meghatározunk egy
kiemelt témakört, (2004-2005 - a vizek éve, 2005-2006 - a szelektív hulladékgyűjtés éve,
2006-2007 - a madarak védelmének éve, 2007-2008 – a Föld éve, 2008-2009 - az éghajlatváltozás éve, 2009-2010 - a biodiverzitás éve, 2010-2011 - az erdők nemzetközi éve),
aminek jegyében zajlanak a környezetvédelmi rendezvények
Fő tevékenységformáink:
hagyományos tanórai foglalkozások;
témanap szervezése (víz, Kesznyéteni TK, Tisza Tavi
Madárrezervátum);
környezetvédelmi jeles napok;
környezetvédelmi szakkörök;
kiállítások;
helyi környezetvédelmi akciók (madáretetés,
hulladékgyűjtés stb.);
országos és nemzetközi környezetvédelmi akciók
(Európai Mobilitási Hét, Autómentes Világnap, Föld
Órája, „TESZEDD” mozgalom);
környezetvédelmi versenyek;
bekapcsolódás városi, országos és nemzetközi
projektekbe (savas eső program, zuzmó program,
erdei fülesbagoly monitorozási program, MME
madárvédő programjai);
akadályversenyek;
erdei iskola (Aggteleki NP.-ben);
nyári szaktáborok (Magyarországon és külföldön);
helyi, regionális, és országos környezetvédelmi
rendezvények szervezése (erdei iskola tanácskozás,
Zöld Szív Országos Találkozó);
pedagógusok továbbképzése, szakmai utak
szervezése.
Tartalmas a kapcsolatunk a helyi oktatási intézményekkel, a városban működő környezeti nevelésben érdekelt
cégekkel, a megyei illetőségű és távolabbi nemzeti parkokkal, múzeumokkal, a helyi médiával és a Polgármesteri Hivatallal. Tevékenységünk
alapvető jellemzője a komplexitás, melyet a tantárgyakon átívelő ismeretek összekapcsolásával, a természet és társadalom kapcsolatrendszerének holisztikus megközelítésével, és
a módszerek sokféleségével igyekszünk elérni.
Mottónk Áprily Lajos örök érvényű szavai:
„Csak akkor leszünk egész emberek,
Ha nem szakadunk el a természet
Kimeríthetetlen, sokszínű világától”
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TISZAVASVÁRI BÖLCS BAGLYOK
SZÖGI LAJOS OKTATÓKÖZPONTJA
4440. Tiszavasvári, Szabadság tér 1.
E-mail: bolcsbagoly@talalkozasokhaza.hu
drleganyandras@citromail.hu
Vezető/kapcsolattartó: Dr. Legány András/Vértes Imréné, Kovács
Marianna
Környezeti nevelési munka:
1971-től szakköri keretben, általános iskolai tanulók számára
1983-től oktatóközpontként, általános és középiskolai tanulók, valamint óvodások
számára
2008-tól alapítványi keretben, általános és középiskolai tanulók számára. Az óvoda
külön oktatóközpont lett.
A környezeti nevelési munka keretei: A munka szakköri csoportokban folyik alsó és felső tagozatban egyaránt, heti gyakorisággal 1,5-2 órás foglalkozásokkal. Minden foglalkozásunk és rendezvényünk nyílt, bárki, bármikor látogathatja.
Szakköri csoportjaink: 1 alsó tagozatos, 2 felső tagozatos és 1 középiskolás. Ez átlag 6065 tanulót érint folyamatosan.
A munka feltételei: A foglalkozásokat a városi művelődési központban, a „Találkozások
Házában” tartjuk a csupán számunkra biztosított és fenntartott helységben. A színvonalas
szakai munkát biztosítja számunkra a gazdag szakkönyvtárunk és jó eszköztárunk: diavetítők, számítógép, projektor, laptop, fénymásoló, mikroszkópok, távcsövek, labor vizsgálati eszközök, ásvány-, kőzet- és kövületgyűjtemények, tábori felszerelés (sátrak, matracok, stb.)
PROGRAMJAINK
1. Rendszeres szakköri foglalkozások heti gyakorisággal teremben és terepen
2. Tavaszi „Virágnyílás a Zemplénben” autóbusz kirándulás a település lakói számára
3. A Nyíregyházi Főiskola környezetvédelem szakos hallgatói számára bemutató
4. Föld Napi vetélkedő zsűrizése
5. Májusban a „Fülemülék éjszakája” program szervezése és lebonyolítása

161

6. Egy hetes szakpróba tábor Mádon, ahol a
gyerekek nomád körülmények között élnek és tesznek tanúbizonyságot ismereteikről és felkészültségükről, ami a tábori élethez szükséges.
7. A legjobban teljesítő tanulókkal való
részvétel a Nemzetközi Természetvédelmi és Ornitológiai Táborban, amelyet a
Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület szervez minden évben más
területen.
8. Október első hetében, a nemzetközi madármegfigyelő nap előtti héten egyhetes bemutató madárgyűrűző tábort szervezünk, ahová óvodák, iskolák, főiskolások érkeznek
látogatóba, azzal a céllal, hogy a kézben tartott és megsimogatott madarakon keresztül
közelebb vigyük a gyerekeket a természethez és annak megismeréséhez.
9. Október hónap folyamán autóbuszos kirándulást szervezünk a Hortobágyra a daruvonulás megfigyelésére.
10. Október közepén oktatóközpontunk
volt vezetőjének halála évfordulóján minden évben Szögi Lajos emléktúrát szervezünk, ahol előbb tisztelgünk és megkoszorúzzuk kollegánk halálhelyén emelt emléktáblát, majd utána indulunk a Zempléni
hegységbe egy gyalogtúrára.
11. Rendszeresen fogadunk hazai és külföldi vendégeket, akik tapasztalatcserére érkeznek Hozzánk
12. A KOKOSZ keretein belül pedagógus továbbképzéseket szervezünk, hazai és határon
túli pedagógusok számára
13. Minden évben megünnepeljük a karácsonyt, amikor a gyerekek és felnőttek szerepelnek az ünnepségen és megajándékozzák egymást
14. Rendszeresen szerepelünk a különböző médiákban – Vasvári Hírmondó, Szent István
Rádió, Városi TV. A Best of Radió-ban minden hónap utolsó szerdáján egy 2 órás, általunk szerkesztett és vezetett műsorunk van, amelyet a rádió később ismétel is.
15. Folyamatosan szoros kapcsolatot tartunk a Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával, a Találkozások Házával, a Városi Könyvtárral, a MME 13. Helyi Csoportjával, a MME Központi Irodájával,
a nyíregyházi Vadasparkkal, a Nyíregyházi Főiskolával, a helyi általános és
középiskolákkal, a Vasvári Pál Múzeummal, megyénk oktatóközpontjaival és
erdei iskoláival, az E-misszió Természet
és Környezetvédelmi Egyesülettel, a Tiszatáj Környezet és Természetvédelmi
Közalapítvánnyal.
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Tűzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület
Egri Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontja

TŰZLILIOM OKTATÓKÖZPONT
3300 Eger, Leányka u. 6.;
Tel.: 36/520-400/4168; Fax: 36/520-445;
E-mail: karasz@ektf.hu; karasz.imre2@upcmail.hu
Vezető/kapcsolattartó: Dr. Kárász Imre / Dulainé Murányi Judit
Adószámunk: 18579040-1-10;
Számlaszámunk: 10103513-55847200-00000005
Oktatóközpontunk 1986-ban Egri Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont
néven kezdte meg működését az egri tanárképző főiskolán.
A Tűzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület 1998. tavaszán közhasznú
civil szervezetként jött létre azzal a céllal, hogy folytatva az 1986. óta az egri tanárképző
főiskolán működő Egri Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont szemléletformáló
tevékenységét, jogilag szélesebb alapot biztosítson a hatékony környezetvédelmi munkához. Egyesületünk alapító tagja a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok
Országos Szövetségének (KOKOSZ) és tagja az Életfa Környezetvédő Szövetségnek.
Igen széleskörű tevékenységet folytatunk, amelyben akciók, tanösvény üzemeltetés, kiállítások, konferenciák, versenyek szervezése és bonyolítása egyaránt szerepel. Elsődleges
célunk a főiskolai hallgatók és az észak-magyarországi régióban élők környezettudatos
magatartásának kialakítása és fejlesztése, továbbá szervezett mozgástér biztosítása részükre a környezetvédelmi tevékenységhez. A környezetvédelem számos területén rendelkezünk szakemberekkel.
Regionális közhasznú szervezetként működünk. Tagjaink alkotják a KÖRLÁNC környezeti nevelési országos egyesület Egri munkacsoportját, FALCO ifjúsági csoportunk és
az Egri Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontunk az Eszterházy Károly Főiskolán tevékenykedik, további 6 bázishelyünk a térség óvodáiban, általános és középiskolában működik. Környezeti Információs tárunkban több száz könyv, CD, videofilm és egyéb
segédeszközök, továbbá a EE-TIPS környezeti kiskönyvtár áll a térség pedagógusai és érdeklődői rendelkezésére. Meteorológiai mérőállomás, természetismereti tanösvény (NagyEged hegy), tereptanulmányi bázishely (Tiszafüreden), környezetelemzési laboratórium
szolgálja a magas színvonalú munkát.
Az elmúlt években számos nemzetközi és
hazai országos rendezvényt szerveztünk
(pl. Brinding Environmental Education
Transatlantic, KOKOSZ országos találkozó), 1993 óta meghirdetői és bonyolítói
vagyunk a Kaán Károly Természet- és
Környezetismereti Országos Versenynek.
Hagyományos rendezvényünk évente a
Föld Napja hetében szervezett Főiskolai
Környezetvédelmi Napok.
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KIADVÁNYAINK
 Természetismereti tanösvény a Bükk
kapujában: a Nagy-Eged hegy
(1991, 28 oldal, 50 Ft)
 IRÁNYTŰ a terepi környezeti nevelés
tervezéséhez és megvalósításához a
Bükki Nemzeti Park igazgatási
területén (2001, 64 oldal, -)
 Nagy-Eged hegy tanösvény
(2001, leporelló, -)
 Heves megyei természetvédelmi
kalauz
(2002, 143 oldal, 600 Ft)
 Természetismereti tanösvények ÉszakMagyarországon (2003, 256 oldal, 1100 Ft)
SZOLGÁLTATÁSAINK
(Előzetes egyeztetés és felkérés
alapján)
* Tanösvény bemutató túra
vezetése (Nagy-Eged hegy)
* Szakmai előadások, terepi
módszertani bemutatók
* Környezeti Infotár használata
* Módszertani ötletbörze
* EE-TIPS környezeti kiskönyvtár
* Hazai és külföldi tanulmányutak szervezése
BEMUTATÓHELYEINK
* Nagy-Eged hegyi természetismereti tanösvény
* Környezeti nevelési segédanyagok (EKF Környezettudományi Tanszék)
* Környezeti Infotár (EKF
Környezettudományi Tanszék)
* Ökológiai és környezetelemzési terepgyakorlati bázis
(Tiszafüred)
* Meteorológiai állomás (EKF)
* Szőlőskei környezetbiológiai
kutatási terület (Eger-Síkfőkút)
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VASS JENŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
OKTATÓKÖZPONT
4100 Berettyóújfalu, Radnóti u. 2.
Tel/fax:54/402-194
E-mail: ovoda3sz@t-online.hu
Vezető/kapcsolattartó: Konczné Rocska Edit
Intézményünk 2006-óta összevont intézményegység székhelye. Óvodánkhoz 5 tagóvoda
és bölcsőde tartozik. A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde Berettyóújfalu központjában,
ugyanakkor közel a város zöld övezetéhez, szép, esztétikus környezetben található.
Könnyen megközelíthető és megismerhető, hisz udvarunkat, sokoldalú mozgáslehetőséget
biztosító környezetbarát játékok népesítik be. A telepített honos fák, a sok-sok cserje, a
kerti tó, madárház, nyári „festegető” vonzó az idelátogatók számára. Kertünk számos madárfaj fészkelő helye, lepkecsalogató virágos-, sziklakertünk sokféle rovarcsalád rejtekhelye, búvóhelye, napi megfigyeléseink színtere.
Az épületbe belépő szülőt, gyermeket harmónia, a természet közelsége fogadja, a
gyermekekkel közösen gondozott teknősök, díszhalak, madarak és növények láttán. Székhely óvodánk három csoportos, ahol hét innovatív pedagógus munkáját, három dajka néni
segíti.
Együtt-Értük Személyiségfejlesztő Óvodai
Nevelési programunkban megfogalmazott céljaink
megvalósítását:
a környezeti nevelés,
az egészséges életmódra nevelés,
és a művészeti nevelés kiemelt szerepében
látjuk, komplex egységet alkotva a többi
nevelési területtel.
Környezeti nevelésünk során a kisgyermeknek
olyan változatos, élményszerű, cselekvésre épülő tevékenységeket biztosítunk (kirándulás,
séta, terepmunka, kísérletezés, üzemlátogatás), amelyekben megéli a rácsodálkozás, a felfedezés örömét. Életkori sajátosságának, készségének és képességének megfelelően a folyamatosan biztosított sokoldalú tapasztalatszerzés során megismeri, szűkebb és tágabb
környezetét. A kompetencia alapú fejlesztés hatékony módszereinek alkalmazásával, az
óvodapedagógus környezetszerető és védő példamutató magatartásával szeretnénk elérni, hogy a
kisgyermek érzelmi síkon kötődjön a természethez,
a benne élőkhöz. Legyen fogékony a természet
szépségére az emberi alkotásokra, tanulják azok védelmét, az értékek megőrzését, azok szeretetét.
A csoportszobák természetsarkaiban felismerhetők az évszaknak vagy aktualitásnak megfelelő tevékenységek folyamata, fellelhetők az ismeretszerzéshez, megfigyeléshez szükséges eszközök (mik-
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roszkóp, nagyító, vízvizsgáló, bogárnézőke, könyvek) és a gyerekek által gyűjtött „kincsek” is.
Olyan speciális adottságokkal rendelkező intézményekkel, szervezetekkel vettük fel a kapcsolatot,
kötöttünk Együttműködési megállapodást, mint a
Hortobágyi Nemzeti Park, Nagyerdei Kultúrpark,
Bihari Sík- és Tájvédelmi Körzet. Szakemberei,
ZOO-pedagógusai támogatják és segítik pedagógiai
tevékenységünket, hisz természeti értékeink és a
bennünket körülvevő növény és állatvilág szebbé,
boldogabbá teszik mindennapjainkat.
Vannak közeli kirándulóhelyeink, mint a Berettyó folyó, Csonkatorony, Népligeti kiserdő, tanyák, ahová rendszeresen visszatérünk és folyamatos megfigyeléseket végezhetünk a természetben bekövetkező változásokról. Alkalomszerűen távolabbra is kitekintünk
a Hortobágyi Madárkórházba, Komádiba a tokhal tenyészetbe, a Nádudvari struccfarmra,
a Földesi bivalyrezervátumba.
Tartalmas programokat szervezünk a zöld jeles napok alkalmával is. Környezeti nevelésünk része a rendszeres állatkerti látogatás (ZOO-program és a ZOO-tábor), ahová évente több alkalommal elutazunk. Ez a természet csodáival felruházott helyszín alkalmas öt
földrész, közel 200 állatfajainak intenzív megfigyelésére és megismerésére. 15 éve megszervezésre kerülő folyamatosan változó, a mai kornak megfelelő tartalommal megtöltött
programból „Barangoló-környezeti nevelés másként” címmel 2011-ben előminősített Referencia Intézményként Jó gyakorlat átadására vagyunk jogosultak. Nemcsak hazánkban,
határon átnyúló kapcsolataink által - román, szlovák óvodák is érdeklődnek „jó gyakorlatunk” iránt, melynek átadását, adaptációját folyamatos képzésekkel, szakmai felkészítésekkel segítjük.
Tudatosan és folyamatosan szervezett programjaink eredményeként 2005-től vagyunk
a KOKOSZ tagja, Oktatóközpontja. Madárbarát kertként, fenntartható környezeti szemléletünk és nevelésünk eredményeként 2006-ban elsők közt nyertük el a Zöld Óvoda címet.
Folyamatosan olyan hálózatépítésre törekszünk, ahol régiónk - térségünk Zöld Óvodáival
szorosabb kapcsolatot építünk ki, szervezünk olyan programokat (Nagy környezeti játékok, Munkaközösségi foglalkozások, Madárvonulás, Bagolyles) amelyek szemléletünket,
innovatív tevékenységeinket tükrözik.
2010-ben XI. alkalommal hirdettünk Országos Rajzpályázatot óvodások részére a
természettel, jelenségekkel, állatokkal kapcsolatos témakörben.
Óvodánk nevelőmunkájában a megelőzés, a felzárkóztatás, a tehetséggondozás azonos hangsúlyt
kap. Segít bennünket a szülőkkel való problémafeltáró,- megoldó kapcsolat, a partneri jó együttműködés megtartásában. Fontosnak tartjuk a szakmai fejlődést, a továbbképzéseken való részvételt
és az önképzést. A korábban említett programok
megvalósítását a szülők által létrehozott Együtt Értük Alapítvány támogatásából és pályázatokon
nyert összegekből biztosítjuk.
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VÁSÁRHELYI ISTVÁN KÖRNYEZET- ÉS
TERMÉSZETVÉDŐ OKTATÓKÖZPONT
5100. Jászberény, Lehel vezér tér 33.
E-mail: kerteszne@gmail.com , suhajcs@freemail.hu ,
Tel: 70/ 311-6135; 30/210-3319
Vezető/kapcsolattartó: Dr. Kertészné Szabó Erzsébet, Suhaj Csilla

Oktatóközpontunk 1997-ben nyert felvételt a KOKOSZ tagjai közé.
Jászberényben már a 90-es évek elejétől a Déryné Művelődési Központra – mint bázishelyre – alapozva szervezett kereteket biztosítottunk a környezettudatos magatartás és
szemléletformálás népszerűsítéséhez.
A pedagógusok aktív részvételével folyamatosan szerveztük a természet- és környezetvédő városi vetélkedőket, előadásokat, terepi programokat, pályázatokat a jászberényi és
jászsági diákok részére. Minden év kiemelkedő eseménye az oktatóközpont jászberényi
születésű névadójához kapcsolódó „Vásárhelyi nyomában” című komplex környezetvédelmi programsorozat megrendezése.
2004-től felvállaltuk a Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny regionális döntőjének lebonyolítását. Pedagógus továbbképzéseinket a Természet és
Környezetvédő Tanárok Egyesülete (TKTE) és a Tűzliliom Egyesület szakemberei segítik.
2000-ben mi rendezhettük meg Jászberényben a TKTE téli konferenciáját, amelyen bemutathattuk oktatóközpontunk munkáját és a Jászság 1000 éves szellemi-, épített és természeti értékeit. Oktatóközpontunk életének rangos eseménye volt a 2007 őszén Jászberényben megrendezett KOKOSZ vándorgyűlése.
Az oktatóközpont közel 2 évtizedes munkája, amelyet a környezeti nevelés-, szemléletformálás érdekében igyekezett változatos módszerekkel végezni, - közös gondolkodásra, cselekvésre ösztönözte a Jászság óvodáit, iskoláit, civil szervezeteit és a környezeti nevelés
területén dolgozó szakembereket. E szakmai közös gondolkodás a helyi társadalmi élet
más területein is sikeres együttműködést eredményezett.
Szűkebb környezetünkből kilépve a
Duna az Együttműködés Folyója
belgrádi egyesülettel együttműködve
segítettük a vajdasági, kovini tanárok
környezet- és természetvédő munkáját elmélet és terep gyakorlat formájában. 2003-ban Belgrádban és a Duna
mentén tett látogatásunk után 3 napos
terepi program keretében a Hortobágy
és a Jászság értékeit ismertettük meg
a kollégákkal.
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BEMUTATÓHELYEINK
A Bükkben Nagyvisnyón rendelkezünk
erdei iskolai programok megtartására is
alkalmas 90 férőhelyes jól felszerelt
üdülőtáborral, a környék természeti és
épített értékeire kidolgozott szakmai
oktatóprogrammal. Jászberénytől 10 kmre Öregerdőn a Hajta Tájvédelmi Körzet
mellett is van 40 férőhelyes táborunk.
KIADVÁNYAINK
Az 1998-ban megjelent „ÖTLETTÁR ERDEI ISKOLAI
PROGRAMOKHOZ 1–4. OSZTÁLY SZÁMÁRA” című
kiadványunk a gyakorló pedagógusoknak nyújt konkrét segítséget az erdei iskola szervezéséhez, a környezettudatos
magatartás-, a pozitív érzelmek alakításához kísérletek, játékok és kézműves tevékenységek bemutatásával.
A Madarak és Fák Napjára minden évben módszertani-, feladatmegoldó füzetet állítunk össze, amelynek segítségével
hasznos ismeretanyaghoz juttatjuk a rendezvényen illetve a
helyi Állat és Növénykertben terepi gyakorlaton, vetélkedőn
résztvevő tanulókat.
A szakképzéshez kapcsolódó környezetvédelmi tevékenységünk bázishelye a jászberényi Klapka György Szakközépés Szakiskola. 2004-ben kidolgozásra került az intézmény
környezeti nevelési programja, amely CD-n eljutott a szakképző intézményekhez is.
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ZÖLD KAPOCS OKTATÓKÖZPONT
Szent István Általános Iskola és Óvoda
6800 Hódmezővásárhely Szent István utca 75.
Tel.: 62/245-066; Fax: 62/244-066;
E-mail: iskola@szentistvan.hodtav.hu; wtercsi@freemail.hu
Vezető/kapcsolattartó: Walterné Böngyik Terézia
Bemutatkozás
Történet
A Magyar Környezeti Nevelők helyi csoportjaként, a Környezet és a természetvédelmi
Oktatóközpontok Szövetségének tagjaként 2003 szeptemberében alakult a Zöld Kapocs
Környezeti Nevelés Munkaközösség. A város valamennyi oktatási intézményében vannak
tagjaink, elsősorban pedagógusok. A környezeti nevelők nagy bázissal rendelkeznek az
oktatási intézményekben, ezért egy-egy akcióprogram résztvevőinek száma mindig nagy
létszámot jelent. Gyermekközpontú tevékenységeink során szemlélet formálás és nem új
tantárgyak bevezetése történik. A pedagógusok a Zöld Kapocs szakembereinek támogatásával olyan új ismeretekre tehettek szert, amelyet nemcsak a szabadidő hasznos eltöltésénél, hanem az oktatás során is fel tudnak használni.
Anyagi forrásainkat pályázatokból és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal támogatásával fedezzük. A pedagógusainknál nagy szakmai igényesség tapasztalható, nyitottak az újszerű ismeretekre, és lelkesen alkalmazzák tanórán és azon kívül. Sikeres programjainkat nagy tudásbázisuknak is köszönhetjük. Az oktatóközpont bázisintézménye a Szent István Általános Iskola és Óvoda, amelynek jól felkészült
tantestülete városi programok szervezését és irányítását is végzi. Szakmai munkánk
színvonalát jelzi, hogy 2008-ban ökoosztályt indítottunk, melynek népszerűsége igen
nagy.
Mit kínálunk?
Téglagyári tanösvény túra
…kirándulásra hívjuk az iskolásokat, természetbarátokat, családokat tanösvényünkre, amely Hódmezővásárhely északi részén helyezkedik el, a téglagyári kubikok mentén.
A terület megközelíthető kerékpár- és közúton is. A tanösvény végigjárása során a gyerekek nemcsak az iskolában már megtanult
környezeti ismeretekhez kapnak kézzelfogható bizonyítékokat, hanem új ismeretekkel
is gazdagodhatnak a terepi megfigyelések
során. Ezen bevezetővel kezdődik az információs füzet, amelyet a Zöld Kapocs Oktatóközpont nevelőtestülete és a város környezeti nevelői dolgoztak ki erre a 11 állomásból álló tanösvényre. A munkaközösség megalakulása óta arra törekszik, hogy a természet a fiatalok érzésvilágában, életében központi
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szerepet töltsön be. A természetélmény a cselekvés alapja. A gyerekek a természet pusztulását összekapcsolják az emberek érzéketlenségével. Ezek félelmeket és feszültségeket
váltanak ki bennük. Ezért fontos hogy a gyerekek megtapasztalják a természet szépségét.
Az így szerzett élmények később cselekvéshez vezetnek. Az ismeretanyag átadása mellett,
az érzelmeken keresztül szeretnénk megmozgatni a kezeket. Ez a vizes élőhely kiválóan
alkalmas megfigyelésre, a természet, a növények, állatok, a kultúra és a történelem megismerésére.
Mártélyi Kaland Oktatóprogram
Napjainkban a város oktatási intézményeiben egyre nagyobb lett a szakmai és társadalmi igény a környezeti nevelés iránt.
Egyre több műveltségi területtel keresi
meg kapcsolódási pontjait, egyre komplexebb megközelítésmódokat alkalmaz.
Az oktatóprogram írói mindezt az igényt
szem előtt tartva dolgozták ki a 8 oktatási részt,(óvodai, alsós, ill. felsős: kémia,
fizika, biológia, rajz-néprajz, magyar, földrajz és angol) 32 foglalkozás tervvel. A
munkalapok segítik a gyerekeket lakóhelyük és környezetének megismerésében úgy, hogy
kihasználjuk a népi és táji nevelőerőket.
Egy olyan városban, ahol fontos a lakosok egészségi állapota,(az Egészséges Vásárhely
Program is ezt támogatja) a pedagógusoknak élen kell járni az egészséget támogató környezet kialakításában, legyen az lelki vagy természeti környezetvédelem egyaránt.
A szerzők magas színvonalú környezeti nevelés megvalósításához nyújtanak segítséget,
úgy hogy a gyerekek személyes tapasztalatai formálják majd érzelmeiket, viszonyukat a
környezethez, későbbi felnőtt magatartásukat.
Kiemelkedő tevékenységeink
Tanösvényprogram - oktatóprogram 7 része az oktatás valamennyi művéltségi
területét magába foglalja, a helyi értékek bemutatásán, megismerésén túl, a helyi
környezet és természetvédelmi kompetenciák kialakítása a cél.
Időutazás a kubikoknál - családi hétvége, melyen történelmi korokban utazunk.
Az újkőkor ház történelmi körülményeinek, múlt és jelen emberének életkörülményei, harca a természeti erőkkel.
Lássa más is, csodáljuk együtt! A fatérképen-, amely közel 6m2 alapterületű- a
fotópályázat nyertes képeinek feltüntetésére is sor került. Ezt, mint vándorkiállítást több intézményben is bemutatjuk.
Madárpark téli látogatása, madáretető túrák szervezése
Komposztbuli program
Újra megtalált érték-szelektív hulladékgyűjtés a mindennapokban (Tanösvényprogram és levelező verseny)
Erdei iskola szervezése, programvezetés
Szakmai képzések, közösségi programok
"zöldkarácsony" minden évben
Fenntarthatóságra nevelés élménypedagógiájának kidolgozása
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ZÖLDERDŐ ÓVODA OKTATÓKÖZPONT
1125 Budapest Szilágyi E. fs. 26.
Tel: 1/394-24-58
E-mail: zolderdo@t-online.hu
www.zolderdoovoda.hu
Vezető/kapcsolattartó: Nagyvári Györgyné
Oktatóközpontunk rövid története
1998 óta veszünk részt – mint
oktatóközpont – a KOKOSZ munkájában.
Oktatóközpontunk a Zölderdő Óvoda égisze alatt működik, Budapesten, a
XII. kerületi Hegy-vidéken.
1990 óta meghatározó, kiemelt feladatunk a külső világ tevékeny megismerésére nevelés, a természet- és környezetvédelem, természetbarát magatartásra, életmódra nevelés, a környezet
és természetvédelem pozitív szemléletének alakítása, családok, nevelők, környezetünkben élők környezettudatosságának formálása.
Az udvarunk kialakítása során törekedtünk a honos növények telepítésére.
Tanösvényünkön Földablak, „Körforgásház”, növény- és kősimogató található.
Tagjai vagyunk a „Madárbarát kert” mozgalomnak. Zöld óvoda címet 2 alkalommal is
elnyertük.
Feladatunkból eredően rendszeres a természetjárás. Kiránduló helyeink állandóak, itt
rendszeres megfigyeléseket végzünk, évszakonként többször is.
(„Fülemile tábor” amely a
Mikulás-várásnak, madár-karácsonynak, anyák napja megemlékezésnek is helyszíne).
Erdei Óvoda:
15 éven át szerveztünk falusi
környezetbe. Az Alföld jellegzetességével, állat és növényvilágával, társadalmi és kulturális
értékeivel ismertettük meg gyermekeinket.
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2003-tól a Madarak, fák ünnepén, erdei óvodai program keretei közt a „Fülemile
táborban”, a Budai-hegyvidék növény és madárvilágával foglalkozunk.
Kapcsolatban állunk a Budakeszi-vadaspark, Pilisi Parkerdő erdészeivel, és a MMEvel.
A szülők, családok számára szervezett tevékenységek: családi kirándulások – „Som-virág túra”; kézműves
délutánok – „Pók-kör”; szelektív hulladékgyűjtés; Föld napján- kerti parti
(családi zöld-délután). Zöldünnepekhez
kapcsolódnak a tárlatok, kiállítások a
Lépcsőház Galériánkban valamint az
óvodaújság.
Másik kezdeményezésünk az „Interaktív lépcsőházunk”, mely szenzitív játékokra ad lehetőséget.
Évente szervezzük a kerületi Környezeti óvodás találkozót. Nagycsoportosok vesznek részt különféle szenzitív játékokban, megfigyelésekben.
A kerület óvodapedagógusai számára több alkalommal rendeztünk környezeti és
helytörténeti vetélkedőt., ill. fotópályázatot hirdettünk „A természet, környezetvédelem, és
a gyermek kapcsolata” címmel.
Az óvodai oktatóközpontokkal együttműködünk az akkreditált óvodai továbbképzésben. Két témát dolgoztunk fel a KOKOSZ óvodai munkacsoportja által kiadott „Zöld”
könyvben.
Az eddigi programjaink folytatása mellett, regionális kapcsolatok bővítésére törekszünk.
Környékünk természeti és társadalmi értékeit szívesen megmutatjuk az érdeklődőknek.
Tevékenységünkre felfigyelt a helyi média. Rendezvényeinkről folyamatosan beszámolnak, ill. internetes oldalon is megjelentünk már.
Szolgáltatásaink:
Módszertani ötletbörze
Terepi módszertani bemutatók
Bemutatóhelyeink:
Budai-hegyvidék
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„ZÖLD OVI” ÓVODA OKTATÓKÖZPONT
1201 Budapest, Torontál u. 7.
Telefon: 06-283-1275
e-mail: s.eva52@t-online.hu /zoldovi@mail.datanet.hu
Vezető/kapcsolattartó: Sebők Éva

Az oktatóközpont két óvodából áll, (négy – négy csoport) melyek környezetében lakótelepek, és családi házak egyaránt megtalálhatók. A Duna part gyalogosan, a Molnár sziget és a soroksári Botanikus kert tömegközlekedési eszközzel megközelíthető.
Testületünk már a programírás előtt elkötelezte magát a környezeti nevelésnek. Ezt
jelezte, hogy 1996-ban a Füstifecskék oktatóközpont bázisóvodája lett intézményünk.
1999-ben a helyi nevelési programok kidolgozásánál egyértelművé vált, hogy nevelésünk
középpontjába a környezeti nevelést, a természeti és társadalmi környezet megszerettetését, megóvását állítjuk. Ennek rendeltük alá további feladatainkat és a pedagógus-továbbképzéseket is. Zöld ovi bejegyzéssel alapítvány működik óvodánkban.
A tanulási folyamat tervezése a környezeti nevelés, és annak jeles napjai köré csoportosul,
melyben a tapasztalatszerzésre helyezzük a hangsúlyt. Ezért a csoportok heti sétákon bővítik ismereteiket, kéthavonta pedig kirándulni mennek az aktuális témának megfelelően.
Visszatérő kirándulásaink helyszíne az Ócsai Tájvédelmi Körzet.
A belső környezet kialakításában a természetes anyagok dominálnak, a kisállatok és a változatos növényvilág élettel telítik csoportszobáinkat. Udvarunkon munkánk nyomán egyre
több állatfaj lel menedéket, igen büszkék vagyunk a használhatatlan medencéből kialakított „simogató kertünkre”. A hulladék újrahasznosítására komposztálót építettünk.
Feltérképeztük a környező utcák növényvilágát, dalokkal, versekkel kiegészítve segédanyagot állítottunk össze dolgozóink részére.
A gyermekek és pedagógusok „egyenpólóját” jelképünk, a zöld békafej díszíti, melyet kirándulásokon, ünnepeinken viselünk. Minden évben kiállítást szervezünk a környezetvédelem, a hagyománytisztelet céljából.
A szülők egyre aktívabb résztvevői munkánknak, már hagyományként él a Föld napja alkalmából rendezett családi rendezvényünk.
Több éven keresztül az iskolával való együttműködési szerződés keretében a tanköteles
gyermekek havonta egyszer játékos környezeti foglalkozásra mentek az iskola biológia
szertárába. Közös földnapi ünnepséget szervezünk az iskolásokkal. A kerületi Pedagógiai
napok keretében az intézményben bemutatókat tartunk. Az elmúlt időszakban fővárosi és
vidéki óvodákat is vendégül láttunk szakmai továbbképzés keretében.
A kerületben hirdetett „Szebb környezetért” versenyen két alkalommal kaptunk első helyezést, egy alkalommal különdíjat. 1999-ben intézményünk elnyerte a „Pesterzsébet Környezetvédelméért” kitüntető címet, majd 2002-ben Pesterzsébet Önkormányzata ezzel a
címmel ismerte el az óvodavezető munkáját is.
Az intézmény a KOKOSZ óvodai munkacsoportjának akkreditációs továbbképzési színhelye. A képzésben alkalmazott módszertani film is az oktatóközpontban készült.
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Kiadványaink:
 Kedvenc kiránduló helyeink – ajánlás a szülők részére
 Zöld játékok – szenzitív játékok gyűjteménye 2006
 A Víz világnapja – módszertani gyűjtemény 2007
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