Osztrák és magyar környezeti nevelési partnerek határon átnyúló
projektje, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.
UmweltBildungAustria

www.ubw.at

A bécsi CampLobau Nemzeti Parkban működő közhasznú
egyesület változatos szabadtéri programokat kínál
óvodáknak, iskoláknak, napközis csoportoknak,
továbbá családoknak és időseknek a természet
megismerésére és a szabadidő eltöltésére.

Nagykanizsa

www.nagykanizsa.hu

A város elkötelezett híve a környezeti nevelésnek.
Intézményeinek pedagógiai programjában a környezeti
nevelés kiemelt szerepet kap az óvodától a középiskoláig.
A hétköznapi munkákat sikeresen támogatja a LENA
projekt, melyben a város projektpartnerként szerepel.

Nagykanizsa

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
20 éve népszerűsíti a környezeti nevelési módszereket
tanórán, tanórán kívül és szabadidőben, mind az
oktatásban, mind a családok hétköznapjaiban. A LENA
projekt szakmailag jelentősen hozzájárul valamennyi
környezeti nevelési feladat maradéktalan megvalósulásához.

Nagykanizsa

A z ér zékelés élet ter e a ter mészet. A
természetes életformák sokoldalúsága
Nagykanizsa
é s p o mp
ája e r ő s í t i az é r zé ke l é s ünk
érzékenységét.

az életen át tartó tanulást,
a kétoldalú együttműködéseket
és a fenntartható környezeti képzést
Prof. Dipl.-Päd. Gerhard Hofer
Direktor 'UmweltBildungWien'
Lead Partner 'Lernraum Natur'

M K N E

www.le-na.eu

Tanulas a Termeszetben

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
|

a bátor ötleteket,
a szolidáris cselekvéseket
és a környezettudatos
gondolkodást

támogatja

www.le-na.eu

1113 Budapest

ig é n y li

Europa

Minden természetes megjelenési forma,
mint az örvény játéka a vízben, a színes
ő s zi leve lek c sillo gás a az e r dőb e n,
a c s i l l o gNagykanizsa
ó jégkrist ályok szikrázása
szemetgyönyörködtető ... és arra késztet,
hogy elgondolkodj a természet alkotásain.
A természet ismerete lehetővé teszi az élet
megismerését. A 'Tanulás a természetben'
végtelen … és egyben a gyermeki
kíváncsiság kimeríthetetlen forrása.

Europa

Zsombolyai u. 6.

 +36-1-321-4796
| Fax +36-1-321-4796
 kelen.gabor@mkne.hu
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 +36-93-500-779
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Best Practice
'Green Weeks in Vienna' ◊

Az izgalmas tábor színes szabadtéri programokkal kitágítja az
érzékeket az érdekes természeti kalandok iránt. Minden alkalommal
száz, Nyugat – Magyarországról érkező 8 - 12 éves gyermek éli
át a bécsi CampLobau Nemzeti Parkban az izgalmas kalandokat
a vizes élőhelyeken, a kreatív foglalkozásokat, a tábortűz
pattogását és a közösségi élményeket a csillagos ég alatt!

◊

' Ökovasút'
◊
Környezeti nevelési program

Az erdei kisvasúttal történő kalandos utazás közben a nyugat –
magyarországi gyerekek bepillantást nyernek a természet
szépségeibe a Kistolmács és Lenti települések közötti szakaszon.
Az ökovasút megállói alkalmat kínálnak az utasoknak a természet
közelről történő felfedezéséhez és érzékeléséhez. Útravalóként pedig
információkat, feladatokat és rejtvényeket kapnak a továbutazáshoz.

◊

YES-Initiative
◊
'DanubeTeensCamps'

2013 és 2014 években nyolcvan, nyugat-dunántúli és bécsi, 13 és 17
év közötti tanuló kerül meghívásra nevelőjével együtt az öt napos
‚DanubeTeensCamps‘ elnevezésű táborokra. A Duna jelenti az
alapgondolatot az olyan témák elmélyítéséhez, mint ‚Biodiverzitás
és Természetvédelem‘, a ‚Víz és a Fenntarthatóság‘, valamint a
Donau – Auen‘ Nemzeti Park mélyreható természeti élményeihez.

◊

'Erdő élménye'
◊
Környezeti nevelési program

Az óvodás és iskolás gyermekek, az Obornakon eltöltött izgalmas
erdei élménynapok során megismerik az erdő életközösségének
ökológiáját, biológiáját és sokszínűségét. Látványos tájékoztató
anyagok, életkori sajátosságnak megfelelő tartalmak és
játékok biztosítják a tudást és az érintetlen erdei ökoszisztéma
biodiverzitásának fenntartható megismerését.

További információk:
Benedek Miklós  +36 30 411 3338  benedekmiklos@nagykanizsa.hu
Musits Róbert  +36 70 779 5485  musits.robert@upcmail.hu

◊

A 'Környezeti nevelés, a 'Kreatív nevelés és 'Demokratikus
oktatás' mind azbécsi 'YES! Young European Solidarity'
kezdeményezés keretében Csömödéren és Nagykanizsán
megvalósuló európai ifjúsági találkozók izgalmas súlypontjai.
Mindegyik kétoldalú „EuroTeensMeeting” elnevezésű
rendezvényen negyven nyugat-dunántúli és bécsi, 13 és 17
év közötti tanulót látunk vendégül.

YES-Initiative
'EuroTeensMeetings'
A'LENA–hálózat',nyugat–dunántúliésbécsinevelésiszervezetek
elkötelezett környezeti pedagógusaiból és szakembereiből
szeveződő proaktív platform. A Magyar Környezeti Nevelési
Stratégia keretében szolgálja az elmélyülő tapasztalatcserét és
tudástranszfert. A www.le-na.eu weblap támogatja a határon
átnyúló információcserét.

Környezeti nevelési hálózat
& 'www.le-na.eu'
Az ötven kiválasztott nyugat-dunántúli óvodai nevelőből és
általános iskolai pedagógusból álló delegációk, 2013-ban és
2014-ben 8 alkalommal vehetnek részt egynapos kiránduláson,
ahollehetőségüknyílikaközvetlen,helyszínitapasztalatcserére,
melynek köszönhetően a megszerzett szakmai információkat,
módszertani lehetőségeket és innovatív ötleteket a saját
környezeti pedagógia gyakorlatukban is alkalmazhatják.

Szakmai tanácskozások
'Környezeti nevelés testközelből'
A bécsi környezeti nevelési létesítmények és a CampLobau
Nemzeti Parkban található sátortábor kínálta élményekben
alkalmanként száz, 8 és 12 év közötti nyugat-dunántúli
gyermek részesülhet 2013-ban és 2014-be n, a 6 alkalommal
megvalósuló kétnapos kirándulások során. Kreatív módon
kutatják a természetet és a táborozás során a természeti
környezetben értékes szociális tapasztalatokra is szert
tesznek a csillagos ég alatt.

Best Practice
'Green Days in Vienna'

Tanulas a Termeszetben

