
További információk a magyar projektpartnerektől:
Benedek Miklós  +36 30 411 3338   benedekmiklos@nagykanizsa.hu
Musits Róbert  +36 70 779 5485   musits.robert@upcmail.hu
www.le-na.eu

Szünidei táborok a Lobau Nemzeti ParkbanSzünidei táborok a Lobau Nemzeti Parkban
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Sátorozás a Donau-Auen Nemzeti Park vadonjának szélén … 
Kaland a természetben kíváncsi, vállakozó szellemű gyerekek számára! 
A szabad természetben lezajló sokszínű, izgalmas program megnyitja 
érzékszerveidet a természet sokszínűségének és szépségének átéléséhez.

Átélheted a tábortűz pattogását, izgalmas kirándulásoknak lehetsz 
részese az ártéri erdőben, részt vehetsz kreatív workshopokon, 
ügyességi játékokon … és felejthetetlen kalandokat élhetsz át barátok 
között a ragyogóan fénylő csillagos ég alatt!

Green Week I ◊ 2014. július 14 – 18.
Green Week II ◊ 2014. július 28 – augusztus 1.

A Lobau Namzeti Park szünidei táboraiba 200 fő 8-12 év közötti 
kalandvágyó gyereket hívunk meg kísérőikkel együtt a három 
nyugat-dunántúli megyéből.

Green Week I ◊ 2014. július 14 – 18.
Green Week II ◊ 2014. július 28 – augusztus 1.

Szabadidő-pedagógusok szakképzett csapata éjjel-nappal készenlétben 
áll, hogy segítse a fiatal nyugat-magyarországi vendégek abban, hogy 
örömüket leljék a tanulásban és jól érezzék magukat!

Barátságos magyar pedagógusok és tolmácsok kísérnek el benneteket busszal 
Bécsbe és gondoskodnak arról, hogy nagyon jól megértsük egymást.

Csak egy saját sátort és egy hálózsákot kell magatokkal hoznotok, … 
az ízletes és frissen elkészített bio-kosztról mi gondoskodunk!

Élj természetesen!
Bontakoztasd ki ötleteidet!
Tegyél szert új barátokra!
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Prof. Dipl.-Päd. Gerhard Hofer

Direktor 'UmweltBildungWien'
Lead Partner 'Lernraum Natur'

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.

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.

VEREIN 'UMWELTBILDUNGWIEN – GRÜNE INSEL'
c/o  NationalparkCampLobau
2301 Groß Enzersdorf | Lobaustraße 100

 +43-2249-28711  | Fax +43-2249-287118
 ncl@ubw.at

www.ubw.at
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Szünidei táborok a Lobau Nemzeti ParkbanSzünidei táborok a Lobau Nemzeti Parkban

8 – 12 éves gyerekeknek 
2014. július 14 – 18.
2014. július 28 – augusztus 1.

Az osztrák és magyar környezet i nevelési par tnerek határon átnyúló
projek t je, amely az Európai Unió társ f inanszírozásával valósul meg.

www.le-na.eu

Tanulas a Termeszetben

"Az érzékelés élettere a természet. A
természetes életformák sokoldalúsága
és pompája tágít ja az érzékelésünk
sokszínűségét.
Minden természetes megjelenési forma,
mint az örvény játéka a vízben, a színes
őszi levelek pompázása az erdőben,
a  c s i l logó jégkr is tá lyok sz ik rázása
szemetgyönyörködtető ... és arra késztet,
hogy elgondolkodj a természet alkotásain.
A természet ismerete lehetővé teszi az élet
megismerését. A 'Tanulás a természetben'
végte len  …  és  egyben  a  gyermek i
kíváncsiság kimeríthetetlen forrása."

Nagykanizsa
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És ilyen egyszerűen tudsz részt venni!

1. Szerezzél be további infomációkat! (a kapcsolattartó személyek címét alul láthatod). 
2. Neved, osztályod, címed és néhány soros személyes motivációdat 
 tartalmazó pályázatodat küldd el saját megyédben …

Győr-Moson-Sopron megyében: Reflex Környezetvédő Egyesület
 9024 Győr, Bartók Béla u. 7.  reflex@c3.hu
Vas megyében: NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. fejlesztes@pszk.nyme.hu
Zala megyében: Zala Megyei Pedagógiai Intézet
 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51. zmpi@zalamegye.hu

Ne feledd, hogy a pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 1. 

3. 2014. április elsejéig megkapod a szervezők válaszát.
4. A meghívóval együtt 2014. május 1-ig ‚útravalóul‘ néhány közelebbi 
 infomációt küldünk a rendezvény megvalósításával kapcsolatban!
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Együttműködő
MA 49 Forstamt der Stadt Wien



www.ubw.at

Grüne Insel
Die Freizeit-Oase in der Lobau

Szünidei táborok a Lobau Nemzeti Parkban

'Zöld Hét Bécsben' tábor

Szívélyesen üdvözöljük nálunk!

A Lobau Nemzeti Park 
egy természetes vizek között fekvő idilli, zöld környezetet kínál Önnek. A gondozott sátorhelyek, a tábortüzek és a természetes strandfürdő az évente megforduló több tízezer 
 vendégtől sok dícsérő szót kap, … csakúgy, mint az attraktív szabadidős létesítmények, ahol több sport- és játszórét, továbbá egy szabadtéri színpad áll rendelkezésre, ugyanígy 
a modern egészségügyi helyiségek, a friss bio-konyha, … az egész tábor akadálymentes és a helyszínen teljes körű szolgáltatások állnak rendelkezésre.

Tanulas a Termeszetben


