Bezárják a Környezeti Nevelési és
Kommunikációs Programirodát
2005. december 31-én megszûnik a
KöNKomP. Az oktatási és a környezetvédelmi minisztérumok által létrehozott, majd késõbb a suliNova Kht-ba betagozott irodánkat az Oktatási Minisztérium pénzhiányra hivatkozva számolja
fel. Másik fenntartónk, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, ahogy
az elmúlt két évben sem, a jövõben sem
biztosít mûködési forrást.
Az irodát 1999-ben, egy, a környezeti neveléssel kapcsolatos állami szerepvállalásról szóló együttmûködési megállapodással alapította a két minisztérium. E megállapodást 2002-ben megújították, s 2008-ig volna érvényben. Akkor még annyira komolyan gondolták,
hogy 2003-ban egy másik miniszteri
aláírásokkal jegyzett együttmûködési
megállapodás is létrejött, immár négy
minisztérium között, vállalva az Erdei
Iskola Program 2008-ig szóló, minimum
évente hatszáz millió forint értékû támogatását.
Az írásba foglalt ígéretek dacára, a miniszteri kötelezettségvállalással ellentétben, 2006-tól az Erdei Iskola Program
sorsa is rendkívül bizonytalanná vált.
Mindez nem csupán a korábban el-

hangzottaknak mond ellent, de a világ
meghatározó törekvéseinek is, talán
szimbolikusan éppen abban az évben,
amikor az ENSZ meghirdette Nevelés a
Fenntartható Fejlõdésért Évtized programját. E programban az ENSZ felhívja
a világ országait és kormányait, hogy
fejlesszék és támogassák mindazon oktatási kezdeményezéseket, melyek
bolygónk természeti, gazdasági és társadalmi egyensúlyát biztosító tudás terjesztését célozzák.
Értetlenül állunk a döntés elõtt. Miközben nemzetközi színtéren, vagy
éppen az Európai Unióban – melynek
2004 májusa óta hazánk is tagja – a
fenntartható fejlõdés, a környezetvédelem, és hozzájuk kapcsolódó szemléletformálási tevékenységek egyre nagyobb hangsúlyt kapnak, Magyarországon pont ennek ellenkezõje tapasztalható. A mintaértékû tárcaközi összefogással elindított Erdei Iskola Program anyagi lehetõségei 2005-re visszaestek a 2001-es szintre; az elindított fejlesztésekre nincs pénz, a program további sorsáról semmit nem tudni. A
környezetvédelmi tárca prioritásai között az elmúlt években folyamatosan

csökkent a környezetvédelmi oktatásnevelés jelentõsége s ezzel együtt finanszírozása. A látszat fenntartását célzó kommunikáción túl más tárcák sem
támogatják anyagilag ezeket a tevékenységeket. Számos, a fenntarthatóság, és a környezetvédelem ügyét felvállaló, annak értékeit terjesztõ civil és
állami szervezet küzd folyamatos
pénzhiánnyal, még projektszintû finanszírozást is csak nehezen találva,
mintha e témák és elvek a mai világban nem lennének fontosak.
Kovács Enikõ, Kovács Etelka,
Marosváry Péter, Takács Eszter
Környezeti Nevelési és
Kommunikációs Programiroda
* * *
Ui: Sajnos, ez a levelezõlista is megszûnik hamarosan. Mindenkit, aki ennek a
listánal tagja, feliratunk az Ökoiskola Hálózat Hírlevelére (www.okoiskola.hu),
amelybõl rendszeresen lehet környezeti
neveléssel kapcsolatos hírekrõl, pályázatokról és eseményekrõl értesülni. Kérjük,
jelentkezzen, aki nem szeretné, hogy az
itteni e-mail címére az Ökoiskola Hírlevelét kapja. Irodánk elérhetõségei december 16-ig élnek.

Környezeti nevelés az erdõben.
Akkreditált továbbképzés
Az Öko-Fórum Alapítvány és az Országos Erdészeti Egyesület 2001. év óta sikeresen tartja és 2006. évben ismét indítja
a 60 órás, akkreditált továbbképzését pedagógusok (óvónõk, tanítók, tanárok), erdészek, szabadidõ szervezõk részére.
A továbbképzés célja:
Az erdei programok vezetõinek, erdészeknek, pedagógusoknak, szabadidõ szervezõknek és ifjúsági vezetõknek olyan
szakmai és módszertani ismeretekhez - speciális erdõpedagógia, módszertangyakorlat - juttatása, amelyek birtokában képesek lesznek:
– erdei programok szervezésére és vezetésére.
– a vonatkozó nevelési-oktatási dokumentumokban az erdõ sokoldalú szerepének tudatosítására.
– tudatosítani az erdõ jelentõségét, sokrétû funkcióját tanítványaikban.
– az erdõ szeretetére, védelmére nevelni.
A továbbképzés idõpontja:
2006. április 6-9. (csütörtök 16.00 – vasárnap 10.00)
2006. szeptember 28-október 1. (csütörtök 16.00 – vasárnap 10.00)
Helyszín: Sopron
A továbbképzés részvételi díja 68 000 Ft. A részvételi díj magában foglalja a teljes ellátás költségét (szállás, étkezés)
és az oktatási segédanyagokat, könyveket.
A továbbképzésre folyamatosan, legkésõbb 2006. február 15-ig lehet jelentkezni az Öko-Fórum Alapítványnál.
Cím: 1438 Budapest, Pf. 507.
További felvilágosítás kapható ugyanott, tel: 343-4800/154.
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