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Kedves Iskolaigazgató! Kedves Pedagógus! 
 
Örömmel értesítjük, hogy részt vehetnek a Klíma-barátság c. projektben, amit a svájci 
„myclimate” szervezettel valósítunk meg. A projektet a Svájci-Magyar Együttműködési 
Program Települési és Partnerségi Alapja támogatja, sikeres pályázatunknak köszönhetően. A 
projekt célja a klímaváltozás csökkentése a „saját szintünkön”. A „myclimate” szervezet 
különféle ötleteket kínál és egyben gyűjt össze, amik segítségével a diákok és családjaik 
csökkenthetik a környezet terhelését – ebbe a munkába tudunk mi is bekapcsolódni.  
 
Szeretettel várjuk az iskolát a projektben való részvételre! 
 
Mit kínálunk?  
 
1. 2 napos műhelymunka 2 pedagógus részére 2013. október 30-31-én a Kismagos 

Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Központban (Kismaros, Láng u. 4.) 
o A projekt részletes átbeszélése a svájci partner jelenlétében 
o A „Hot Stuff Climate Net” program bemutatása 
o Tanórákon is használható foglalkozások és ötletek fenntartható fogyasztás 

témakörében (pl. ivóvíz, ökológiai lábnyom, mosás, helyi termékek, fair trade 
termékek, festőnövények) 

o A műhelymunkán a részvétel ingyenes (szállást, étkezést is beleértve), de 
utazási költséget nem tudunk téríteni.  

 
2. Részvétel a „myclimate” szervezet „Hot Stuff Climate Net” programjában a diákok 

részére 
o A programról részletesen a http://hotstuffclimatenet.org/ oldalon vagy a 

http://www.myclimate.org/ oldalain lehet tájékozódni 
o Lényege hogy a diákok a világ minden tájáról megosztják egymással ötleteiket 

a klímaváltozással kapcsolatban 
o Mivel az oldal nyelve angol, elsősorban angolul tanuló 7-12. osztályos diákok 

bekapcsolódását várjuk, vagy legalábbis szükségük lesz nyelvi segítségre 
ahhoz, hogy részt vegyenek a programban.  

 
3. Rendezvény az iskolában a projektről 

o Az iskolában a tanév második felében rendeznénk egy klímavédelmi napot, a 
projektben résztvevő diákok és pedagógusok segítségével 

o Tervezett program: ötletek bemutatása és játékos feladatok a többi tanuló 
bevonásával 

 
4. Kisebb klímavédelmi eszközök beszerzése 

o A projekt lehetőséget ad arra, hogy az iskolának max. 50.000 Ft értékben 
eszközöket szerezzünk be. Ennek pontos tárgyát a projekt során találhatjuk ki.  

 
5. Kedvezményes nyári tábor a projektben részt vevő diákok számára 

o A projekt végén, júniusban és júliusban 4 tábort szervezünk, ennek keretében 
iskolánként 5 diákot egy hétre 20.000 Ft-ért tudunk táboroztatni (ebben a 
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szállás és a teljes ellátás is benne van). Összesen 7 diákot ingyenesen tudunk 
elvinni.  

o Az egyik táborban 10 magyar diákon kívül 10 svájci is részt fog venni. 
Tolmács lesz, de esetleges német nyelvtudás előnyt jelent az ebben a 
turnusban történő részvételre.  

 
Mit kérünk? 

- Részvételt a műhelymunkán. 
- A diákok munkájának összefogását az iskolában. 

o A projektben való részvétel nagy része beépíthető a tanórákba (osztályfőnöki 
óra, angol óra, természetismeret, fizika, kémia, biológia stb.), így reményeink 
szerint külön terhet nem jelent a pedagógusoknak.  

- Segítséget a rendezvényszervezésben (helyszín biztosítása, résztvevők szervezése) 
 
 
 

Kérjük, hogy jelezze a projektben való részvételi szándékát 2013. október 25-ig a következő 
elérhetőségeken:  
 
Magosfa Alapítvány irodája:  
 telefon: 27/375-450 
 mobil: 20/984-3946 
 
Neumayer Éva:  
 e-mail: eneum@magosfa.hu 
 mobil: 20/985-0238 
 
Amennyiben kérdése van, természetesen szívesen válaszolunk! 
Ha az október végi műhelymunkán nem tud pedagógus részt venni, a projekt többi részében 
akkor is részt tudnak venni, de nagyon örülnénk, ha 2 (esetleg 1) pedagógus el tud jönni. 
A műhelymunkával kapcsolatban részleteket hamarosan tudunk küldeni.  
 
A projektben 10 iskola vehet részt, ezért a jelentkezési sorrendet figyelembe vesszük.  

 
 
Köszönettel:  
 
 
   A Magosfa Csapata 
 
 
 


