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1. Hulladékgazdálkodási alapismeretek - pedagógus továbbképzés

	Az Öko-Fórum Alapítvány 2006. évben 60 órás, akkreditált továbbképzést indít pedagógusok (óvónők, tanítók, tanárok), szabadidő szervezők részére „Hulladékgazdálkodási alapismeretek és ezek beépítése a nevelő-oktató munkába” címmel. 
A továbbképzés célja: 
• Bővítse és mélyítse a pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók és tanárok) környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés tartalmával és módszereivel kapcsolatos ismereteit. 
• Juttassa őket olyan szakmai és módszertani ismeretek birtokába, amelyekkel képesek a hulladékképződéssel és kezeléssel kapcsolatos problémák felismerésére, a megoldási módok kreatív kidolgozására, és ezek beépítésére a nevelő-oktató munkába a környezettudatosságra, a fenntarthatóságra nevelés során. 
• Formálja szemléletüket a hulladékképződés, annak megelőzése, ártalmatlanítása, valamint a vásárlói szokások alakítása területén. 
• Ismertesse meg őket a szelektív gyűjtés szabályaival, a feldolgozás módjaival és ezeknek az ismereteknek a mindennapi oktató-nevelő munkájukba való beépítésének lehetőségeivel.
• Ismertesse meg a komposztálás folyamatának elméleti és gyakorlati elveit, összefüggéseit és a komposztáló tevékenység folyamatait. 
• Mutassa be a háztartásban keletkező hulladékok felhasználási, alkalmazási lehetőségeit – főként a mindennapi gyakorlatban - valamint ezek szemléletformáló hatását. 
	 A továbbképzés 6 napos és önálló otthoni munkát is igényel. A továbbképzés végén a résztvevők írásbeli vizsgát tesznek és dolgozatot készítenek. Sikeres befejezés után a hallgatók tanúsítványt kapnak.
 2006.04.08., 04.29., 05.06., 05.13., 06.03. és 06.17.  Budapest. A továbbképzés részvételi díja a KvVM támogatásával 25.000 Ft. A részvételi díj magában foglalja az oktatási segédanyagokat. A továbbképzésre folyamatosan, legkésőbb 2006. február 15-ig lehet jelentkezni az Öko-Fórum Alapítványnál (1438 Budapest, Pf. 507.) Felvilágosítás: 343-4800/154.

2. Új HuMuSz kiadványok - megelőzési ötletekkel 

	A HulMuSz új kiadványokat jelentetett meg a „Kukaügyi ismeretek” sorozatban, „Megelőzés – Vizek, szennyvizek”, „Megelőzés – Környezettudatos vásárlás” címmel. Rövid bevezető szöveg után praktikus tanácsokat, ötleteket nyújtanak arra nézve, hogyan lehet csökkenteni a háztartások vízfelhasználását, s így kevesebb szennyvizet termelni; illetve tudatos vásárlással hogyan lehet csökkenteni a hulladékká váló csomagolóanyagok mennyiségén. Az ingyenes szórólapokból oktatási intézményeknek, környezeti nevelőknek tudunk küldeni. Igénylés Lugosi Beától, Budapest 1111 Saru u. 11. 06-1/386-2648  
