Herman Ottó Vándortanösvény
Kedves Érdeklődő!
Nem szokásos terméket ajánlunk figyelmébe. A Nemzeti Környezetügyi Intézet
támogatásával 3 sorozat „vándortanösvény” készült.

Mi is lesz ez?
A Tanösvény óvodáskortól középiskolás korig terjedő gyermekek számára készül (de
felnőttek is próbálhatják a szórakoztató és egyben gondolkodtató játékokat). A kicsi szép
jegyében fizikailag kis méretű, egyszerű, tartalmilag, gondolatilag tágas. Weöreös Sándor
egyik legszebb gondolatát képzeljük bele: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.
Mottónk pedig: „…te is lehetsz Herman Ottó!”
A Vándortanösvényben bemutatjuk az utolsó magyar polihisztor életpályájának, tudományos
kalandozásainak egy-egy állomását, a gyerekek nyelvére és tevékenységi stílusára lefordítva.
(Bognár Gáborné felvételei egy főpróbán készültek, a budapesti XIII. kerületben lévő Herman
Ottó Általános iskolában.) Ezt 7 információs plakát avagy „zászló” (egyszerűen felállítható
roll-up-ok) és néhány asztalon a rajtuk elférő mennyiségű eszköz, valamint a hozzájuk
kapcsolódó leírás szolgálja. Részletes „Tanári kézikönyv” tartalmazza a használati utasítást és
a szakmai háttérinformációkat. A Vándortanösvény honlapján további tájékoztatást is lehet
találni.
Reményünk a Tanösvény bemutatása, olyan sok helyen, ahogy csak lehetséges. Óvodák,
iskolák, múzeumok, oktatóközpontok, művelődési házak, más közösségi intézmények is
használhatják. Egy-egy hetes bemutatási időre gondoltunk. Az anyag kölcsönzése ingyenes.
Az odaszállításról a kölcsönvevőnek kell gondoskodnia, és reméljük, hogy a továbbszállítást a
következő bemutatóhely intézi. Az anyag személyautóban elfér.

Hogyan lehet hozzájutni?
Az anyagok 2014. június 1-től kölcsönözhetők. Egyesületünk törekvése az, hogy mennél több
helyen lehessen a vándortanösvényeket bemutatni, és mennél kisebb költséggel, fáradsággal
történjék mindez. Ennek érdekében találtuk ki azt a megoldást, hogy a készletet nem kell
visszavinni Budapestre, hanem a bemutató intézmények egymásnak adják tovább. Olyan
„turnékat” próbálunk szervezni, hogy a lehető legrövidebb távolságra lévő intézmények

között mozogjon az anyag. Hálózatos szerveződésű együttműködésre lesz itt szükség, mert
nincs központi vezénylés. Ez egyébként nagyon megfelel Herman Ottó szellemének, aki egész
életében önállóan működött, sokakkal kapcsolatot tartva.
Ha kérdése van, vagy be szeretné jelenteni kölcsönzési igényét, írjon egy e-mailt a
vandortanosveny@gmail.com címre. Valenta Ferencné Gabi fog válaszolni.

Bővebb információ

Az emlékévről:
www.hermanottoemlekev.hu
http://issuu.com/kleberczgabor/docs/hermanotto-emlev-2014a
fészbúkosok: https://www.facebook.com/HermanOttoEv
és persze: http://hu.wikipedia.org/wiki/Herman_Ottó

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (www.mkne.hu) 1998-ban kiadta A
madarak hasznáról és káráról című örökbecsű könyvet. 2006-ban készítettük el, nagyszerű
iskolai-múzeumi együttműködéssel, a Nyitott szemmel Herman Ottó útjain című kiadványt,
ami szintén letölthető a netről (www.muzeumokmindenkinek.hu). Idén tizenöten dolgoztunk
a Vándortanösvény szakmai anyagán, „külsősökkel” együttműködve. A bemutatásokban a
NeKI munkatársai is derekas részt vállaltak.

