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1. Környezetbarát település tervezése  Pályázat 5-8. osztályos diákoknak
Környezetvédelmi és oktatási pályázat kiírás a közoktatási intézmények 5.8.
évfolyamain tanuló diákok számára
A pályázónak egy olyan várost vagy falut kell megterveznie, amely minden
szempontból egy környezetbarát település és amely a környezet védelmét
segíti.
A diákok kreativitása magasra szárnyalhat ebben a projektben. A várost vagy
falut
bármely nekik tetsző formában megtervezhetik. Rajz, festés, fénykép, videó,
PPS
prezentáció, Word dokumentum vagy bármely más eszköz felhasználása
engedett.
A projekt a gyermekek tudatos környezetvédelemre való felkészülését és
támogatását
segíti elő.
A pályázat teljes tartalma, szabálya és határideje
a www.edusys.hu,
a www.ktm.hu,
a www.okm.gov.hu
és a www.geographic.hu weboldalon található meg.
Telefonos elérhetőség: (+36 1) 250 8135
2. "Szorít a cip&#245;? - Válts kisebbre! Ökológiai lábnyomunk és a
fenntarthatóság"
konferencia
Ökológiai lábnyomunk és a fenntarthatóság" konferencia
Egy konferenciára szeretnénk invitálni Benneteket, amelyet az Öko-völgy
Alapítvány (www.okovolgy.hu) képviseletében Krisna-völgyben szervezünk.
A konferencia címe:
"Szorít a cip&#245;? - Válts kisebbre!
Ökológiai lábnyomunk és a fenntarthatóság"
A rendezvény egyik f&#245; célja bemutatni, hogy egy közösség ökológiai
lábnyoma miképpen tartható a fenntartható értéken belül. Más szavakkal, a
fenntarthatóság milyen módon valósítható meg a gyakorlatban, hogyan tud egy
közösség környezeti szempontból (is) megfelel&#245; módon élni,
m&#251;ködni?
A konferencia apropója, hogy nemrégiben egy ELTE-s tanulmány kimutatta:
Krisna-völgy lakosainak ökológiai lábnyoma mindössze 42%-a az átlag
magyarországi értéknek. (Krisna-völgy: 1,5 ha/f&#245;, Magyarországi átlag:
3,5

ha/f&#245;).
A konferencia f&#245;védnöke: Vida Gábor akadémikus.
A rendezvény el&#245;adói között szerepelnek Krisna-völgy vezet&#245;i, és
egyetemi/f&#245;iskolai partnereink oktatói, kutatói.
Érdekesség lesz még, hogy egyetemista szakdolgozóink közül is felkértünk
el&#245;adónak négy hallgatót, akik beszámolnak ökofalu kutatásuk eddigi
eredményeir&#245;l.
A nap során mód lesz arra is, hogy kisebb csoportokban beszélgessünk egyegy
téma Krisna-völgyi szakért&#245;ivel.
A konferencia id&#245;pontja: 2009. október 15.
Helyszíne: Somogyvámos, Krisna-völgy.
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A program a levél alján is olvasható, a meghívó és program ide kattintva
tölthet&#245; le (pdf, 138 KB):
http://okovolgy.hu/wpcontent/uploads/Fenntarthatosagi_Konf_Meghivo_Program_
2009vegleges.pdf
A konferencián való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött!
Regisztrálni 2009. október 5-ig az alábbi e-mail címen lehet:
info@okovolgy.hu
A regisztrációhoz szükséges adatok: név, e-mail cím, foglalkozás,
munkahely/intézmény.
Ha valaki segíteni szeretne a konferencia hírének terjesztésében, kérjük,
továbbítsa ezt az e-mailt ismer&#245;seinek!
A konferenciáról egy plakát is készült, ami innen letölthet&#245; (jpg,
1556 KB):
http://okovolgy.hu/wp-content/uploads/plakat_konf_2009.jpg
A konferencián való találkozás reményében,
üdvözlettel:
az Öko-völgy Alapítvány munkatársai (Hosszú Zoltán, Kun András, Rév
Szilvia)
www.okovolgy.hu
3. Pedagógus Nyílt Nap az Állatkertben
Kedves Kollégák!
Szokás szerint idén ősszel is lesz Pedagógus Nylít Nap az Állatkertben,
2009.október 10-én, szombaton.
A rendezvényen az eddigi legtöbb program közül választhattok, reméljük,
a mellékelt ismertetőben mindannyian találtok kedvetekre valót!
A belépés érvényes pedagógus igazolvánnyal ingyenes, ehhez a mellékelt
formanyomtatványt kell kitölteni, és a pénztárban ennek fejében lehet 0
Ft-os jegyet váltani.
Ugyanez a nyomtatvány megtalálható a honlapunkon is:
http://www.zoobudapest.com/ped-reg-lap-doc, letölthető és sokszorosítható.
A rendezvényre nem szükséges előzetesen bejelentkezni, de azokat, akik
kitöltik on-line regisztrációs lapunkat, kis ajándékkal várjuk.
Az on-line jelentkezés a honlapunkon, vagy az alábbi címen érhető el:

http://www.zoobudapest.com/oktatas/pedagogusnyiltnap/nyiltnap/regisztraciopedagogusok
Gyertek el idén is minél többen, találkozzunk az Állatkertben!
Üdvözlettel:
Fővárosi Állat- és Növénykert
Zoopedagógiai Csoport
4. Európai Madármegfigyelő Napok - 2009. október 3-4.
Még van idő csatlakozni, mindenkit szeretettel vár a Magyar Madártani
Egyesület!
Országszerte több mint 100 helyszínen várják az érdeklődőket: kisgyerekes
családokat, időseket, baráti társaságokat, óvodákat, iskolákat, egy
könnyű
madármegfigyelő kirándulásra, és sok helyen bemutató madárgyűrűzésre!
MENJÜNK EGYÜTT MADARÁSZNI, MERT EGYÜTT LENNI JÓ!
A programról részletesen:
http://www.mme.hu/csatlakozzon-hozzank/kozossegiprogramok/madarmegfigyelonapok.html
A 2009. évi helyszínek listája
http://www.mme.hu/csatlakozzon-hozzank/kozossegiprogramok/madarmegfigyelonapok/program-helyszinek-2009.html
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