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1. ENSZ klímatárgyalás szimuláció
Kedves barátunk!
Egy klímaváltozásról szóló ENSZ-találkozót fogunk modellezni a budapesti Gödörben.
Vegyél részt, jelentkezz!
Olyan jelentkezőket várunk, aki szívesen képviselnék valamelyik tárgyaló országot.
Választhatsz, hogy az esőerdőkben bővelkedő Brazília, egy eltűnő csendes-óceáni
szigetország vagy egy kőolaj termelő állam képviseletében tárgyalsz.
Előzetes tapasztalat nem szükséges, ügyesen kell tárgyalni, problémákat megoldani,
megegyezést keresni.
Mindez egy időben a hivatalos ENSZ klímatárgyalással, ami decemberben lesz a mexikói
Cancunban. Azt fogjuk megvizsgálni, hogyan egyezhetnének meg a Föld országai az egyre
fenyegetőbb klímaváltozás elleni küzdelemről.
Időpont: 2010. december 3. de. 10.00 és du. 19.00 óra között.
Helyszín: Gödör Klub, Budapest, Erzsébet tér.
A jelentkezési lap a http://vedegylet.hu/index.php?page=news&news_id=1268 oldalon érhető
el.
Ide írhatsz nekünk:
jelentkezes@enszmodell.hu
Szervezők és támogatók:
- ENSZ Modell Diákegyesület
- Greenpeace Magyarország
- Gödör Klub
- Minority Rights Group
- Védegylet
Üdvözlettel:

Vida Viktor
Védegylet
1114 Budapest
Bartók Béla út 19.
Mob.:+36-70-205-5879
Tel.:+36-1-279-1595
Fax.:+36-1-269-4251
E-mail: viktor.vida@vedegylet.hu
Web: http://www.vedegylet.hu
Bankszámlaszám: 17000019-11533401
Adószám: 18689637-1-42
2. Összefoglaló a Nemzeti Globális Nevelés Kerekasztalról
Az Európa Tanács globális nevelésért és nemzetközi fejlesztésért felelős központja, a NorthSouth Centre, együttműködésben a HAND Szövetséggel és az Anthropolis Egyesülettel, egy
kerekasztal keretében összehívta az érintett oktatási intézmények képviselőit, állami és helyi
döntéshozókat, parlamenti képviselőket, független oktatási szakembereket és a területen
tevékenykedő civil szervezetek képviselőit annak érdekében, hogy új lendületet adjon a
globális nevelésről szóló párbeszédnek.
A 2010. szeptember 30-án, Budapesten megrendezett Nemzeti Globális Nevelés Kerekasztal
legfőbb célja, - folytatva a 2009. évi Globális Felelősségvállalásra Nevelés Kerekasztal
megkezdett munkáját, - a szektorok közötti együttműködés elmélyítése volt, a globális
nevelés nemzeti stratégiájának és az ehhez kapcsolódó akcióterv kidolgozásának érdekében.
A rendezvényen a meghívott előadók a globális nevelés hazai helyzetét, annak lehetőségeit,
esetleges buktatóit elemezték, emellett külföldi szakértők nyújtottak betekintést a globális
perspektíva érvényesüléséről hazájuk oktatási rendszerébe, illetve ismertették a globális (vagy
fejlesztési) neveléssel kapcsolatos ún. Európai Konszenzus jelentőségét, végül a résztvevők
két oktatási projekttel ismerkedhettek meg. A meghívottak közötti aktív párbeszédre a
rendezvény központi eseménye, az irányított kerekasztal-beszélgetés adott lehetőséget.
Az összefoglaló és a jövőre, 2011-re tervezett három regionális Globális Nevelés Kerekasztalt
tervezete elérhető a http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/osszefoglalo-nemzeti oldalon.
3. A Fővárosi Állat- és Növénykert Zoopedagógiai csoportjának hírei
Kedves Pedagógus Kolléga!
Új oktatócsomag készült
Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
megvalósuló "Élőhely- és gyűjteményrekonstrukció a Fővárosi Állat- és Növénykertben"
pályázatunk keretében megújult a Nagytó és a Sziklakert. Nem csupán műszaki és a zoológiai,

botanikai változások történtek, új információs rendszer is épült a tó körül. A tablókon és
interaktív játékokon keresztül a hazai tavi életközösségeket szeretnénk bemutatni .
Mivel a vizek, vízpartok élővilága a tananyagban is hangsúlyosan szerepel, igyekeztünk úgy
alakítani az információs rendszert, hogy jól használható legyen egy-egy állatkerti foglalkozás
keretében is. Mindezt kiegészítve a témában oktatócsomag is készült, két
feladatgyűjteménnyel a kisebb és nagyobb korosztály számára, illetve tanári segédanyaggal.
Ezúton is köszönjük a Zooped Klub tagjainak segítségét az oktatóanyag feladatainak
összeállításában!
A nyomtatott segédanyagok mellett honlapunkról letölthető formában is rendelkezésre állnak
a Nagytó oktatónyagai.
- Tanári segédanyag: tartalmazza az információs táblák szövegét, játékleírásokat,
irodalomlistát
- Feladatgyűjtemény I-II., megoldókulccsal: alsós és felsős korosztály számára készült
feladatok
- Kivágható illusztrációk: az oktatóanyagban szereplő összes illusztrációt tartalmazza, tanórai
felhasználásra alkalmas formában (Lukács Albert festményei)
- Nagytó térkép: a megújult tó térképe az új építmények és információs pontok feltüntetésével
- Madárhangok: jellegzetes vízi- és vízparti madarak hangjai (Zsoldos Árpád felvételei)
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http://www.zoobudapest.com/zoopedagogia/oktatocsomagok/vizek-vizpartok-oktatasi címen.
Rokonaink védelmében
Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) ez év októberében indította el
aktuális természetvédelmi kampányát, az emberszabásúak és a gibbonfélék védelmének
érdekében. Vadászat, erdőirtások és betegségek veszélyeztetik ezeket a fajokat, egyesek
közülük közvetlenül a kihalás szélén állnak. Az EAZA Emberszabású Kampány (APE
Campaign) az emberszabásúakat veszélyeztető tényezőkre, és a sürgős tennivalókra hívja fel a
figyelmet, az emberszabásúakkal szembeni felelősségtudatunk növelésére törekszik.
Állatkertünk egy gorillákkal foglalkozó, kimondottan oktató jellegű honlap létrehozásával is
igyekszik hozzájárulni a kampány sikeréhez. A GorillaZOOna oldalain mindent megtudhattok
a világon élő gorillafajokról, az őket fenyegető veszélyekről. Rengeteg érdekes információ
található az állatkerti gorillacsapat tagjairól, személyes tulajdonságaiktól kezdve, kifutójuk
berendezési tárgyain át, egészen a családfájukig. Az oldalak között természeteses találunk
fotókat és videókat is.
A Gorillajátékok között kicsik és nagyok is találnak érdeklődésüknek, képességeiknek
megfelelő online játékokat, az egyszerű memóriajátéktól kezdve a különböző nehezségi szintű
kvízekig. Az oktatási anyagok menüben pedig korosztályonként lebontva megtalálhatók az
állatkertünk zoopedagógusai által készített hasznos segédletek, feladatlapok. A tartalmakat
folymaatosan bővítjük, így érdemes többször visszalátogatni!
A Nemzeti Kulturális Alapprogram
www.gorillazoona.hu címen.
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Zebulon, a szuperzebra
Egy-egy csoportos látogatás előkészítésekor fontos, hogy a gyerekekkel megbeszéljük,
hogyan illik viselkedni, milyen szabályokat kell betartani majd az állatkertben. Ebben nyújt
segítséget Zebulon, a szuperzebra, aki elmeséli, mit tesz és mit nem tesz sétája során mindezt a gyerekek számára érthetően, egyes szám első személyben, jó példát mutatva.
Az intézményünk Látogatási Szabályzata alapján készült tablót azzal a szándékkal hoztuk
létre, hogy látogatóink tudomást szerezzenek a biztonságuk és az állatkerti gyűjtemény
biztonsága érdekében hozott szabályokról, s így az itt töltött idő valóban a szórakoztató
ismeretterjesztésről szóljon. Ez a "Zoo Kresz" információs tábla honlapunkon az
oktatócsomagok között hozzáférhető, reméljük, ezzel is hozzájárulhatunk a sikeres állatkerti
látogatás tervezéséhez.
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http://www.zoobudapest.com/zoopedagogia/oktatocsomagok/zebulon
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Fővárosi Állat- és Növénykert
Zoopedagógiai csoport
http://www.zoobudapest.com/
Gerőcsné Czeglédy Irén
4. Beszámoló az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium „Zöld-ség”
programjáról
Ez a Zöld-ség nem zöldség!
Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium novemberben zöld órákat
szervezett. A projekt célja a környezettudatos szemléletmód megalapozása. Ezen belül
kapcsolódtak a Nulla Hulladék hét és a Ne vásárolj semmit nap programjához is. A Zöld-ség
programja az iskola valamennyi tanulójára és dolgozójára kiterjedt. A Zöld-ség ötletadója és
szervezője. Móri Árpádné, igazgatóhelyettes volt.
A
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http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/beszamolo-alsoerdosori oldalon olvasható.
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A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a
varga.attila@ofi.hu, vagy a varga.peter@ofi.hu címen.
A Hírlevél az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Hírlevél a
Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1. „21. századi
közoktatás – fejlesztés, koordináció” támogatásával készült.

