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1. Címváltozás
Elköltözött a Magyarországi Ökoiskolák Hálózata!
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet költözése miatt a hálózat koordinátorai is új levelezési
címen érhetőek el!
Az új cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Az elektronikus elérhetőségek nem változtak!
2. 20 éves a Roots & Shoots program
20 éves évfordulóját ünnepli a Jane Goodall világhírű etológus által 1991-ben elindított Roots
& Shoots program
2011 mérföldkövet jelent a Roots & Shoots program számára, mely a nemzetközi Jane
Goodall Intézetek fiataloknak szóló környezetvédelmi, állatvédelmi és humanitárius
programja. 20 évvel ezelőtt Dr. Jane Goodall és egy csoport tanzániai fiatal indította el a
programot, amely mára világ szerte megmozgatja azokat a fiatalokat, akik elkötelezettek egy
jobb világ megteremtésére.
A Roots & Shoots program nemcsak arra ösztönzi a fiatalokat, hogy megismerjék a Földünket
fenyegető világméretű és helyi (vagyis globális és lokális) veszélyeket, hanem segíti őket,
hogy felépítsék, megszervezzék és véghezvigyék a saját projektjüket, amely ezeknek a
problémáknak a megoldására irányul.
2010-ben Magyarország is csatlakozott a programhoz, ezáltal megteremtve a lehetőséget a
magyar fiatalok számára is, hogy része lehessenek ennek a világot átszelő közösségnek.
A Jane Goodall Intézet a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatásával önálló honlapot
hozott létre a program számára, amely segítségével a résztvevők bemutatkozhatnak a
közönség számára és megoszthatják a világgal azon cselekedeteiket, programjaikat és
terveiket, melyekkel környezetükért és közösségükért tesznek.
Ma már több mint 120 országban, a Roots & Shoots program több ezer fiatal tagja dolgozik
azon, hogy a világ jobb hellyé váljon az emberek, az állatok és a környezet számára.
A program 20-ik évfordulójának alkalmából a 2011-ben regisztráló első húsz csoport számára
az Intézet elengedi a regisztrációs díjat.
További információk
a programról: www.rootsandshoots.hu, www.rootsandshoots.org
a Jane Goodall Intézetről: www.janegoodall.hu, www.janegoodall.org

3. II. Zöld parlament részletes programja
Időpont: 2011. április 13 – 14
Helyszín: Veszprém MJV. Polgármesteri
Hivatal Kossuth – terme
Diák program:
2011. ápr. 13
8.30 Regisztráció, ismerkedés.
9.00–9.10 Némedi Lajos alpolgármester köszöntője.
9.10 – 9.40 Farkas András ÖKOPOLISZ klaszter elnökének előadása Veszprém város
energia-stratégiájáról.
9.45–10.15 A megújuló energiákról és azok felhasználási lehetőségeiről - diákelőadások.
10.30–11.10 A „zöld ombudsmanok” beszámolói iskolájuk energia térképéről.
11.20 -12.20 Dr. Hetesi Zsolt fizikus (Fenntartható Fejlődés és Erőforrások Kutatócsoport
munkatársa) előadása:
Van – e kiút? ( A világ energia helyzete.
A jövő kilátásai…)
12.20–13.00 Kerekasztal beszélgetés, zárszó.
Ebédszünet (ásványvíz + szendvics)
13.30–16.00 Üzemlátogatás a diákok részére az új Királyszentistvánon megnyíló hulladékhasznosító üzemben.
Az üzemlátogatást vezeti: Czaun János az É.-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás elnöke.
Nevelői program:
2011. április 13.
(A délelőtt ülésezőkhöz csatlakoznak a ”Zöld Óvodák„-at képviselő nevelők, az iskolák
vezetői, pedagógus szakszervezet képviselői, meghívott civil szerveztek…)
13.50 Megnyitó a felnőtt résztvevők részére, tájékoztató a veszprémi kerékpárutak
helyzetéről:
Brányi Mária alpolgármester.
14.00 -15.00 Dr. Hetesi Zsolt fizikus (Fenntartható Fejlődés és Erőforrások Kutatócsoport
munkatársa) előadása a fenntartható fejlődésről, a jövő lehetséges megoldásairól.
15.00–15.25 Farkas András ÖKOPOLISZ klaszter elnökének előadása Veszprém város
energia-stratégiájáról.
15.25–15.50 A fenntarthatóság pedagógiája – Szűcs Attila előadása.
15.50–16.00 Környezeti nevelés Veszprém közoktatásában - BaBaKo bemutatkozása
Előadó: Nagyné Kozma Ildikó
A rendezvényről további információk Nagyné Kozma Ildikótól a babako1@hotmail.com
címen kérhetők.

4. Föld Napja a Pál-völgyi kőfejtőben
Április 17, vasárnap
A RENDEZVÉNY 10-17 ÓRÁIG TART.
PROGRAM
10 órától
Természetismereti gyermekvetélkedő garantált nyereményekkel, ügyességi játékok,
természetvédelmi civil szervezetek bemutatkozása, játék-és képkészítés használt ruhákból,
kézműveskedés festőnövényekkel, ujjbáb-készítés, méz-, sajt- lekvár- és szörp vásár, és még
sok más érdekesség…
10:30, 12:00 és 13:30 órakor
„Az alkalmazkodás mesterei” kisállat-bemutató
A gyerekek testközelből ismerkedhetnek nyesttel, görénnyel, borzzal és mosómedvével
15 - 16 óráig
Levente Péter és Döbrentey Ildikó meseelőadása: „Égből pottyant barlangmese”
Részvételi díj: ingyenes
A Pál-völgyi-barlangot egész nap kedvezményesen, 500 Ft-os belépővel lehet meglátogatni.
További információ
Kővári Anita, tel.: 30/663-4670
www.dunaipoly.hu
www.facebook.com/dunaipoly
A természet megóvása érdekében kérjük az érdeklődőket, hogy a tömegközlekedést vegyék
igénybe (Bp., III. ker., Kolosy térről induló 65-ös autóbusz), vagy kerékpárral érkezzenek!

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.

