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1. Elfogyasztjuk a jövőnk?
Plakátkiállítás a globalizáció húsbavágó kérdéseiről
A kiállítás regionális együttműködés keretében valósul meg, négy szomszédos ország 1-1
civil szervezetének együttműködésével. (Südwind, Ausztria; Anthropolis Egyesület,
Magyarország; SCCD, Szlovákia; Humanitas, Szlovénia). A kiállítás célja több annál, hogy
felhívja a figyelmet a globalizáció néhány káros következményére. A szervezetek az
elgondolkodtatáson túl aktív cselekvésre is szeretnének ösztönözni. Ezért lett a kiállítás fő
üzenete: Egyszerű döntések változtatják meg a világot! Mindennapi döntéseink egy része
közvetett és gyakran káros hatással van azok életére, akik a bolygónk tőlünk távoli pontjain
élnek.
Viselkedésünk akár kismértékű változtatásával is javíthatunk mások életkörülményein,
lakjanak Üzbegisztántól az Amazonas-menti esőerdőkig bárhol a világon. Számtalan
döntésünkkel segíthetünk, a kiállítás csak néhány példát mutat be ezek közül.
A kiállítás 11 példán keresztül mutatja be a globalizáció hatását a mindennapi életünkre. A
bevezetőt is tartalmazó 12 plakátból álló kiállítást úgy terveztük, hogy könnyen szállítható és
bemutatható legyen bármilyen helyszínen az érdeklődő közönségnek, 14 éves kortól.
Az ingyenes kiállítás megrendelhető az office@anthropolis.hu e-mail címen.
Keresse fel a Globális Nevelés Tudásközpontot az ELTE PPK Könyvtárában, amely várja a
globális problémákra fogékony tanárokat, diákokat és érdeklődőket. (Budapest, VII. ker.
Kazinczy u. 23-27.)
2. Globális Nevelés – Egy Új Szemlélet
és ami az oktatásához szükséges
· A három leggazdagabb ember vagyona meghaladja azon országok nemzeti össztermékét,
ahol a legszegényebb 600 millió ember él.
· A világon 137 növény- és állatfaj hal ki, 86.000 hektár esőerdő szűnik meg a kitermelés
következtében és 20.000 hektárnyi terület sivatagosodik el naponta.
· Évi hatmilliárd dollárba kerülne, hogy a világon minden gyerek részesüljön alapoktatásban.
Ez kevesebb, mint amennyit egy évben kozmetikai szerekre költenek az USA-ban.
· A Föld lakóinak 48%-át börtön, halálbüntetés vagy egyéb fenyegetettség korlátozza a
szólás- és vallásszabadság gyakorlásában.

· Egyetlen nap alatt több mint 200 milliárd e-mail üzenet ér a címzetthez.
Ezek a globalizáció következtében egyre gyorsabban változó világ tényei. Első ránézésre csak
nyers adatok, de egy olyan valóságot tárnak elénk, mely közvetve vagy közvetlenül
befolyással van az életünkre, miközben mi is minden cselekedetünkkel befolyásoljuk azt.
Ennek a kölcsönhatásnak káros és üdvözlendő következményei is vannak a környezetre és a
benne élő egyénekre és csoportokra egyaránt.
Mit tehetünk, hogy a globalizáció ártalmait csökkentsük, és hogyan élhetünk felelősen az
előnyeivel, a jövő generációk érdekeit is szem előtt tartva?
Ezzel a kérdéssel foglalkozik a globális nevelés. A globális nevelés egy olyan szemlélet,
amely a mindennapi tanítási gyakorlat részévé kívánja tenni a környezetvédelem, a
fenntartható fejlődés, az emberi jogok, az interkulturális nevelés, a nemek közötti egyenlőség,
az aktív állampolgárság témáit.
A cél érdekében az Anthropolis Egyesület létrehozta a Globális Nevelés Tudásközpontot,
hogy tananyagokkal, oktatási eszközökkel és személyes tanácsadással segítse a globális
nevelés szemléletének térnyerését a hazai oktatásban. A Tudásközpontban több száz hazai és
külföldi kiadású könyv, folyóirat, tanulmány mellett filmek, hasznos tankönyvek,
kisnyomtatványok és oktató játékok között tallózhat.
A Globális Nevelés Tudásközpont az ELTE PPK Könyvtárában várja a globális problémákra
fogékony tanárokat, diákokat és érdeklődőket. (Budapest, VII. ker. Kazinczy u. 23-27.)
A Globális Nevelés Tudásközpont Helpdesk szolgáltatással segíti a gyűjteményben való
eligazodást és módszertani segítséget nyújt az oktatáshoz.
A Helpdesk szolgáltatás felelőse: Bán Dávid (bandavid@gmail.com)
3. Funkcióbővítő fejlesztés a városlődi Iglauer Park Erdei Iskolában
Sajtóközlemény
KEOP-3.3.0/09-2009-0008
Funkcióbővítő fejlesztés a városlődi Iglauer Park Erdei Iskolában
Elkészült a városlődi Iglauer Park többfunkciós erdei iskola épülete.
A városlődi Iglauer Park Erdei Iskolát üzemeltető Városlődi Villa Nonprofit Kft. 2010
áprilisában a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében benyújtott
pályázatával 80 millió forintos támogatást nyert el erdei iskolai fejlesztésekhez.
A fejlesztés legjelentősebb beruházása egy többfunkciós erdei iskolai épület építése csaknem
60 millió forint értékben. Az épület műszaki átadása június 16-án megtörtént.
A 300 négyzetméteres épületben többek között foglalkoztató termek, erdei iskolai eszköz
tárolók, kerékpárraktár létesültek. Az épület komplex módon akadálymentesített, mind a
mozgásukban, mind a hallásukban és a látásukban korlátozott személyek igénybe tudják venni

a szolgáltatásait. Az épület, melyet a lókúti Mag-ház építész műhely Kft. tervei alapján az
ajkai székhelyű AVÉP Kft. épített, ötvözi az ősi, jól bevált bakonyi építészeti stílust a modern
hőhasznosítási vívmányokkal, így nemcsak a falain belüli foglalkozások, hanem az épület
maga is a fenntartható, környezetbarát fejlődést tűzheti zászlajára.
A sikeres június 16-ai műszaki átadás után jelenleg az épület eszközállományának feltöltése
folyik: Mikroszkópok, csillagászati és hagyományos távcsövek, talaj- és vízvizsgálati
eszközök, kerékpárok, ismertető tablók, madárgyűrűzési és rovarász eszközök, tájolók,
meteorológiai állomások, szakkönyvtár fogják segíteni, és teszik élménydúsabbá az Iglauer
Parkba érkező iskolás csoportok erdei iskolai munkáját.
Az épület ünnepélyes átadása várhatóan augusztus 31-én lesz.
A projekt fotóalbuma a következő linken érhető el: http://projekt.iglauer.fotoalbum.hu

4. European Schools for a living planet
European Schools for a living planet 2011/2012 (ESFALP IV)
Az Európai iskolák az élő bolygóért program tanárok részvételét várja a WWF akadémiájára.
Részletes információk ANGOL nyelven elérhetők.: http://schools.foralivingplanet.eu/
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 15.
5. Honlapajánló
http://www.zoldful.hu/
Mi is a zöldfül.hu?
„Zöldfül programunk abban szeretne segíteni, hogy a gyerekek, fiatalok, családok számára
szervezett, természettudományos ismeretterjesztő valamint szemléletformálást célzó
programok és a zöldprogramot keresők egymásra találjanak.
A zoldful.hu oldalon az ország állandó és időszaki zöldprogramjait gyűjtjük össze területi,
tematikus, időrendi és sok egyéb keresési lehetőséggel. Az adatbázis-jelleg mellett az oldal
ajánlókat, híreket-tudósításokat is tartalmaz. Bár elsősorban az ifjúság és szüleik, nevelőik
számára érdekes programok gyűjtésére törekszünk, a weboldal elkészítése módot ad arra,
hogy szinte minden "zöld" szolgáltatást szerepeltessünk.
Az adatbázis minden programadó és programkereső számára ingyenes.”
szöveg: http://www.zoldful.hu/rolunk.php

A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a
varga.attila@ofi.hu, vagy a varga.peter@ofi.hu címen.
A Hírlevél a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1. „21. századi közoktatás –
fejlesztés, koordináció” támogatásával készült.

