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Ingyenes részételi lehetőség

1. "Rendszergondolkodás játékosan " műhelykonferencia lehetőség ökoiskolák pedagógusai számára -

Ingyenes részételi

A Tanuló szervezetek a fenntarthatóságért (TSzF) SoL Magyarország alapítvány a Jövő
Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája (JNO) támogatásával "Rendszergondolkodás
játékosan " egy egynapos műhelykonferenciát szervez Dennis Meadows és Gillian Martin
Mehers vezetésével 2011. szeptember 14-én.
Részletes információk: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/rendszergondolkodas
A szervezők szerint a rendszergondolkodás fejlesztése kulcseleme egy fenntarthatóbb
társadalom irányába történő elmozdulásnak, ezért fontosnak tartják, hogy az ökoiskolákban
tanítók körében is egyre tudatosabban használt eszközzé váljon. A műhelykonferencián
bemutatásra kerülő játékok nagy részét különböző módokon már több környezeti nevelési
képzésen, tréningen használták, de azok értelmezése, feldolgozása a tanuló szervezetek öt
eleméhez való kapcsolása a korábbi alkalmazásokhoz képest is tartogat újat.
A fentiekre tekintettel a konferencia szervezői 5 helyet felajánlottak ökoiskolák pedagógusai
számára. Olyan pedagógusokat várnak, akik a későbbiekben amellett, hogy saját óráikon
alkalmazzák, továbbadják más iskolák, tanárok számára ezeket a módszereket . Ezért kérjük,
hogy részvételi szándékukat jelző levélben röviden (maximum egy oldal terjedelemben) írják
le elképzelésüket arról, hogy saját munkájuk során hogyan alkalmazzák a
rendszergondolkodás eszköztárát és milyen lehetőségeket látnak arra, hogy más
pedagógusokkal, iskolákkal megismertessék a megismert módszereket.
Kérjük, hogy részvételi szándékukat e-mailben jelezzék a varga.attila@ofi.hu címen az alábbi
jelentkezési lap kitöltésével:
"Rendszergondolkodás játékosan " műhelykonferencia
Jelentkezési lap
Név:
Munkahely:
Beosztás:

Email cím:
Telefonszám:
Rövid ismertető arról, hogyan tervezi hasznosítani, továbbadni a műhelykonferencián
megismerésre kerülő módszereket:
A jelentkezések befogadása érkezési sorrendben történik. A jelentkezés elfogadásáról emailben küldünk tájékoztatást. Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 9.

2. Öko-völgy Alapítvány IV. Fenntarthatósági Konferenciája
Az Öko-völgy Alapítvány meghív minden kedves érdeklődőt IV. Fenntarthatósági
Konferenciájára, melynek címe: „Ökológiai gazdálkodás a gyakorlatban”.
Időpont: 2011. október 5.
Helyszín: Somogyvámos, Krisna-völgy ökofalu
A konferencia az ökológiai gazdálkodás aktualitásaira koncentrál, és magában foglalja a
helyszínt adó biogazdaság gyakorlati tapasztalatainak átadását, élménygazdag, inspiráló terepi
bemutatókon keresztül.
Délelőtt előadások és kerekasztal beszélgetés zajlik, délután pedig Krisna-völgy ökológiai
gazdálkodási és életmód szakértői tartanak bemutatókat mindennapi gyakorlatukból.
A kedvcsináló bemutatók jelképesen végigvezetik a résztvevőket a „gabona útján” a vetéstől a
kenyérig, érintjük az ökológiai tejtermelést és a biokertészetet. Látható lesz például ökrös
szántás, működő ökrös szárazmalom, gabonaőrlés családi méretű kézi malommal, lepénysütés
földtűzhelyen. A gabona elvetéséhez kapcsolódóan lesz búzafűlé készítés. A kenyérhez
házisajt- és vajkészítési bemutató is dukál, a háromhajós téglapincében pedig a biokertészet
terményeinek tárolási módja tekinthető meg.
Meggyőződésünk, hogy az ökofalvak tapasztalatai mintaként szolgálhatnak a fenntartható
világ megvalósítása felé vezető úton. (Például Krisna-völgy ökológiai lábnyoma mindössze
42%-a a magyarországi átlagnak.) Ehhez a tapasztalatcseréhez szeretnénk hozzájárulni
konferenciánkkal, biztosítva a lehetőséget a résztvevők szabad eszmecseréjéhez is.
JELENTKEZÉSI INFORMÁCIÓK
A jelentkezés határideje: 2011. szeptember 30.
Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet: info@okovolgy.hu
A részvételi díjat, és ebédrendelés esetén annak árát is, kérjük visszaigazolásunk után átutalni
az Öko-völgy Alapítvány bankszámlaszámára: 11600006 – 00000000 - 47455979 (ERSTE
Bank).
Kérjük az átutalásnál tüntesse fel: „Konferencia jelentkezés”, valamint a jelentkező nevét.

A konferencián való részvétel díja:
Szeptember 25-ig befizetve
- Diákok számára (diákigazolvánnyal): 1490 Ft
- Dolgozók számára: 2990 Ft
Szeptember 25-után befizetve, mindenki számára: 3990 Ft
Lehetőség van lakto-vegetáriánus ebéd rendelésére is, ennek díja: 1450 Ft
Támogatói díj: 9000 Ft (amely magában foglalja a részvétel és az ebéd költségét is)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tisztelettel: Hosszú Zoltán
elnök
Öko-völgy Alapítvány
ELŐZETES PROGRAM
10.00 – 13.00: Előadások és kerekasztal beszélgetés. (Témakörök: Az ökológiai gazdálkodás
helyzete Magyarországon, célok és lehetőségek a változtatásra. Az oktatás és
szemléletformálás szerepe az ökologikus gondolkodás kialakításában. A gazdálkodók
lehetőségei: támogatások és technológiai fogások, gyakorlati kérdések.)
13.00 - 14.00 Ebéd
14.00 - 16.40 Körséta és bemutatók Krisna-völgyben. (Ízelítőül: ökrös szántás, szelelés és
őrlés ökrös szárazmalommal, házi sajt- és vajkészítés, sütés-főzés szabadtéri tűzhelyen...)
16.40 - 17.00 Összegzés és zárszó.
A részletes programot várhatóan szeptember 5-ig véglegesítjük, kérjük, figyelje honlapunkat:
www.okovolgy.hu
3. Európai Mobilitási Hét (EMH)
Az Európai Mobilitási Hét (EMH) a fenntartható városi közlekedésért minden évben
szeptember 16-22. között megrendezett kampány, amelynek célja: ösztönözni az
önkormányzatokat a fenntartható közlekedést szolgáló intézkedések bevezetésére, valamint
felhívni az emberek figyelmét a gépkocsin kívüli egyéb közlekedési eszközök használatára.
Az egy hetes kampány csúcspontja a Európai Autómentes Nap, amelynek hivatalos dátuma
szeptember 22.
http://emh.kormany.hu/emh-tortenete-celja
http://emh.kormany.hu/telepulesek-programjai
ÖKO-Pack programok az Európai Mobilitási Héten
1) Hulladékból Termék kiállítás
Helyszín: Szolnoki Főiskola Aula Cím: 5000 Szolnok, Tiszaliget sétány 14. Időpont: 2011.
szeptember 5-27. Nyitva tartás: hétfőtől - szombatig 8:00 - 18:00 A kiállítás célja, hogy
bemutassa a hulladékgazdálkodás minden lépcsőfokát a megelőzéstől az újrahasznosításig!
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/kiallitas/aktualis/
2) Tükörben a Világ kiállítás és konferencia

Helyszín: EGER Minorita Rend Szent Hedvig Leánykollégiuma
Cím: 3300, Eger, Dobó tér 6.
Időpont: 2011. szeptember 22 - október 22.
Ünnepélyes megnyitó: szeptember 22. 15. óra
http://www.tukorbenavilag.hu/kiallitas/
3) ÖKO-Pack Játszóház
Helyszín: Andrássy út Időpont: 2011. szeptember 17-18.
Minden, amit a szelektív hulladékgyűjtésről tudni kell!
http://www.okopack.hu/index2.php?m=25
4) ÖKO-riadó! az Alma Zenekarral!
Helyszín: Andrássy út Időpont: 2011. szeptember 17. 13.30
5) ÖKO-Pack Játszóház
Helyszín: Szentes Térfesztivál Időpont: 2011. szeptember 17.
Minden, amit a szelektív hulladékgyűjtésről tudni kell!
http://www.okopack.hu/index2.php?m=25
4. E l f o g y a s z t j u k a j ö v ő n k ?
Plakátkiállítás a globalizáció húsbavágó kérdéseiről
A Mosonmagyaróvári Városi Kollégiumban augusztus 31-én, 17 órakor a tanévnyitó
ünnepség keretében nyílt környezetvédelmi kiállítás, a globális neveléssel foglalkozó
Anthropolis Egyesület támogatásával.
A kiállítás egy olyan regionális együttműködés keretében valósult meg, amelyben négy
ország ( Ausztria,Magyarország,Szlovákia,Szlovénia) egy-egy civil szervezete vett részt.
A bemutató célja nemcsak az, 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.
Ezeket a globális üzeneteket
tizenegy óriásplakát közvetíti a látogatók részére. A kiállítás 2011. szeptember 30-ig
tekinthető meg az intézmény Gorkij utca 3. szám alatti épületében, naponta 8.00 és 20.00 óra
között.
Simon Zsuzsanna
igazgató
5. Élő történelem óra Budapest (Beyond Sightseeing)

Interaktív diák séták Budapesten
www.beyondbudapest.hu
Kedves Osztályfőnökök, Tanárok!
Ha szeretné diákjainak a felfedezés élményét adni; egy valódi Budapestet mutatni; élő, lüktető
történelmet tapintani, akkor íme négy mesés kalandozás középiskolás osztályoknak!
Fényűző séta: kalandozás a Nyolcadik kerületi Palotanegyedben (1,5 óra 1500Ft/fő)
Tolerancia séta: érzékenyítő séta a nyitottabb, befogadóbb jövőért (1,5 óra 1500Ft/fő)
Forradalmi séta: 1848/49 legfontosabb eseményei mentén (1,5 óra 1500Ft/fő)
Belvárosi iskolakerülés: csatangolás a felelevenedő régi Pesten (1,5 óra 1500Ft/fő)
Sétáinkat bátran ajánljuk történelem, művészettörténet, irodalom vagy osztályfőnöki óraként,
mert hisszük, hogy a személyes tapasztalat és kreatív ismeretszerzés mély nyomot hagy és az
így megszerzett tudás később is könnyen előhívható, hasznosítható.
Sétáink bővebb leírását honlapunk megtalálja. www.beyondbudapest.hu

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.

