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1. 50 %-os engedmény Ökoiskolák számára a BOCS Alapítványtól
Kedves Ökoiskola igazgatók, tanárok, érintettek!
Az alábbi globális képzéseink regisztrációs díjából az ökoiskoláknak 50 %-os engedményt
adunk.
Ráadásul különösen nagy lehetőség, hogy az egyébként teljesen zártkörű Balaton Group, a
fenntarthatóság kutatók globális tudóstalálkozója egyik idei szekciójára be tudom vinni
néhány angolul tudó résztvevőnket.
1982-ben Donella és Dennis Meadows amerikai ökológusok és rendszerkutatók, a Római
Klub 1972-es "Limits to Growth" jelentésének szerzői alapították a Balaton Group-ot, amely
ma már több mint kétszáz fenntarthatósággal foglalkozó kutató globális hálózata. Engem
1995-ben hívtak meg a tagok közé. Az idei a 31. az évenkénti Balaton parti zártkörű
tudományos találkozók sorában.
Emellett a képzésünk többi moduljai is elismert nemzetközi intézmények és szakértők
anyagaira épülnek (ld. a kínálatot a meghívó alatt). Az időpontokat rugalmasan szerveztük,
hogy nagyon elfoglalt emberek is legalább bele tudjanak kóstolni az önálló modulokba,
hétköznap vagy hétvégén, kinek mikor jobb.
Simonyi, Gyula
elnök / president
BOCS Alapítvány / BOCS Foundation
http://bocs.eu
A globalizáció kihívásaira felkészítés 38 éve / 38 years of global education
http://www.global-generation.org/ug/angebote/deutschland/multiplikatoren/

2. A Magosfa Alapítvány memóriakártyái
Megjelent a memória kártya 48 fa- és cserjefaj levelével, termésével.
Annak, aki szeret játszani és a memóriáját tornáztatni. Annak, aki ismeri a növényeket, és
annak, aki még nem. Ajánljuk családoknak, baráti társaságoknak, diákoknak, tanároknak.
További információk: http://magosfa.hu/?q=hu/node/1277
Megrendelhető a Magosfa Alapítványnál, a magosfa@magosfa.hu címen.
Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány

Levelezési cím: 2600 Vác, Lemez u. 3/a.
Irodai cím: Vác, Erzsébet u. 7. II. em. (új cím!)
Tel/fax: (27) 501-530
E-posta: magosfa@magosfa.hu
Skype: magosfa
Honlap: http://magosfa.hu
Adószám: 18698714-1-13

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.

