MEGHÍVÓ

A hazai oktatási intézmények pedagógiai programjainak eleme a környezeti nevelés, melynek feladata a
környezettudatos magatartásformák kialakítása, az ezt szolgáló tevékenységek folyamatos szervezése. A
kapcsolódó műveltségi területekre meghatározott alapelvek és célok eléréséhez kívánunk Önöknek
segítséget nyújtani saját eszközeinkkel.
2014. október 2-án és 3-án kerül megrendezésre SUSCO Budapest 2014 Konferencia, melynek
központi témája a fenntarthatóság regionális és nemzeti megvalósítása, lehetőségei illetve az ezzel szoros
kapcsolatban álló víz, élelmiszer és energia kérdéskörei. Továbbá a hozzájuk kapcsolódó fejlesztések,
innovációk potenciálja és szerepe a közép-európai régióban. Ennek az eseménynek az egyik
kísérőrendezvénye lesz a Tükörben a Világ kiállításunk melyet most mutatunk be először angol nyelven
teljes pompájában. Együttműködő partnerünk a Climate-KIC Central Hungary.
Az ÖKO-Pack, a Zöld Fiatalok és a Cellux Csoport szervezésében megvalósuló tárlat a
fenntarthatóságról és az emberi szükségletekről szól, bemutatva egyes nemzetek ökolábnyomát, a
klímaváltozás főbb jeleit és környezettudatos szemlélet gyakorlati lépéseit. A 200 négyzetméteres
tárlat október 2–12-ig látogatható, továbbá csoportok részére ingyenes tárlatvezetést is biztosítunk! 1,5
órás szakmai tárlatvezetésre az ÖKO-Pack oldalán lehet regisztrálni: http://goo.gl/ia6A0z
A „Tükörben a Világ” kiállítás egy színes, kacskaringós felfedező út (www.tukorbenavilag.hu) temérdek
installációval és játékkal.
A kiállítás az alábbi helyszínen lesz megtekinthető:

Millenáris Park“C” épület, Pixel Galéria
Cím: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16–20.
Nyitva tartás: minden nap: 09.00 – 18.00 óráig,
október 12-én: 09:00-13:00 óráig!

A kiállítás célja a fenntartható fejlődés ösvényének felkutatása: hogyan valósítható meg az emberiség
jelen szükségleteinek kielégítése a környezet, a természeti erőforrások megőrzése mellett a jövő
generációk számára. Mert hiszen mire is van szüksége egy emberi lénynek? Egy korty vízre, betevő
falatra, szerető ölelésre, biztonságos közegre, szabadságra… Tehát nem mindegy, hogy az ember milyen
módon oltja oly sokféle szomját, ugyanis ezzel is hatást gyakorol a természetre és társai életére.
A látogatók, miközben kitekintenek a világra, saját magukat is megpillanthatják ebben a furcsa
tükörben. Mik az alapvető igényeim? Hogyan tudom ezeket kielégíteni anélkül, hogy a bolygó túlélését
és az emberi élet minőségét veszélyeztetném?
A SUSCO Budapest 2014 közép-európai fenntartható fejlődési konferencia a víz, az élelmiszer és az
energia (WEF) egymással szoros kapcsolatban álló hármasát helyezi középpontba. Létrejöttének apropója,
hogy 2013 márciusa óta Magyarország tölti be az ENSZ fenntartható fejlődési célokat kidolgozó nyitott
munkacsoportjának társelnöki pozícióját. Ez egyben nagy felelősség és lehetőség hazánknak, hogy a
fenntarthatóság irányába történő paradigmaváltásért egyre többet tehessen.
A konferenciával egyidejűleg megrendezésre kerül a SUSCO Expo, ahol a civil, a privát és a tudományos

szektoroknak különböző képviselői bemutatkoznak. Az expóra való belépés DÍJMENTES és a két nap
során mindenféle kreatív játékkal és érdekességekkel lehet majd találkozni. Sőt, mi is képviseltetjük majd
magunkat az ÖKO-Pack standon, ki lehet majd próbálni a hulladék kronométert, a NatuREcycle játékot, de
angol-magyar oktatási segédanyagokkal is készülünk.
A Tükörben a Világ kiállításon iskolai osztályok, csoportok részére a http://okopack.hu/hu/jelentkezes
oldalon történő regisztráció után ingyenes tárlatvezetést biztosítunk. Az adatok kitöltése után klikkeljen a
kiválasztott nap, kiválasztott órájára és az oldal alján lévő JELENTKEZÉS gombra klikkelve küldje el
foglalását.
Ízelítőként érdemes megnézni az oktatófilmünket Vida Gábor tolmácsolásában, illetve a fotógalériánkat a
kiállításról. További izgalmas információkkal, hírekkel szolgálhatunk a Facebook-os Tükörben a Világ
Kiállítás profilunkon. Az eseményhez pedig itt lehet csatlakozni.
Amennyiben bővebb információra volna szükségük, honlapjainkon; www.tukorbenavilag.hu,
www.okopack.hu, email-ben; gergely@okopack.hu, valamint az alábbi telefonszámon 06 70 249 6113
örömmel állunk rendelkezésükre.
Budapest, 2014.08.12.
Hankó Gergely és a szervezők csapata

"A festményem egy szép és fenntartható erdőt mutat,
és az erdőirtás eredményét"-Trisha Co Reyes

„A feladat nyilvánvaló, az igényeinket hozzá kell igazítani a környezet adta lehetőségekhez, a javakat pedig
igazságosan kell elosztani. A környezeti lehetőségekhez való igazodásnak két párhuzamos szála van. Az egyik
a technikai megközelítés, a fenntartható erőforrás-használat gyakorlata, a másik az erkölcsi dimenzió. A
világ társadalmainak erkölcsi megújulásra van szüksége. Az erkölcsi megújulás alapja a globális
felelősségvállalás környezetünkért, embertársainkért, a jövő nemzedékekért. Ennek a felelősségnek a
tudatában a helyes értékeket és megfelelő mértéket kell megtalálni.” – Gyulai Iván

