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Specialarbeten tillgängliga på Internet

Under höstterminen hoppas vi kunna lägga ut stora delar
av vår verksamhet på Internet. Bl. a. ska medlemmarna
hitta länkar till relevanta databaser och intressanta
institutioner på ett samlat och lättbegripligt satt. På så vis
tror vi att vi kan öka tillgängligheten för ett större antal
gymnasister än idag. En annan effekt av det blir också att
mycket av kontaktförmedlingen och litteratursökningen
kan skötas av eleverna själva. Vi bistår så att säga med
själva "utbudet". Vi tror att denna metod ska frigöra mer
tid till de elever som vill ha mer specifik hjälp och en mer
personlig kontakt.

I väntan på dessa nymodigheter kan man ta sig en titt på
hundratalet specialarbeten som redan nu finns inlagda på
Miljödialogen. Hiir kan man ladda ner intressanta arbeten
eller bara bläddra sig fram. Adressen dr:

http ://www.pi. se/webpage/mdc/md/ufspeci all

Har du tips på bra adresser, länkar eller sajter tar vi
tacksamt emot dessa. Särskilt intressanta är t. ex.
forskningsinstitutioner eller databaser.

Gör ditt specialarbete till ett Agenda 21-projekt

I föregående nummer berättade vi om seminariet som vi
skulle ha hållit för fiiirde gången i maj. M har beslutat att
flytta vårens seminarium till höstterminens början. Nu
tänkte jag berätta lite om arbetet runt omkring det.

Jag heter Maria Martins och kom för ca2 månader sedan
till Förbundet Unsa Forskare för att arbeta med seminariet.
Koffia mig för informarör och
seminariearrangör. Jag åker niimligen runt i Stockholms
stads gymnasieskolor och berättar om vår verksamhet och
bjuder in elever till seminariet som handlar om hur man
gör sitt specialarbete till ett Agenda 2l-projekt.

Hittills har jag fått bra respons, främst av naturvetarelever,
men ndr det kommer till att verkligen göra något i miljöanda
blir det lätt en massa ursäkter. Av denna anledning anser
jag att betydelsen av mitt arbete ökar, eftersom det är
viktigt att dagens ungdom engageras till att vara med och
förbättra miljön runt omkring oss.
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