„SALÁTA”
Zöld tippek zöldülő iskoláknak






1. Új kiadványok a HuMuSz háza táján

A szelektív gyujtésrol pedagógusoknak és diákoknak 

	A közelmúltban a HuMuSz új kiadványt jelentetett meg a „Kukaügyi ismeretek” sorozatban, melynek 1. része a gyerekeknek, míg a 2. a pedagógusoknak szól. Mindkét szórólap témája a szelektív hulladékgyujtés. 
	Az iskolásoknak készült változat bevezetésképp néhány gondolatot tartalmaz fogyasztói szokásainkról, illetve a hulladék keletkezésének okairól. A továbbiakban röviden bemutatja a gyerekeknek a hulladékos probléma megoldási lehetoségeit, hétköznapi nyelven ismerteti a szelektív gyujtés alapfogalmait és ötleteket ad arra nézve, mit tehetnek e téren környezetünkért maguk a gyerekek.
	A pedagógusoknak megírt rész a környezeti nevelést fontosnak érzo tanároknak szeretne segítséget nyújtani az iskolai szelektív hulladékgyujtés megszervezésében és a gyerekek, a kollégák, sot valamelyest a szülok bevonásában. Javaslatokat tartalmaz a hasznosítható hulladékok kampányszeru és a folyamatos gyujtéshez kapcsolódó feladatok célszeru szervezési sorrendjérol, a gyujtés bevezetéshez hasznos eszközökrol és a felhasználható külso segítségrol. Ötleteket ad a rendszeresen ismétlodo feladatok kivitelezésére, a gyerekek ösztönzésére; teszi mindezt rövid, vázlatos formában, nem róva ezzel szükségtelen  terhet a pedagógusokra. 


A papír újrafeldolgozásáról

	A HuMuSz kiadásában ismét megjelent "Az újragondolt papír" címu kiadvány. Az általános iskolásoknak szóló 20 oldalas oktató füzet elso része a papír és a papírgyártás történetét és környezeti hatásait ismerteti. A szakmai rész kiemelten foglalkozik az iskolai hulladékgazdálkodás, a megelozés, a papír különgyujtés és az újrahasznosított papírból készült termékek jelentoségével. 
	A melléklet elso része a pedagógusoknak nyújt segédanyagot a téma iskolai feldolgozásához, a második rész pedig a problémás iskolaszerek kiváltására ad tanácsokat. 

	Mindhárom ingyenes kiadványt korlátozott számban tudjuk az iskolák és környezeti nevelok számára biztosítani. Az igényeket Lugosi Beáta számára kérjük leadni(bea@humusz.hu vagy 06-1-3862648).


2. „Boldog Karácsonyt, fenyofák!” - a Humusz Rajz- és Kézmuves pályázata általános- és középiskolák tanulói számára

	A HuMuSz „Boldog Karácsonyt, fenyofák!” címmel Rajz- és Kézmuves pályázatot hirdet az általános iskolák és a középiskolák tanulói számára.	
	Olyan pályamuveket várunk a gyerekektol, amelyekben ceruzarajz, víz- vagy olajfesték, pasztellkréta stb. segítségével ábrázolják, vagy valóságos térbeli makettel megjelenítik, milyen alternatív karácsonyi ünneplési módokat képzelnének el maguknak és családjuknak vágott fenyofa nélkül. A beérkezo rajzok vagy egyéb alkotások (karton, papír, vesszo, textil, drót, kollázs, agyag, stb.) mutassák be, hogy a karácsonyfa számukra milyen szimbólumokkal helyettesítheto, mitol érzik a megjelenítést helyénvalónak és ünnepinek. 	
	A pályázat kiírása két alapveto célból történik: szervezetünk szerint a kivágott - addig élo, többnyire sokéves - fa túl nagy ár egyetlen alkalomért, hiszen élolény, még akkor is, ha erre a célra termesztett erdobol származik. Ráadásul a terjedelmes fák szállítása (sokszor fél országon át vagy határon túlról) és hulladékká válása további környezeti problémákat vet fel. Ezért keressük azokat a megoldásokat, melyek segítségével bensoséges hangulatot teremthetünk „fenyobarátabb” ötletekkel. 	
	Másrészt, mivel gyakori érv, hogy a mennyezetig éro fenyo „csak a gyerekek miatt” kerül a lakásba, szeretnénk oket magukat megkérdezni, számukra vajon milyen alternatí módok létezhetnek. Az ünnepet számukra is meghatározó hangulati elemek elterjesztésében szeretnénk aktív részt vállalni.  
	A pályamunkákat  november 30-ig, a HuMuSz Oktatóközpontjába (Budapest, 1111, Saru utca 11.) várjuk a következo csoportosításban: 

I.	6-10 éves (alsó tagozat)
	a) rajzpályázat  b) kézmuves (makett) pályázat 

II. 	11-14 éves (felso tagozat ill. 6- és 8 osztályos gimnázium alsóbb évfolyamok) 
	a) rajzpályázat b) kézmuves (makett) pályázat  

III. 	15-19 éves (középiskola ill. 6 és 8 osztályos gimnázium felsobb évfolyamok)     
	a) rajzpályázat b) kézmuves (makett) pályázat. 

	Minden korcsoport mindkét kategóriájábana gyerekek környezettudatosságát fejleszto díjat osztunk ki a legötletesebb, legszínvonalasabb pályamunkák készítoinek. (Pl. zöld témájú könyvek, akkumulátor tölto újratöltheto ceruzaelemekkel, vászonszatyor, a Kukabúvár címu folyóirat példányai, hulladékos témájú CD ROM, stb.) 
	A pályamunkák értékelése várhatóan december közepén zárul, a díjak kiosztására még ebben a naptári évben, de legkésobb a januári iskolakezdéskor szeretnénk sort keríteni. Adíjazott alkotásokról fényképeket készítünk és megjelentetjük a pályázatról szóló tudósításban a Kukabúvár hasábjain. Az iskola által visszaigényelt pályamuveket kérjük megjelölni!


3. Az Ökoszolgálat Alapítvány pályázata

	Az Ökoszolgálat Alapítvány ebben az évben is meghirdeti lakossági környezetvédelmi pályázatát „TETOTOL TALPIG ZÖLDBEN” 2004, avagy hogyan csempésszük be mindennapjainkba a környezetvédelmet? 
	Ha a diákok és pedagógusok szeretnék is próbára tenni tudásukat tudatos vásárlás, közlekedés és környezetbarát túrázás témakörökben; ha vannak zöld tippjeik, amelyeket szívesen megosztanának másokkal jelentkezzenek (nem iskolai szinten, hanem egyéni indulókként) a pályázatra! 

Díjazás: 
1.díj Schwinn-Csepel noi kerékpár 
2.díj Tengerszem Túrabolt ajándéka 20 ezer Ft értékben + meglepetés ajándékcsomag 
3.díj "Zsákbamacska" környezetbarát ajándékcsomag 

Beérkezési határido: 2004. november 26. 
Eredményhirdetés: 2004. december 15. 

Pályázati feltételek: a pályázati feladatlap helyes megoldása esetén a beküldok sorsoláson vesznek részt. Pályázati információ és adatlap a www.okoszolgalat.hu honlapról töltheto le, illetve az Ökoszolgálat  06-80-269-446-os ingyenesen hívható telefonszámán kérheto.


4. Környezetvédelmi bábeloadás kisiskolásoknak

	Erdei tisztás, rajta Malacka ólja. Malacka a földet túrja szuszogva, csámcsogva, valamit eszik. Lassan beszélgetve érkeznek barátai, az erdei állatok: Süni, Róka, Varjú, Vakond, Mókus, Brekkencs és a Nyuszik. Majd a másik oldalról berobog egy dömper és csúfondárosan nagy kupac szemetet borít Malacka orra elé, aki keserves sírásban tör ki.  Így kezdodik a Rügyecskék Alapítvány meséje, melyet (elossorban - de nem csak) kisiskolás közönségnek ajánlunk.
	 A bábeloadás mókás szereploi bevezetik a gyerekeket a szelektív gyujtés és az újrahasznosítás rejtelmeibe, sot - ami ennél is lényegesebb - abba, hogyan lehet megelozni, visszaszorítani a hulladékok keletkezését. 
	Az iskolák által megrendelheto „Újrafalvi kaland” címu bábeloadás szerzoje és eloadója a Rügyecskék Alapítvány. Elérhetoségük: telefonon 313-2603 vagy drótpostán: info@rugyecskek.hu


5. Oktatócsomag az állatvédelem témájának tanórába illesztéséhez
	A Fauna Egyesület (www.fauna.hu <http://www.fauna.hu/>) oktatócsomagot jelentetett meg „Mi és a háztáji állatok” címmel. Kiadványuk egy videokazettából (800 Ft,-) és egy tanári kézikönyvbol (2000,- Ft) áll, amely a gazdasági haszonállatok és az ember kapcsolatával foglalkozik. Az anyag jól beillesztheto a biológia, földrajz, állampolgári ismeretek, hittan és osztályfonöki órák menetébe. További információk telefonon (1) 318-1535 vagy drótpostán: fauna@fauna.hu


6. Hulladékos eloadások iskolás csoportoknak

A Hulladék Munkaszövetség a 2004/2005-ös tanévben „Kukaügyi ismeretek” címmel ismét meghirdeti iskolás csoportok számára tartandó környezetvédelmi eloadásait (csak Budapesten) az alábbi témákban:

1.Reklám és fogyasztás
A vásárlás mozgatórugói - A márkák buvkörében - Birtoklási vágy - Valós vagy vélt igények?

2.Megelozés és újrahasználat
A hulladékhegyek csökkentése  - Hazai helyzet és nemzetközi kitekintés

3.Környezettudatos vásárlás
Csomagolások - Hipermarket, bolt vagy piac... a vásárlás színterei 

4.Zöld logók és jelzések
Valódi és „maszek” jelzések - Információk a csomagoláson: hogyan igazodhatunk el köztük?

5.Termékdíj, betétdíj	
Törvényi háttér - Jogi szabályozás a „hulladék megelozés” elvének érdekében - Környezetvédelem kontra ipar

6.Szelektív gyujtés, újrafeldolgozás
Mihez kezdjünk a már „eloállított” szeméttel? - Régi termékbol újat - Komposztálás

7.Ártalmatlanítás: égetés, lerakás
Hova megy a kukásautó? - A végso lehetoség - Gondok és aggodalmak
8.Környezetbarát háztartásvezetés
Otthoni praktikák - Hulladék, energia, víz, talaj

9.A háztartási veszélyes hulladékok
Mitol „veszélyesek”? - Mi a teendo velük? - Alternatívák


A kb. 45-60 perces eloadások ÁFA-s árszabásai: 

-a HuMuSz kiállító- és oktatótermében, illetve környezetvédelmi tanösvényén (látványos demonstrációs anyagokkal és kellékekkel): 3000,- Ft/csoport

-külso helyszínen: 4000,- Ft/csoport

-amennyiben az iskola ugyanazon osztálynak eloadássorozatot renedel, és a diákok a tanév során legalább ötöt meghallgatnak a fentiek közül kiválaszott témákból, a csoport árengedményben részesül: 2500,-Ft/eloadás/csoport. (Ez a lehetoség kizárólag a HuMuSz oktatótermében megtartásra kerülo eloadásokra érvényes.) 

A csoportok fogadása elozetes idopont egyeztetés alapján történik, bejelentkezés a tervezett dátumnál legalább két héttel korábban. (Eso esetén a tanösvényi eloadás az oktatótermeben zajlik!) Kapcsolatfelvétel: Lugosi Beáta (06-1-386-2648,  bea@humusz.hu <mailto:bea@humusz.hu>) 

