„SALÁTA”
 Zöld tippek zöldülő iskoláknak

2005. november





 1. Fa-Örökbefogadási Program 2005.

 	A Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület szervezésében a Szentkirályszabadja felé vezető kerékpárút  mellett 2001/2002-ben mintegy 180 db korai juharfát fogadtak örökbe az arra fogékonyak. A nagy érdeklődésre való tekintettel idén ősszel ismét lesz lehetőség faültetésre. Ajándékozzunk egy fát szeretteinek, ültessünk egy fát születésnapra, vagy keresztelőre! A regisztráció megkezdődött, amennyiben érdeklődik, kérjük jelezze időben az egyesületnél, mivel korlátozott számban van lehetőség fa-örökbefogadásra. Információ: Csalán Egyesület, 8200 Veszprém, Kossuth u. 1. II/2. Tel: 88/578-390 Fax: 88/578-391, e-mail: 


2. Kedvezményes szállás erdei iskolázóknak, tanulmányi kirándulóknak               	
 		A Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület kedvezményes árú szálláslehetőséget biztosít a Magas-Bakony szívében, Pénzesgyőrben található oktatóközpontjában, 2005. szeptember 19. és 2006. április 1. között hétköznaponként, általános- és középiskolai osztályoknak, csoportoknak. Helyszínt biztosít (ellátással, programmal) műhelymunkák, képzések, találkozók számára is. A szállás díja 900Ft/fő/éj. A szálláshelyen hideg-meleg vizes fürdőszobák, 26 fős étkező-nagyterem, 45 fő önellátására alkalmas, jól felszerelt konyha áll rendelkezésére. Információ, helyfoglalás: Pangea Egyesület, Gyenes Márton, Hajnal Imréné 2600 Vác, Ilona u. 3, Tel: 27/512-039 vagy 


3. The Corporation – filmajánló, oktatáshoz is

	„A THE CORPORATION című  korunk legnagyobb intézményét, az óriás részvénytársaságot veszi górcső alá. (...) E cégek hatalma miatt világszerte erősödő aggodalom nyomába eredve ütközteti egymással a bennfentesek, kívülállók, radikálisok és konzervatívok nézeteit. (...). (…)" Ha megnézik a The Corporation című filmet, a mozijegy árát levásárolhatják! Ha a jegyet vagy a jegy sorszámát elküldik a Független Média Kiadó címére, a The Corporation c. könyv árából mozijegy árával megegyező mértékű kedvezményt adnak! Ez utóbbiról információ: 06-30/999-0226 vagy  A filmről további információ:  Oktatásban a film DVD változata használható. 

4. Zöld Praktikák�- pályázati felhívás

	Az Ökoszolgálat Alapítvány ötletpályázatot hirdet „Zöld Praktikák, avagy hogyan csempésszük be mindennapjainkba a környezetvédelmet?” címmel, melynek célja, hogy közkinccsé tegyük azokat a környezetbarát praktikákat, amelyek élhetőbbé teszik környezetünket. Pályázati feltételek: a pályázóktól legalább tíz praktikus, könnyen kivitelezhető, környezetbarát ötletet várnak. A pályázat beküldői között értékes nyeremények találnak gazdára! Beküldési határidő: 2005. november 28. Eredményhirdetés: 2005. december 12. Pályázati információ és adatlap a  honlapról tölthető le, illetve az Ökoszolgálat Alapítvány 06/80-269-446-os ingyenesen hívható telefonszámán kérhető.


5. Letölthető mese a klímaváltozásról
	„Micsoda perzselő idő!” címmel színes mese készült a klímaváltozásról. Letölthető és ingyenesen használható változata az interneten is megtalálható ezen a címen: 
http://www.europa.eu.int/comm/environment/pubs/pdf/weather/hu.pdf


 6. KONFERENCIA - A környezeti nevelés pedagógiája
	A hazai környezeti nevelésben új korszak kezdődött 2005-ben azáltal, hogy a módosított közoktatási törvény alapján valamennyi közoktatási intézményben kötelezővé vált a helyi környezeti nevelési program elkészítése és megvalósítása. A konferencia azokat a kérdéseket tárgyalja, amelyek a környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája témájában a pedagógusokat a Közoktatásról szóló törvény 2003-as módosítása óta a leginkább foglalkoztatják. Így például: 
	Hogyan válhat az iskola a helyi fenntartó partnerévé a fenntartható fejlődés helyi törekvései terén? Milyen pedagógiai program és feladatterv szükséges ennek megvalósításához?
	Milyen nevelői kompetenciák szükségesek az eredményes környezeti neveléshez?
	Hogyan építhető a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata a helyi környezeti nevelési hagyományokra? 
	Milyen segítségeket kaphat az iskola a hazai szakmai intézményektől, az ökoiskoláktól, a helyi partnerektől? 
	Hogyan kapcsolható össze az iskolafejlesztés a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlatához? 
	Milyen értékelési és minőségbiztosítási elemek segítik a helyi környezeti nevelés fejlesztését?

	A kétnapos szakmai konferencia résztvevői az előadások által közvetített új tudásokat a plenáris vitákon értelmezik és elemzik, majd a délutáni szekciókban az elméleti felismeréseket a saját intézményi gyakorlati tapasztalatokat a csoportosan megoldásra kínált feladatok megoldása során alkalmazzák és értékelik. Szervező: OKKER Pedagógiai Szolgáltató Intézet. A konferencia helyszíne: Ady Endre Művelődési Központ 1043 Budapest, Tavasz u. 4. A jelentkezések beküldési határideje: folyamatos. Információ: OKKER Pedagógiai Intézet 1390 Budapest, Pf.: 167. Fax: (06-1) 320-24-74, 320-24-77 e-mail: 

7. „0 forint projekt” - Energia körséta az iskolaépületben

	A program célja: fizika vagy technika  órán séta a diákokkal gyenge pontok felderítése céljából az iskola energia- és vízfogyasztásában. 1. állomás: Villanyórák, 2.  állomás: Kazánház, stb. A projekthez használható kérdőívet kérni lehet: szeliden@pro.hu Szelíd Energia Alapítvány, Budapest 
8. Tanár-továbbképzés a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) szervezésében
„A fenntartható fogyasztás és a méltányos kereskedelem (Fair Trade) oktatása általános- és középiskolákban” címmel a TVE továbbképzést szervez. 

A program céljai:
	megismerkedés a fenntartható fogyasztás és a méltányos kereskedelem alapfogalmaival, szemléletmódjával
	iránymutatás e szemléletmódnak és témáknak az iskolai életbe és a tantárgyakba való beillesztésében
	oktatási csomag átadása
	kapcsolatépítési lehetőség teremtése tanároknak és oktatással (is) foglalkozó zöld szervezeteknek


A képzés során átnyújtott oktatási anyagok és segédeszközök:
	youthXchange – útmutató egy fenntarthatóbb élethez: sokoldalúan felhasználható oktatási kiadvány, alapfogalmakkal, sok képpel, adatokkal és számokkal jól áttekinthető fejezetekben (közlekedés, szemét, energia, víz, étkezés és még sok más) – 56 oldalas füzet fiatalos képi és nyelvi kivitelben, 
	Jó Cuccok? – 60 oldalas színes kiadvány, mely a mindennapi vásárláshoz ad praktikus tanácsokat és bemutatja a hétköznapi termékek ökológiai és társadalmi hátterét – a füzetet kis színes információk, adatok, „sikersztorik”, cselekvési tippek és további linkek teszik gazdaggá 
	Fair Trade brosúra –alapismeretek a méltányos kereskedelemről (Védegylet)
	Összehasonlító plakátsorozat – A1 méretű színes plakátok - chips/zöldség-gyümölcs, ipari kozmetikumok/egészséges életmód, palackozott italok/csapvíz – fotókkal, sok tájékoztató információval
	A tudatos vásárló 12 pontja – A1-es plakát és pénztárcában hordható kisméretű kártya
	Szatyros bácsi eseményhirdető plakát biankó felülettel, a témával kapcsolatos iskolai aktualitások meghirdetéséhez
	Fenntartható fogyasztásról tizenévesekkel - oktatási próbaprogramunk tanulmánya és ajánlásai óravázlatokkal (TVE)
	Génpiszka Oktatócsomag – oktatási segédanyagok a Genetikailag Módosított Szervezetek témakörében 


A képzési nap rövid vázlata: Bevezetés - a program ismertetése és bemutatkozás. A résztvevők ismereteit feltáró bevezető játék: fenntarthatósági, fogyasztási, környezeti Bingo. A fogyasztó választja-e az árut, vagy az áru a fogyasztót? - előadás és gyakorlat. Előadás a méltányos kereskedelemről: Kossuth Védegyletétől a World Shop-ig. A méltányos kereskedelem oktatása - gyakorlati foglalkozás: Térkép- és szerepjátékok a mindennapi kávé és banán útjáról Európába és Magyarországra. A termékek életciklusának meghatározásával megtudjuk, mi történik velük a termelés helyétől a nemzetközi kereskedelmi rendszereken át az áruházpolcokig. A „honnan, hová és hogyan kerül az áru?” kérdéskör megválaszolásához minden különböző tantárgyhoz elnyúlunk majd ismeretért. Műhelymunka és ötletbörze... melynek során a résztvevők kiscsoportokban egy-egy foglalkozás- vagy óravázlat kidolgozására használják fel a frissen megkapott anyagokat, majd ismertetik egymással ötleteiket, terveiket. További információ és jelentkezés: H-1027 Budapest Bem rakpart 30. II/19.Tel/fax: (36-1) 225-81-36, 
 
 
9. A Globális Nevelés Hete Magyarországon - 2005. november 19-27.


	A Mobilitás Információs Iroda, mint az Európa Tanács Észak-Dél Központjának partnere felvállalta a Globális Nevelés Hete nemzetközi programsorozat magyarországi koordinálását. A hazánkban 2005. november 19-27. között megrendezésre kerülő Globális Nevelés Hetéhez kapcsolódni kívánó civil szervezetek és intézmények jelentkezését várják. Csatlakozni bármilyen típusú, méretű és célcsoportú, a globális nevelés témaköréhez kapcsolódó programmal lehet.  A jelentkezők tevékenységeikkel országos és nemzetközi adatbázisba kerülhetnek, illetve további publicitásra számíthatnak.  A jelentkezéshez a kitöltött regisztrációs lap visszaküldése szükséges. Különösen várják a következő területeken tevékenykedők jelentkezését:  

	globalizáció, 
	nemzetközi együttműködések, különös tekintettel a „déli”, fejlődő államokkal kapcsolatban végzett támogató tevékenységekre, 
	interkulturális tanulás, 
	emberi jogok, 
	készségfejlesztő, aktív állampolgársághoz kapcsolódó ifjúsági munka, 

környezeti nevelés, 
fenntartható fejlődés, 
	szegénység, 
	egészségre nevelés, drogprevenció, 
	esélyegyenlőségi,  
	kisebbségek, hátrányos helyzetűek és
	Millenniumi Fejlesztési Célok. 

A Globális Nevelés Hetére regisztrálók bármilyen típusú kreatív programokkal jelentkezhetnek. (Segítségképp néhány tipp:) 
	képzések, workshopok, szemináriumok, 
	formális oktatás keretei között megvalósuló tematikus órák, 
	szakköri foglalkozások,
	tájékoztatók, nyílt napok, teadélután, beszélgetések, 
	weboldalak, újságcikkek megjelenése, 
	kampányok, promóciós anyagok megjelenése, terjesztése, 
	kutatások szervezése, lebonyolítása, publikálása, 
	előadások, filmvetítések, 
	kiállítások, performance-ok, 
	kreatív, művészeti foglalkozások, 
	erdei iskola programok, 
	környezetvédelmi akciók és
	nemzetközi programok.


	A globális nevelés kiterjed minden szektorra, így nem csak a non-profit szervezetek aktivistáinak, hanem a formális oktatás, az egyházak, a for-profit szektor, a helyi, regionális, és országos szintű kormányzatok, és a média képviselőinek érdeklődésére is számítanak. További információ és jelentkezés : STRENNER Szilárd Globális Nevelés Hete - országos koordináció MOBILITÁS Információs Iroda 1024 Budapest Zivatar u. 1-3. Tel:  06-1/438-1090, Fax:  06-1/438-1055,  vagy 



10. Környezetvédelmi előadások Esztergomban

	Az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület ingyenes előadássorozatot szervez a környezetvédelem iránt érdeklődőknek. Az előadások 2005. november 9. - 30. között minden szerdán 17 órától kerülnek megtartásra a Bajor Ágost Kultúrmozgóban (Zöldház), Bajcsy Zs. u. 4. További információk az egyesülettől: Esztergom, Bajcsy Zs. u. 4. Tel: 33/400-150,  Programok: 

	11.23.: A hibridautóktól a 10-es útig – Fenntarható Közlekedés (Ledzényi András, környezetmérnök)
	11.30.: Reklám-Fogyasztás-Hulladék – a Fogyasztói társadalom kritikája (dr. Munkácsy Béla, főiskolai docens)



11. Csere-bere börze és játszóház Hajdúböszörményben

	A Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör és a nyíregyházi E-misszió Egyesület közös munkával és  szervez gyerekeknek. A program -én zajlik, helyszíne a hajdúböszörményi SGMK pódiumterem. Minden érdeklődőt szívesen várnak! Információ: 06-52/280-038 

12. "Vadászat a visszaválthatókra" pályázat

	A Zöld Akció Egyesület 5-8. osztályos,  jelentkezését várja a környezetkímélőbb visszaváltható italcsomagolásokért indított,  A pályázat célja a visszaváltható csomagolás környezeti előnyeinek tudatosítása. A résztvevőknek minél több visszaváltható csomagolású termék nevét kell összegyűjtenie az iskolai büfékben és más üzletekben. Tervezhetnek plakátot, matricát a vásárlóknak.  
	Keressetek minél több visszaváltható, betétdíjas ital-csomagolást az iskolai büfékben és az üzletek polcain. A még fellelhető visszaváltható palackos gyümölcslék, szörpök, ásványvizek és üdítők márkaneveit és a palack típusát a pályázati csomagban található adatlapon kell rögzíteni. 

	Tervezzetek egy maximum A3-as méretű plakátot és egy tetszőleges méretű matricát. A figyelemfelkeltő tervek témája a visszaváltható csomagolás és annak környezeti előnyei legyen. Ehhez a pályázati csomagban találhatók háttérinformációk. 

A pályázati csomaghoz mellékelt matricákat az üzletvezetők engedélyével kiragaszthatjátok a megfelelő boltokban. 

	Zöld Akció Egyesület 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. Tel: (46) 508-700, 508-701 E-mail:  táborozás, szakmai kirándulások, kiadványok, hulladékos oktatócsomagok, CD-ROM-ok, újrapapír füzetek, újratölthető elemek és elemtöltők. Eredményhirdetés: 2005. december 2.


13. Használt holmikat várnak – menhely segítő vásár

	Az Aktív Menhelysegítők Köre karácsonyi jótékonysági vásárt szervez a gyömrői Árvácska Állatotthon lakóinak megsegítésére. A vásár megszervezéséhez . Akinek van otthon elfekvő, felesleges használati eszköze, most jó ügyet támogathat vele!! A vásárra felajánlható pl. jó állapotban lévő: könyv, CD, játék, kisebb ajándéktárgyak. A felajánlásokat  várják az alábbi helyszínen: Ökoszolgálat Alapítvány 1051 Budapest Nádor u. 34. 
Nyitva: H 8.00 - 17.00, K-Cs 8.00 - 16.00, P 8.00 – 14.00. További információk: Manhertz Alexandra Tel: 311-7855  Tudnivalók a menhelyről: 

14. Plakátpályázat - "Kevesebb szemetet!"

	A HuMuSz  hirdet  címmel, az általános iskolák, középiskolák tanulói továbbá fõiskolai és egyetemi hallgatók számára. Olyan pályamûveket várunk a tanulóktól, melyeken a pályázók bemutatják és mások számára is vonzóvá teszik ahulladék képzõdés megelõzésének gondolatát, elvét. A  formátumú pályamunkák tetszõleges méretben és technikával készülhetnek.  felhívni a figyelmet a megelõzés fontosságára mai fogyasztói társadalmunkban. A  a hulladék keletkezésének megelõzése. Szervezetünk évek óta érvel a hulladékkeletkezés megelõzése mellett. Ezt teszik a különbözõ környezetvédelmi vonatkozású dokumentumok, jogszabályok is, ugyanakkor a gyakorlati hulladékgazdálkodásban az ipar hatására ma a szelektív hulladékgyûjtés kap prioritást. Ezt tanítják meg a gyerekeknek is. A szelektív gyûjtés persze fontos, de nem szabad, hogy háttérbe szorítsa a megelõzést. 

 
 (ill. az ennek megfelelõ évfolyamok), 
 (ill. az ennek megfelelõ évfolyamok), 
 

A pályamûvek hátsó oldalán kérjük feltüntetni a pályázó nevét, korát, iskolája nevét és címét, illetve a felkészítõ pedagógus nevét.  a pályamunkákat várjuk, a HuMuSz Oktatóközpontjába (Budapest, 1111, Saru utca 11.). A borítékra kérjük írják rá: A legötletesebb pályázatokat beküldõk között  osztunk ki. (Pl.: pólók, „zöld” témájú könyvek, akkumulátor töltõ újratölthetõ ceruzaelemekkel, madárodú, vászonszatyor, a Kukabúvár címû folyóirat példányai, környezetvédelmi kiadványcsomag, hulladékos témájú játékos CD ROM, Madárdalok Magyarországról CD, stb.) Fõiskolai és egyetem hallgatók munkái közül a legkiemelkedõbb pályamû elkészítõje értékû  kap ajándékba.  További információ: Földesi Dóra:  
