”SALÁTA”
 Zöld tippek zöldülő iskoláknak

2006. március





1. Nemzetközi gyermek,- és ifjúsági rajzpályázat

	Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Unióhoz tartozó országok fiataljai részére, meghirdette a „Védjük környezetünket, közös Európánk jövőjét” című, III. Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Rajzpályázatot.
Jelentkezési tudnivalók:
1. A pályázaton Európai Unióhoz tartozó országok gyermekei ill. fiataljai négy korcsoportban vehetnek részt: I. korcsoport: 6-10 éves, II. korcsoport: 11-14 éves, III. korcsoport: 15-18 éves korig,
IV. korcsoport: 18-25 éves korig
2. A rajz bármilyen papíron, táblán beküldhető, melynek maximális mérete A/3-as (42cm x 30 cm). Technika tetszőlegesen választható.
3. Minden rajzot paszpartúrával ellátva, kiállításra kész állapotban kérnek beküldeni.
4. Egy mellékelt jelentkezési lapot kérünk kitölteni és a beküldött rajz paszparturájának jobb alsó elől lévő sarkában ragasztani. (A jelentkezési lapok fénymásolhatók)
5. Egy pályázati listát ugyancsak mellékelni kell minden pályázati csomaghoz, melynek tartalmaznia kell: a pályázati rajzok számát, címét, a pályázók nevét, korát, nemét.
6. Egy személy csak egy rajzzal pályázhat.
7. A beküldött rajzok a kiírók tulajdonát képezik, a pályázók nem kapják vissza azokat.
8. Különdíjak kiadására van lehetőség.
9. Beadási határidő: 2006. május 2. 16.00 óra
10. A rajzok zsűrizése: 2006. május 9. (kedd) EURÓPA NAPON

	Díjak: Korcsoportonként, I.-II.-III. Díj. A díjakat és a különdíjakat elnyerő gyermekek értékes tárgyjutalomban részesülnek. EREDMÉNYHIRDETÉSRE,- ill. az elismerések, díjak átadására: 2006. június 2-án (szombaton) 15 órai kezdettel kerül sor a földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő területén megrendezett ünnepségen. A pályázatokat a következő címre várják: Bővebb felvilágosítás és jelentkezési lap kérhető: A borítékra kérik ráírni a jeligét: UNIÓS RAJZPÁLYÁZAT III.�


2. Vegyi anyagok kívül-belül – kiadvány

 	Az EU-ban és hazánkban is több mint százezer különböző, ember által előállított vegyi anyag van forgalomban. Szervezetünk nap, mint nap több tízezer ilyen vegyülettel érintkezik. Ám erről a tömérdek mesterséges anyagról vajmi keveset tudunk. Még arról a 2500 vegyi anyagról sincs elegendő egészségügyi és környezeti adat, amelyet tömeges mennyiségben állítanak elő a vegyianyag-gyárak. Információk: Levegő Munkacsoport  06-1/411-0509, 



3. Energia kicsiben, nagyban – Az Energia Klub oktatási segédanyagai


Gyermekközpontú, hiszen színes, érdekes, lényegre törő 100x70-es plakátok. Képi elemei megmozgatják a gyermeki képzeletet, és a különböző feldolgozási módszereknek tág teret adnak. A plakátok remek segédanyagok lehetnek az iskolák szaktermeiben kifüggesztve, az energia témájú tanórákon. A plakátsorozat első eleme A nukleáris üzemanyag-út és Az atomreaktorok működése címmel . . Az Otthon az energiában című plakát a háztartásban felhasznált energiát teszi szemléletessé.  

	Játékos interaktív poszterek: Színesek, mozognak és még hangot is adnak! Ezek az Energia Klub interaktív poszterei, melyek sok hasznos információt tartalmaznak a megújuló és nem-megújuló energiaforrásokról. Mire jók a szélmalmok? Milyen veszélyekkel kell számolnunk, ha olajfinomítót üzemelünk? Hogyan lesz az uránércből áram? Milyen hőmérsékletű a Föld belseje és honnan jön ez a hő? A kérdésekre válaszra lelhet bárki, aki bebarangolja  a poszterek virtuális tájait. 

	Oktatócsomagok: Az éghajlatváltozás az egyik legkomplexebb környezetvédelmi probléma, amivel az emberiségnek a 21. században szembe kell néznie. Az Éghajlatváltozás Oktatási Segédanyag az éghajlatváltozás okait, jeleit, folyamatát, következményeit, valamint a mindennapokban is megvalósítható éghajlatvédelmi lépéseket mutatja be. Az oktatócsomag írásvetítő fóliákból és a hozzájuk tartozó, a tanár munkáját segítő magyarázó anyagból áll. A Hol az energia? - oktatócsomag egy olyan feladatlap-gyűjtemény, amely játékos, rajzos megjelenésével, feladataival nagymértékben támaszkodik a közvetlenül megélt élményre, a gyakorlati tevékenységre.

	Társasjáték: Az „Otthon az energiában” társasjáték egy játéktáblát, és 100 kérdéskártyát tartalmaz 5 kategóriában (a kategóriák a ház egyes jellemző részei: konyha, fürdő, hálószoba, nappali, kert). A játéktábla mezőin kalandozva végigjárhatjuk a ház részeit, és közben kiderül, mennyire vagyunk takarékosak otthonunkban. Ha elsőre nem sikerül túl jól, sebaj, néhány újabb játék után már biztosan megtanulunk néhány takarékossági ötletet. Ez a társasjáték családi és baráti körben kellemes és hasznos szórakozás. Az egész család együtt játszhat, miközben a szülők is jó ötleteket gyűjthetnek. A játék után megbeszélhetik a gyerekekkel, hogy melyik takarékossági ötletet próbálják ki először. A játék jól alkalmazható oktatási segédanyagként is. További információk:   

	A oktatási segédanyagok a  honlapról letölthetőek. A plakátok ára egyenként 1000 Ft + postaköltség, az éghajlatváltozásról szóló oktatócsomag CD melléklettel 5000 Ft + postaköltség.  az érdeklődők rendelkezésére. (A közeljövőben az anyagot átdolgozzuk, frissítjük és újra kiadjuk.)   A szervezet akciós csomagja tartalmazza a 4 plakátot és az éghajlatváltozásról szóló, valamint a Hol az energia? - oktatócsomagot, ára 7000 Ft. Bármely oktatási segédanyag megrendelhető az  e-mail címen, vagy a 411-3520 telefonszámon. A befolyó összeget korábban elkészült oktatóanyagok utánpótlására, illetve újak fejlesztésére fordítják.


4. Élhetőbb városok – kiadvány 

 	A Levegő Munkacsoport által megjelentetett „A sikeres város titka” című  kiadvány többek között olyan városokat mutat be, amelyek évtizedek óta lendületesen fejlődnek, és jó egészségnek örvendnek. Népességük nem csökken, hanem nő, levegőjük tisztább, mint társaiké, és fejlett gazdaságuk mellett élénk társadalmi élettel, vonzó közterekkel, sétálóutcákkal, bicikliutakkal, gyalogos terekkel és tömegközlekedéssel büszkélkednek. Mi a titkuk? A megoldás egyik kulcsa a város- és közlekedésfejlesztési szemléletükben keresendő. E települések mottója már régóta az, hogy „a közlekedést kell a városhoz igazítani, és nem a várost a közlekedéshez”. „A sikeres város titka” válogatást tartalmaz az V. Nemzetközi Konferencia az Autómentes Városokért előadásaiból. A kiadvány letölthető a   oldalról, illetve megrendelhető: 06-1/ 411-0509


5. Országos rajzpályázat

	Az EuroHungaricum Alapítvány országos rajzpályázatot hirdet. A pályázat célja: A rajzpályázatok tematikájukban kapcsolódjanak Fekete István bármely ifjúsági regényéhez és természetismereti témát dolgozzanak fel. Pályázhat: 5 - 15 éves korú gyermekek és fiatalok
	A beadás módja: a pályázatokat A/4-es vagy A/3-as rajzlapon kell beadni. Bármely technikával készíthetők a rajzok. A rajzok hátulján fel kell tüntetni Fekete István azon művének a címét, amelyhez a rajz kapcsolódik, a rajzot készítő nevét és életkorát. Pályázat kötelező mellékletei:
	- Adatlap, mely a következő adatokat tartalmazza: Pályázatot készítő neve, Születési dátuma, Osztályfőnök neve, Iskola neve, Iskola címe, Iskola telefonszáma, Iskola fax száma, Iskola e-mail címe, Lakcím, Telefonszám, E-mail cím (kérik az adatokat ebben a sorrendben megjeleníteni).
	- Válaszboríték, saját névre és címre megcímezve, BÉLYEGGEL ellátva.
A pályázatokat postán vag
