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1. Svájci Hozzájárulás pályázati kiírása az Ökoiskola Hálózat fejlesztésére
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett legújabb Svájci Hozzájárulás pályázati
kiírás keretében, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnek egy konzorcium részeként
lehetősége nyílik pályázatot benyújtani az Ökoiskola Hálózat fejlesztésére. A pályázati kiírás
értelmében a Hálózat fejlesztése forrásközpontok feltárása és hasznosítása által történhet. Az
elképzelések szerint forrásközpontok, olyan Ökoiskola Címmel már rendelkező iskolák
lehetnek, amelyek vállalják, hogy régiójukban szakmai továbbképzéseket szerveznek, mentori
tevékenységet látnak el, koordinálják a címre pályázni szándékozó iskolák felkészítését,
szakmai fejlesztését. Amennyiben a tervezett pályázat sikeresen túljut mind a két pályázati
fordulón, előreláthatólag a 2011/2012. tanévben kezdhetik meg a forrásközpontok a
tevékenységüket.
A pályázati kiírás elérhető: http://www.nfu.hu/content/5628
A pályázat előkészítése érdekében, kérjük, hogy a varga.attila@ofi.hu e-mail címen jelezzék,
legkésőbb 2010. május 30-ig, ha a pályázati kiírás áttanulmányozása után elképzelhetőnek
tartják, hogy iskolájuk forrásközpont szerepet töltsön be a pályázat keretein belül (régiónként
valószínűleg egy iskola lehet forrásközpont).
Varga Attila
az Ökoiskola Hálózat koordinátora
2. Víztakarékosság - Öko-iskoláknak
Tisztelt Intézményvezetők!
„A környezet kérdése nem függ össze vallással, etikával vagy erkölccsel. Az ember a föld
gyermeke, s ha Földanyánk eddig eltűrte is felelőtlenkedésünket, a klímaváltozással újabban
már jelzi, hogy türelmének végére ért.”
Egy olyan takarékossági formát szeretnék az Önök figyelmébe ajánlani , amely különösen
iskoláknál, óvodáknál, önkormányzatoknál, közintézményeknél, szállodáknál jelentős víz-,
csatorna és energiadíj megtakarítást eredményez, a ráfordítás 1-3 hónapon belüli megtérülése
mellett.
Ajánlatunk lényege, egy csaptelepekre és zuhanyozókra könnyen felszerelhető, egyszerű
technológia. Cégünk adagolóinak használata jelentős mértékben, akár 30-40 %-kal is

csökkenti a víz fogyasztást – és ezáltal csökken a csatornadíj, valamint a melegvíz
előállításához szükséges energiafelhasználás is, ennek következtében a széndioxid kibocsájtás
is csökken.
Ha a meglevő csaptelepeken kicseréljük az átlagos szűrőket, az Airforce One alacsony
áteresztésű adagolóira, azok mindössze 4-5 liter/perc vizet engednek át magukon, a 15-22
literrel szemben! A technológia lényege egy mérnökök által kidolgozott elv alapján működik.
A csapokból kifolyó vizet az adagolók levegővel dúsítják fel, ezáltal komfortcsökkenés nem
érzékelhető, sőt egy kellemes, lágy hatás érezhető.
A felszerelés nem kíván szakembert, és a cégünk által forgalmazott vízkőtelenítő kulcs
segítségével könnyen karbantartható. Azonnal érzékelhető, hogy a vízsugár mennyivel
selymesebb, könnyebb és oxigén-dúsabb! Így nemhogy csökken a komfort érzet, de
határozottan javul is!
Egy ÁNTSZ kimutatás alapján, a csapok adagolóiban lerakódott szennyeződések
fertőzésveszélyes baktériumokat tartalmazhatnak, melyek szaporodását az átlagos szűrők
sajnos tovább segítik.
Továbbá az adagolón átfolyó csapvíz klórtartalma jelentősen csökken, ezzel elkerülhetjük a
klóros víz okozta bőr- és egyéb egészségügyi problémákat.
Amennyiben Önök élnek az általunk kínált lehetőséggel, és Intézményükben felszerelésre
kerülnek adagolóink, úgy referenciaként felkerülhetnek cégünk honlapjára, amit naponta több
ezren látogatnak.
Célunk: a közreműködő Intézmények költségvetéshiányának energiahatékonysággal történő
mérséklése (vízdíj, csatornadíj, vízmelegítésre használt energia), a gyermekek
környezettudatos életmódjának elősegítése, energiahatékonyságra való ösztönzése a
fenntartható jövőért, a résztvevő gyermekeken és szüleiken keresztül, a lakossági
energiahatékonyság fokozása, az energiahatékonyságnak köszönhető CO2 kibocsátás
csökkentése, így a globális felmelegedés lassítása.
Cégünk, a NuovaEnergia Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Kft. vállalja:
- az Intézmény tanulói és szüleik számára történő rövid bemutatófilm vetítését,
- az Intézményben beszerelt vízadagolók gyakorlati működésének bemutatását.
Az eddig tesztelt Intézményekben, a megszokott komfortérzet megtartása mellett, a
vízfogyasztás mérséklésének köszönhetően, (akár 50%-os fogyasztáscsökkenés)
intézményenként többszázezer forintos megtakarítást értünk el!
Amennyiben Intézményét érdeklik a további részletek,
személyes találkozóra is van lehetőség.
További információk:

bővebb tájékoztatás céljából

Bánpataki Zsuzsa:06-70-33-55-017
NuovaEnergia Kft.
E-mail: banpataki.zsuzsa@gmail.com
3. Globális nevelés foglalkozásokhoz pedagógiai eszközkészlet az Artemisszió
Alapítványtól
Kedves Tanárok!
Szeretnénk felhívni figyelmüket az Artemisszió Alapítvány által kifejlesztett pedagógiai
eszközkészletre, melyet iskolai és iskolán kívüli globális nevelés foglalkozásokhoz ajánlunk.
ISKOLÁK A VILÁGÉRT!
Az oktatási segédanyag az „Iskolák a világért!” c. projekt keretében készült el. A program
négy ország (Ausztria, Lettország, Szlovénia és Magyarország) hét szervezetét egyesítette egy
hároméves program erejéig, hogy új módszereket dolgozzanak ki és képzéseket valósítsanak
meg a globális nevelés témakörében. A projekt keretében számos diák és tanár számára
rendeztünk képzéseket. A képzések mellett fontosnak tartottuk, hogy a kifejlesztett
pedagógiai anyagokat hosszú távon is elérhetővé tegyük a tanárok számára a projekt
weboldalán (schools.welthaus.at).
OKTATÁSI CSOMAG
A weboldalon elérhető anyagok mellett, az Artemisszió Alapítvány kidolgozott egy komplex
pedagógiai eszközkészletet is. Ez egy foglalkozásvázlatokat tartalmazó füzetet, egy, a
játékokhoz szükséges színes kártyákból álló készletet és egy háttér-információkat tartalmazó
elméleti kézikönyvet foglal magában. Az eszközkészlet segítségével a tanárok és diákok
közösen tárhatják fel a globalizáció különböző aspektusait, és annak magyarországi vetületeit,
legyen szó akár a globális egyenlőtlenségekről, a nemzetközi kereskedelem hatásairól vagy az
egyre nagyobb méreteket öltő nemzetközi migrációról.
KÉPZÉS
Az oktatási csomaghoz kapcsolódóan előzetes egyeztetés alapján interaktív, élmény alapú,
gyakorlatokra épülő képzést is biztosítunk tanárok, ifjúsági munkások, civil szervezetek
munkatársai részére.
Bővebb felvilágosítás (részletes tematika, költségek) Koppány Judittól kérhető (elérhetőségek
alább).
Megrendelés:
Maga a pedagógiai eszközkészlet ingyenes, személyesen átvehető ill. postaköltség-térítés
ellenében megrendelhető az alábbi elérhetőségeken:
Koppány Judit

judit.koppany@artemisszio.hu
tel: +36 1 413 6517
fax. +36 1 413 6516
1085 Budapest Rökk Szilárd utca 11.
További információ a projektről:
www.artemisszio.hun
A kiadvány az Európai Unió támogatásával készült el.
4. Vándorkiállítás a fenntartható életvitel és energiahatékonyság jegyében
Kedves Pedagógusok!
Az Algyői Általános Iskola 2010/2011. tanévben is biztosítja az érdeklődőknek a
vándorkiállítást a Dél-alföldi Régió oktatási intézményei számára.
A vándorkiállítás a fenntartható életvitel és energiahatékonyság jegyében valósul meg a
CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület együttműködésével. A kiállítás
látványelemeit 6 db óriás plakát képezi, melyek mérete egyenként kb. 60 x 90 cm. A plakátok
könnyen összetekerhetők, sérülésmentesen szállíthatók.
Várjuk azok jelentkezését akik szeptembertől igényt tartanak a kiállításra az alábbi
telefonszámon: 62/517 192, vagy az algyo@okosulik.hu e-mail címen.
Algyő, 2010. 05. 11.
Üdvözlettel:
Iván Zsuzsanna
igazgató
5. Érdekes rendezvény a vegyelvissza.hu oldalról
Civil szervezetek 12 zöld projektjét bocsátjuk szavazásra, ezek alapján a hat legjobb
bemutatkozhat az anyagi hátteret biztosító vállalatoknak. A találkozó május 27-én a Kreatív
Csoport Zöldkommunikáció és zöldmarketing konferenciáján zajlik.
A Kreatív Csoport a tavalyi Zöldmarketing konferencia után idén is megszervezi hasonló
profilú rendezvényét. Míg tavaly a Rapid Randin ügynökségek és ügyfelek találhattak
gazdára, addig idén a Zöld Matchmaking keretében zöld projektek gazdáit és vállalati
döntéshozókat hoznak össze a szervezők.
A május 27-i Zöldkommunikáció és zöldmarketing konferencián az IBS-ben hat zöld projekt
mutatkozhat be a vállalatoknak, de hogy melyik kereshet támogatót, arról a Kreatív Online
olvasói dönthetnek.

Összesen 12 ötlet van versenyben, a projektek céljairól, eszközeiről és meglévő szakmai
hátteréről az alábbiakban olvashatsz, majd hasznosságukról szavazhatsz május 13-ig.
A konferencia a szervezők szerint jó alkalom arra, hogy „két fél egymásra találjon és ne egy
újabb vállalati rajzpályázat, esetleg még két fa elültetése, hanem valóban hasznos zöld
projektek találjanak támogatóra".
http://vegyelvissza.hu/hirek/reszletek/853/segitsuk_a_legjobb_zold_otleteket/
6. Anyák éjszakája 2010
máj.11. Székesfehérvár, máj.14. és máj.23. Budapest
A szerte Európában megrendezett Anyák Éjszakája az anyai egészségvédelem és a
családtervezési lehetőségek (az ENSZ 5a és 5b Millenniumi Fejlesztési Céljai) fontosságára
hívja fel a figyelmet.
2010. május 11. 16:00 – 17:00
Nemes Nagy Ágnes Kollégium
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 13.
Szülész-nőgyógyász orvos tart előadást a tinédzserkori terhesség veszélyeiről és a
megelőzésről. A BOCS Alapítványnak az A-HA (Országos Szexuális és Mentálhigiénés
Felvilágosító Program) programmal közös rendezvényén a résztvevők hallhatnak továbbá a
szörnyű anyai és csecsemő halálozás helyzetről a szegény országokban, valamint a
családtervezési kompetencia nevelés hiánya és a globális problémák között fennálló
összefüggésekről (túlnépesedés, klímaváltozás, stb.), mivel ezek a hétköznapi életünket, saját
és gyermekeink jövőjét egyaránt befolyásolják.
Budapesti Esélyek Háza
1077 Budapest, Wesselényi u. 17
2010. május 14.
Egyenlítő Bazár Esélyegyenlőségi Szakmai Napok keretében:
8:15 – 9:00: Rendhagyó osztályfőnöki óra: Földanya eltart minket – ahogyan
bír.
A résztvevők megismerhetik a Föld eltartóképességének korlátait, egyes országok, régiók
ökológiai lábnyomát, valamint napjaink egyik legégetőbb globális problémáját, a
családtervezési kompetencia nevelés hiányából fakadó túlnépesedést.
13:15 – 13:45: A Save Women's Lives projekt bemutatása
A családtervezés jogának, kompetenciájának és eszközeinek hiánya miatt a nemzések közel
fele a párok szándéka ellenére történik. Ez rengeteg anyai és csecsemő halálozást, nyomort és
környezeti pusztulást okoz. A 3 éves Női életek mentése (Save Women’s Lives) projektben
holland, német, máltai és magyar partnerek közös erővel törekszenek felhívni a társadalom

figyelmét az anyai egészség védelmére és a családtervezési lehetőségek megteremtésére,
többek között az Anyák Éjszakája rendezvény évenkénti megrendezésével.
13:45 – 14:45 Módszertani workshop - Ökotörténelem performance Interaktív foglalkozásban
ismerhetik meg a résztvevők, hogyan borult fel mára teljesen a természet, az energia és a
népesség egyensúlya, s milyen történelmi fordulóponton tehetetlenkedik ma az emberiség.
17 óra után
15 perces India kisfilm a dzsungeliskolákról, ahol törzsi és érinthetetlen kasztbeli szegény
lányok iskoláztatását támogatjuk 1977 óta
2010. május 23. Pünkösd vasárnap 14 h – 22 h
Tűzraktér
Budapest VI. ker. Hegedű u. 3.
A budapesti Afrika Napon szeretnék fel hívni a figyelmet az afrikai fiatal nők és anyák
elkeserítő helyzetére előadások és interaktív játékok segítségével
14h: Anyák éjszakája: Afrika ökolábnyoma és a kézenfekvő megoldás: nők jogai,
családtervezési lehetőségek (Simonyi Gyula előadása vetítéssel)
15h: Kézműves foglalkozás: fűzz gyöngy-ékszert magadnak, állj ki az afrikai anyákért!
18h: Érzékenyítés a jövő generációk hangjaira:
Igazán szeretne egy gyermek nálunk és most megfoganni?
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Simonyi, Gyula
http://bocs.eu
http://bocs.hu/index.php?&t=/fdk/minden.php?d=2014<http://bocs.hu/index.php?&t=/f
dk/minden.php?d=2014&>
http://anyaknapja.hu

