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1. Referencia-intézménnyé válás lehetősége
Tisztelt Intézményvezető!
Tájékoztatjuk, hogy az EDU — COOP Pedagógiai Intézet Coop System projektirodája, mint a
TÁMOP 3.2.2 Közép - magyarországi Régió Hálózatkoordinációs Központja 2010. május 25én (kedden) mindazon intézmények részére, melyek a közoktatás modernizációjának
elkötelezettjei, workshopot tart a referencia-intézménnyé válás lehetőségéről és folyamatáról.
A workshop programja:
8:30 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:30
és válaszok
11:30 - 12:00

Regisztráció
Referencia-intézménnyé válás folyamatának bemutatása
Kávészünet
Feltöltő felület használata, gyakorlati tanácsok, kérdések
Kérdések és válaszok

Helyszín: P. Bureau Oktatási Központ
Cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 22.
A meghívó és a jelentkezési lap a http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/referenciaintezmennye oldalon érhető el.
2. 10% kedvezmény Ökoiskoláknak
FIGYELEM!
ÖKOISKOLÁKNAK 10 % KEDVEZMÉNY!
NAPELEMES RENDSZEREK, NAPKOLLEKTOROK, SZÉLMÉRÉS, SZÉLKERÉK,
PELLET-, ÉS FAELGÁZOSÍTÓ KAZÁNOK
A megújuló energia fontosságát, mindennapi létjogosultságát már nem kell bizonygatni!
Mindannyian beláttuk, hogy energia szükségletünk megújuló energiákból történő részleges
fedezése hosszú távon az egyik leghasznosabb beruházásunk lehet.
Az NVS Energia olyan magyar vállalat, amely több mint öt éves múlttal, eredményes
referenciákkal a háta mögött a megújuló energia magyarországi népszerűsítését, elszaporítását
tűzte ki célul.
Érdeklődők, partnerek teljes körű kiszolgálására törekszünk:

-

elvégezzük az épület energetikai felmérését,
megtervezzük az optimális és hatékony energiarendszert,
javaslatot teszünk a finanszírozási lehetőségekre,
igény szerint elkészítjük a támogatások megszerzéséhez szükséges pályázatot,
telepítjük a kívánt rendszert.

Kérjük keressen minket, hogy a természet adta energiákat házába hozhassuk!
ÚJ, FANTASZTIKUS LEHETŐSÉG AZ ÖKOISKOLÁK SZÁMÁRA:
EZ ÉV TAVASZÁN KIÍRÁSRA KERÜLT EGY OLYAN PÁLYÁZAT (KEOP 6.2.0),
MELYNEK TÁMOGATOTTSÁGA 95 % !
Középületek és más nagy látogatottságú építmények
(hulladékmegelőző, víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása.

komplex

környezetbarát

szakmai követelmények
50 személynél nagyobb befogadó képességű helyiséggel rendelkezik,
20 %-os hulladék megtakarítás
20 % ivóvíz megtakarítás
szelektív hulladékgyűjtés megoldása
kerékpár tároló kialakítása
nyilvánossági kötelezettség teljesítése
megújuló energiák hasznosítása (napkollektor, napelem, biomassza kazán stb.)
nyílászáró csere, hőszigetelés, fűtési rendszer korszerűsítése
VÁLLALJUK A TELJES PÁLYÁZATI MENEDZSELÉST, HELYI MUNKAERŐK
BEVONÁSÁVAL!
KÉREM KERESSEN!
Horváth Orsolya

www.nvsenergia.hu

orsolya.horvath@nvsenergia.hu 06-30/3253520

3. Értékvadászat címmel országos verseny indul
Értékvadászat címmel országos verseny indul iskolák, intézmények, civil szervezetek,
valamint magánszemélyek számára az országos Tájérték Kataszter (TÉKA) megvalósítására
létrejött konzorcium keretében. Az Értékvadász mozgalom célja a résztvevők környezetében
található természeti és kulturális értékek feltárása, valamint célzottan gémeskutak és kiépített
források, forrásfoglalások felkutatása.
Bővebben:
http://www.tajertektar.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&
id=19&Itemid=29

4. A Saláta májusi száma
Kedves Pedagógusok, Környezeti nevelők!

Reméljük, májusi Salátánkkal sikerül hozzájárulni az év végi
környezetvédelmi programok színesítéséhez ! Jó csemegézést kívánunk!
Üdvözlettel a HuMuSz csapata!
Szedervölgy Major - háztáji bemutató-gazdaság
Mi lehet felejthetetlen élmény kicsiknek és a nagyoknak? A farmlátogatás!
Jöjjenek el, szívesen látják Önöket Budapest tőszomszédságában,
Csömörön egy kis ízelítőre a vidéki életből.
Környezettudatos nevelési módszertan képzés
A TÁR-S Egyesület bemutató foglalkozást és tréninget tart 2010. május
21-22-én Pápán, a Jókai Mór Művelődési Központban.
Vándorkiállítás a fenntartható életvitel és energiahatékonyság jegyében
Az Algyői Általános Iskola 2010/2011. tanévben is biztosítja az
érdeklődőknek a vándorkiállítást a Dél-alföldi Régió oktatási
intézményei számára.
Globális nevelés
Szeretnénk felhívni figyelmüket az Artemisszió Alapítvány által
kifejlesztett pedagógiai eszközkészletre, melyet iskolai és iskolán
kívüli globális nevelés foglalkozásokhoz ajánlunk.
Biodiverzitás Világnapja
Tedd próbára tudásod a május 22-i Biodiverzitás Világnapja alkalmából
és értékes könyvcsomaggal gazdagodhatsz!
Kutatás a Dunakanyar fenntartható turizmusa fejlesztése érdekében
Magosfa Környezeti Nevelést és Ökoturisztikai Alapítvány kutatásba
kezdett az Alsó-Ipoly mente fenntartható turizmusa érdekében. Ott
élsz? Vagy eveztél már az Ipoly folyón? Amennyiben igen, úgy kérünk:
szánj pár percet kérdéseinkre! Amennyiben mindkettőre nem a válaszod,
akkor is biztos van egy Ipoly-menti ismerősöd ....
A kutatás híre és a kérdőívek: http://magosfa.hu/hu/node/966
Önkéntesek jelentkezését várják nyári táborba
A Partners Hungary Alapítvány 2010 - ben negyedik alkalommal szervezi
meg nagysikerű nyári gyermektáborát, amelyhez Önkéntesek jelentkezését
várják.
Vackor-Váckör környezeti nevelési klub
Vackor-Váckör környezeti nevelési klubunk májusi összejövetelén
vásárlók és termelők dugják össze a fejüket arra keresve a választ,
hogyan könnyíthetik meg egymás életét.
"Olyan a Világ, amilyenné MI tesszük!" - pályázat
A Nagy Terv Környezet- és Természetvédelmi Egyesület pályázatot ír ki
a Magyar Köztársaság területén működő középiskolák számára, mely
középiskolás csoportok környezetnevelés és kortárs nevelésbe való
bevonását, felkészítését célozza meg.
Állatvédelmi kampány iskolásoknak
A Fauna Egyesület felhívással fordul általános és középiskolák felé.
Szeretnék, ha minél több iskola részese lenne egy nemzetközi
kezdeményezésnek, mely sokmillió baromfit menthet meg a szenvedéstől.

-1 SZÁZALÉK ITT 0 HULLADÉK OTT.
Kevesebb szemetet!
Ha egyetértesz, támogasd munkánkat adód 1%-ával!
ADÓSZÁMUNK: 18529904-2-43
Tíz dolog, amivel csökkentheted a hulladékod:
1. Vigyél magaddal bevásárlólistát, vászontáskát, kosarat!
2. Taposd laposra és gyűjtsd szelektíven!
3. Komposztálj!
4. Javíttasd meg! Használd újra!
5. Cseréld el vagy add tovább!
6. Vásárolj piacon és támogasd a helyi kereskedelmet!
7. Keresd az újrahasznosított termékeket!
8. Válaszd a visszaválthatót!
9. Járj könyvtárba, kölcsönzőbe!
10. Csökkentsd a postai levélszemetet!
Bővebben: http://humusz.hu/egyszazalek

