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Minden kedves pedagógusnak nagyon kellemes és pihentető nyarat kívánunk!
1. Ökoiskola címátadó hanganyagok, képgaléria, tanúsítványok
Tisztelt Ökoiskolák!
Az Ökoiskola honlapra http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/2010-ev-okoiskola-cimek
felkerültek a 2010-es év Ökoiskola címek átadóünnepségen elhangzott előadások
hanganyagai, így akik nem tudtak az ünnepségen részt venni, ott meghallgathatják azokat.
E mellett a rendezvényen készült képeket is megtekinthetik az oldalon.
Azok részére, akik nem tudták személyesen átvenni a tanúsítványokat, postai úton juttattuk el.
Ha valamely okból kifolyólag nem érkezett meg, kérem a varga.peter@ofi.hu címre jelezzék!
Gratulálunk a nyerteseknek!
2. Megkezdte ismeretterjesztő, szolgáltató tevékenységét a Hulladék Nagykövet!
Ennek megismertetése a következő két évben számos csatornán keresztül, így többek közt
roadshow-kal történik az országban. A rendezvények helyszínéül elsősorban az ökoiskolák
településeit céloztuk meg. Sorozatunk két év alatt 16 állomást keres majd fel. Ezeken a
napokon ismeretterjesztő, játékos vetélkedőkkel, szórakoztató előadásokkal, valamint értékes
nyereményekkel szeretnénk felhívni a lakosság, ezen belül is a felnövekvő fiatalság figyelmét
a környezettudatos magatartás hosszútávon megtérülő eredményére, valamint az ehhez
kapcsolódó web-es felület mindennapos használatára, amely további segítséget nyújt a napi
hulladékgazdálkodással kapcsolatos kérdések megoldásában.
A Hulladék Nagykövet Szolgáltató Nonprofit Kft. elsődleges célja egy új, egységesebb
szemléletmód, tudatosabb hozzáállás kialakítása. Mindehhez az ezen a területen talán
legkompetensebb szerveződést, az ökoiskolákat szeretnénk partnerül hívni. Meglátásunk
szerint egy ilyen, a környezettudatosságot előtérbe helyező iskolahálózat, mely elsődlegesen a
felnövekvő nemzedéket tömöríti magába, lehet csak igazi úttörője e területnek.
Pályázati forrás igénybevételével többek között oktatási munkát is megvalósítunk majd,
melynek keretében személyesen is szeretnénk felkeresni az iskolákat. E mellett pedig
országos kampányunkhoz is partnerül hívnánk Önöket, ahol a fiatalság bevonásával együtt
munkálkodunk Magyarország hulladékgazdálkodás területén tapasztalt megosztottságának
enyhítésén, a tudatosabb látásmód elősegítésén.

Bővebben: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/megkezdte
Reményeink szerint a fent felvázolt elképzelésekkel és a rendezvénysorozattal
felkeltettük érdeklődésüket. Kérjük Önöket továbbá, hogy amennyiben nyitottak az
együttműködésre, úgy azt minél előbb jelezzék elérhetőségeinken. Valamint szívesen
várjuk ötleteiket, észrevételeiket, javaslataikat, hisz célunk egy minél professzionálisabb,
a lakosság igényeinek megfelelő munkavégzés megvalósítása.
A jövőbeni közös munka reményében, üdvözlettel:
Gyovai Szabolcs
ügyvezető
tel: +36 30/ 566-0085
Hulladék Nagykövet

3. Angolul jól tudóknak munkalehetőség a BOCS Alapítványtól
Angolul jól tudó tanárok, trénerek, oktatók számára megbízási szerződéssel nyári
programokon illetve otthon végezhető globális képzésre ajánl munkát a BOCS Alapítvány.
Jelentkezni angol nyelvű önéletrajzzal és motivációs levéllel lehet a bocshu@gmail.com
címen.
A feladatokról és részletekről a kiválasztott jelentkezőkkel levelezünk.
Only shortlisted candidates will be contacted.
Simonyi Gyula
BOCS Alapítvány
http://bocs.eu
4. "Nagycsalád - kis lábnyom" - rajzpályázat
Elindult a KEOP által támogatott, "Nagy család - kis lábnyom" névre keresztelt
energiatudatosság-növelő program a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a
GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete szervezésében!
A projekt átfogó célja a családok, ezen belül a nagycsaládok klíma- és energiatudatosságának
növelése, valamint ezen keresztül a szén-szegény életmód népszerűsítése, terjesztése és
elősegítése.
A program során, 2010 júliusában és szeptemberében az ország tíz településén tartunk majd
"Klímabarát otthon" képzést, illetve ősztől egy fél évig tartó fogyasztásmérős, megtakarítós,

feladatmegoldós versenyt is indítunk! Igen, a megtakarított energia lesz az egyik nyeremény,
a többi egyelőre meglepetés.
A programban - több kiadvány mellett - készül egy éves, 2010. szeptembertől 2011.
augusztusig használható Klímanaptár is, amelyben a fontos Zöld Napokat, a nagycsaládos
rendezvényeket és a "Nagycsalád - kis lábnyom" program kiemelt dátumait gyűjtenénk össze.
A 3000 család otthonába eljutó naptárban terveink szerint a hónapokat egy-egy színes
gyermekrajz díszítené.
Ezúton is keressük e 12 rajz megalkotóit!!
VÁRJUK a rajzos kedvű kisebbek és nagyobbak ötleteit (alsó korhatár nincs, felső korhatár
14 év)!
A képek témája lehet: bármi, ami otthoni energiatakarékossággal kapcsolatos (főzés fedővel,
napkollektor, szélkerék, fürdés helyett rövid zuhany, lejjebb vett fűtés, ruhaszárító kötél
szárítógép helyett stb.)
Beküldés: a képeket postán vagy elektronikusan is el lehet küldeni (előbbi esetben a műveket
nem tudjuk visszaküldeni)
Paraméterek : Méret 182x257mm (B5-ös oldal) ; Elektronikus küldés esetén : jpg-formátum,
300 dpi felbontás
Beküldés határideje: 2010. június 30.
Cím: GreenDependent Egyesület, 2100 Gödöllő Éva u. 4.
E-mail: info@greendependent.org
http://greendependent.org
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/cbb16b9099ebe764c12
5774a0032741c?OpenDocument
5. Keresik az Év Fáját
Az Ökotárs Alapítvány Magyarországon először meghirdeti az Év Fája vetélkedőt, melyre
bármilyen magánszemély vagy csoport, szervezet jelölheti kedvenc fáját július 31-ig.
Az egész országban meghirdetett Év Fája pályázattal az európai Év Fája versenyhez
kapcsolódunk. A vetélkedő célja, hogy a fák természetben betöltött szerepén keresztül hívja
fel az emberek figyelmét a környezettudatosságra.
Az Év fája vetélkedő keretében nem a legnagyobb vagy legöregebb fát keressük, hanem azt,
amelyik a jelölőknek valamiért fontos:
kapcsolódik hozzá egy helyi történet, találkozási pontot kínál – vagy bármilyen más szerepet
tölt be az ott élők mindennapjaiban.
Az Év Fáját egyének és közösségek is jelölhetik, akár baráti társaságok, családok, iskolás
csoportok, civil szervezetek, önkormányzatok vagy vállalkozások. A vetélkedőre jelölt fákból
az Ökotárs Alapítvány szakmai zsűrije 12 döntőst választ. Ezek közül a közönség szavazással
választhatja ki kedvencét. Az Év Fája a legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz!
A nyertes fa egy speciális ápolásra, gondozásra feljogosító utalványt kap, amelyet díjátadó
ünnepség keretében nyújtunk át a fát jelölőknek. Az összeget a fa egészségét biztosító

kezelésre, közvetlen környezetének rendbetételére vagy ha ilyen intézkedésekre nincs
szükség, ugyanazon településen őshonos csemeték ültetésére lehet felhasználni.
A jelölésnek tartalmaznia kell
- a fa történetét (lehet mítosz, legenda, személyes történet vagy történelmi tény),
- a fa pontos helyét (település, utca, régió, esetleg GPS koordináta),
- egyéb adatait (fajta, magasság, kor, átmérő),
- egy fényképet a fáról.
Amennyiben a jelölt fa magántulajdonban van, érdemes a tulajdonostól engedélyt kérni a fa
nevezéséhez.
A jelöléseket a http://evfaja.okotars.hu oldalon lehet beadni.
Beadási határidő: 2010. július 31.
Az Év Fája programmal vagy a nevezéssel kapcsolatban további információt Sólyom Évától
kaphatnak (411-3500, solyom@okotars.hu )
http://www.greenfo.hu/kapcsolodo/kapcsolodo_item.php?table=hirek&azonosito=24626&rov
at=
6. Saláta extra 2010. nyári szám
Kedves Pedagógusok,Környezeti nevelők és Érdeklődök!
Összegyűlt pár érdekes, hasznos információ, amit mindenképp megszeretnénk Veletek
osztani!
KÖRNYEZETVÉDELEM a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központban
http://humusz.hu/hirek/kulso-hirek/koernyezetvedelem-karinthy-frigyes-altalanosmuvelodesi-kozpontban/6939
Interkulturális kompetencia-fejlesztés iskolai környezetben
http://humusz.hu/hirek/kulso-hirek/interkulturalis-kompetencia-fejlesztes-iskolaikornyezetben/6937
A fenntartható fejlődés elveinek oktatása a gyakorlatban
http://humusz.hu/hirek/kulso-hirek/fenntarthato-fejlodes-elveinek-oktatasa-gyakorlatban/6936
Kerekerdő tábor
http://humusz.hu/hirek/kulso-hirek/kerekerdo-tabor/6935
Nyitvatartás-változás
Tájékoztatjuk minden kedves látogatónkat, hogy 2010 június 28-tól a HuMuSz Ház
nyitvatartása megváltozik.
A HuMuSz iroda új nyitvatartása: H - P: 9.00 - 17.00
Környezeti Tanácsadás és HuMuSz Bolt nyitvatartása: H: 13.00 - 17.00 Sze, P: 9.00 - 17.00.
Fenntartható fejlődés műhelymunka nem csak zöld szervezeteknek
http://humusz.hu/hirek/humusz-hirek/fenntarthato-fejlodes-muhelymunka-nem-csak-zoldszervezeteknek/6911

