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1. Filmadatbázis, az Életharmónia Alapítvány összeállítása
Tisztelt olvasó!
Az Életharmónia Alapítvány (http://www.eletharmonia.hu/) jóvoltából felkerült honlapunkra
egy, az Alapítvány által összeállított filmadatbázis, mely több témában: állatvédelem,
hulladékgazdálkodás, vízvédelem, társadalomkép, fenntarthatóság, stb. rendszerezi az
Interneten ingyenesen hozzáférhető és megrendelhető filmeket. Az adatbank közel 1000!!!
filmet tartalmaz, cím, elérés, fájl formátum, minőség, időtartam, téma és természetesen az
elérhetőségi link megadásával.
Ez az adatbázis nagyszerűen használható a tanítás-tanulás minden szegmensében.
Böngészését jó szívvel ajánljuk!
Az Alapítvány gondozásában jelent meg, Főbb szempontok, javaslatok a környezettudatos
programszervezéshez 2010–2011 c. dokumentum, mely szintén az iskolák rendelkezésére áll
a http://www.ofi.hu/okoiskola-ofi-hu/temanapok-jeles-napok/filmadatbazis oldalon.
A szervezet holnapján sok más egyéb, jól használható dokumentum várja az érdeklődőket!
http://www.eletharmonia.hu/?q=letoltheto
Köszönjük!
2. Mérjük fel az háztartásra jutó „szemétposta” mennyiségét!
Régi partnerünk, a Humusz Szövetség arra kéri az ökoiskolák pedagógusait és tanulóit, hogy
segítsenek felmérni egy magyar (átlag) háztartásra jutó „szemétposta” mennyiségét. A
november 1-től 30-ig terjedő időszakban az Ön magán-postaládájába bedobált reklámanyagok
súlyát szeretnénk megtudni, amiből ki tudjuk számolni az éves szinten felhasznált nyersanyag
mennyiségét és a reklámanyagok gyártásával járó környezetterhelést.
A feladat:
Arra kérjük a vállalkozó iskolásokat és pedagógusokat (illetve minden, a felmérés céljával
egyet értő magánszemélyt), hogy november 1-30 között gyűjtsék össze, majd hó végén
mérjék le az otthoni postaládájukba bedobált kereskedelmi célú szóróanyagokat. Tehát nem
a postás által hozott, megcímzett küldeményeket, hanem a címzetlenül terjesztett
áruházlánci akciós újságokat, illetve egyéb prospektusokat, szórólapokat.

Az egy hónap alatt összegyűlt mennyiségről kérjük az alábbi linken található egyszerű
űrlap kitöltésével tájékoztassák szervezetünket december 10-ig:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFdISzY0UFNMUzAzQjBnN0RUYUdh
ZWc6MQ

Az űrlap a következő linkről is elérhető: www.humusz.hu/szemetposta
Figyelem!
Akciónkban értelemszerűen csak azok vegyenek részt, akik postaládájukon még nem
használnak „REKLÁM STOP!” matricát.
Háttér-információ:
A kéretlenül a postaládákba gyömöszölt ingyenes szórólapok, reklámújságok, prospektusok
(szemétposta) elsődleges rendeletetése a fogyasztók tájékoztatása.
Persze nem önzetlenül és nem is ingyen. A kereskedelmi szuper ajánlatok, akciók célja az idő
előtti vásárlások kikényszerítése, szabadulás az elfekvő árukészletektől, a fogyasztó
becsalogatása az üzletekbe. Ahol aztán „egyúttal” nyilván mást is vásárol...
Ami kevésbé ismert: egy akciós reklámújság országos terítése százmilliókba kerülhet - amit a
termékek árába építve megint csak a fogyasztóra hárítanak – ráadásul ő fizeti meg a kidobott
újságok szemétdíját is.
A szakirodalom szerint egyébként az ingyenes reklámkiadványoknak körülbelül egynegyede
az, amelyik célját elérve valóban hasznosul. Háromnegyedük viszont előre gyártott szemét,
olvasatlanul megy a kukába (jobb esetben a gyűjtőkonténerbe).
Talán nem véletlen, hogy a környezettudatos iskolásoknak a csicsás reklámújságokról
leginkább az értelmetlenül kivágott fák, a füstölgő papírgyárak és a tornyosuló szemétdombok
jutnak az eszükbe.
Részletesebb tájékoztatás és reklámstop matrica kérhető:
Rátz Judit
környezeti tanácsadó
Humusz Szövetség
1111 Bp, Saru u. 11.
(1)386-2648
humusz@humusz.hu
3. Tükörben a Világ kiállítás
Európa Kulturális Fővárosában, a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Aulájában (Pécs,
Boszorkány u. 2.) látható a TÜKÖRBEN A VILÁG KIÁLLÍTÁS amely a fenntartható
fejlődés érdekében megtehető lépésekre hívja fel a figyelmet a tárgybani fogalmak
megjelenítésével, vizualizálásával.
(www.tukorbenavilag.hu)
A tavasszal Budapesten - az Iparművészeti Múzeumban – bemutatkozott kiállítás 7000
látogatójának elismerő véleménye alapján a kiállítás elindult országjáró útjára és most Pécsett
látható október 11. és november 5. között.
4. "Szegénységből a virágzásba" iskolai program

"Szegénységből a virágzásba" (From Poverty to Prosperity): egy fejlesztési tudatosságot
növelő iskolai program, ami három EU-s ország (Egyesült Királyság, Bulgária,
Magyarország) illetve Ghána közreműködésével valósul meg. A projekt a Milleniumi
Fejlesztési Célok megértésére és megvalósítására fókuszál. A projekt segíti a fiatalokat, hogy
jobban megértsék az összefüggést az EU és a fejlődő országok között.
Megtapasztalhatják, hogy a cselekedeteik mennyire befolyásolhatják a fejlődő országok életét
és ezen keresztül saját sorsukat.
Későbbiekben az általuk képviselt érdekekkel befolyásolni tudják a döntéshozatalt.
A projekt során a partnerországok igényeit is tükröző, a Nemzeti Alaptantervbe illeszthető
oktatási anyagot dolgoznak ki. A tananyag sikeres átadása érdekében tanárképzést tervezünk.
A résztvevő tanároknak bemutatjuk a tananyag használatát. A résztvevők iskolánként ingyen
megkapják az tananyagot, illetve a projekt további menetéről információkkal látjuk el őket,
hiszen a cél az, hogy a projekt által generált tevékenységek folytatódjanak a program után is.
A tanárokon kívül a 12-17 éves korosztály a célcsoport (7-11. osztály)
hu.poverty2prosperity.eu/hu/
A tervünk, hogy a tanárképzést Székesfehérváron november elején tartjuk.
További kérdéseivel kérem keressen az alábbi e-mail címen és telefonszámon:
e-mail: zssz.bocs@gail.com
tel.: +36 30 2473648
Üdvözlettel,
Szőke Zsófia
BOCS Alapítvány

A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a
varga.attila@ofi.hu, vagy a varga.peter@ofi.hu címen.

