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1. Beszámolók a Bayer Gyógyszergyár pályázatairól
A Bayer 2004 óta az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjának (UNEP) elsőszámú
magánvállalati partnere a fiatalság és a környezetvédelem területén.
A vállalat minden évben 1,2 millió eurós támogatási összeggel és további, nem készpénzes
hozzájárulásokkal segíti az együttműködés projektjeit, tucatnyi környezetvédelmi projekt,
nemzetközi konferenciák, tanulmányutak, tudományos fórumokon való részvétel
lehetőségének biztosításával, valamint fotó-és rajzpályázatok szervezésével.
A Bayer Gyógyszergyár és az UNEP közös szervezésében immár 19. alkalommal
megrendezett Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajz Pályázat díjátadóján, és a
rajzokból összeállított kiállítás megnyitóján jártunk.
A pályázatra világszerte 3.2 millió nevezés érkezett, és ebből 9 magyar versenyző ért el igen
előkelő helyezéseket, míg egy 12 éves mohácsi kislány, Gáll Hanna az európai verseny fődíját
vihette el rajzával.
Globális verseny helyezettjei:
III. Hornyák Emese
IV. Szolláth Rita, Pallos Patrik, Petróczki Fruzsina
V. Bodnár Emma
Különdíj: Moldován Lili
Régiós verseny helyezettjei (Európa):
I.Gáll Hanna
V. Bohus Henrietta
IX. Zana Lili
Különdíj: Tóth Szonja Kiara
A rendezvény díszvendége, Dr. Juhász Árpád geológus elmondta:
"én azt hiszem, hogy van egy elrontott generáció, mondjuk az enyém, vagy a negyven,
ötveneseké is. És van egy nagyon éles szem0, fiatal generáció, akik érzik azt, hogy minden
egyes kis lénynek megvan a maga szerepe."
A gyerekek rajzaiból megrendezett kiállítás 2010. december 3-ig megtekinthető Budapesten a
Millenáris Parkban, a Csodák Palotája aulájában. (II. kerület Fény u. 20 -22.)

2011 az „Erdők nemzetközi éve”, ezért a 20. Bayer-UNEP Nemzetközi Környezetvédelmi
Gyermek Rajzpályázat témája is „Élet az erdőkben”.
Olyan rajzokat várnak a szervezők, melyekben a gyermekek gondolataikat, ötleteiket vetik
papírra arról, hogyan lehet az erdők természetes állat-és növényvilágát megóvni a
pusztulástól.
Pályázni folyamatosan lehet, a munkákat az UNEP európai regionális központjába lehet
benyújtani postai úton 2011. április 15-ig.
További információ a pályázatról és a Bayer-UNEP együttműködésről, és a rajzpályázatról:
www.bayerhungaria.hu/gyermekrajzpalyazat
www.unep.org/tunza/children
www.unep.bayer.com
A 19. Bayer-UNEP Nemzetközi Környezetvédelmi Rajzpályázat díjátadója, és a nyertes
rajzokból nyílt tárlat megnyitója mellett a Bayer magyarországi ökoiskolák számára kiírt
ÖKONAPLÓ Pályázatán első helyezett Janikovszky Éva Álatlános Iskola és Gimnázium 4.b
osztályos tanulóit is köszöntötte.
A gyerekek izgalmas és tanulságos jutalomnapot tölthettek el a Millenárisban – kézműves
foglalkozás során megtudhatták hogyan készíthetnek különböző eszközöket újrahasznosított,
vagy éppen hulladék anyagokból.
Később élő állatokkal történő program keretében ismerkedtek ’Az alkalmazkodás
mestereivel’ – melynek során játékos formában ismerhették meg, hogy hazánkban is honos
állatfajok hogyan alkalmazkodtak természeti környezetük változásaihoz, illetve miként leltek
utat az emberrel való együttéléshez.
A fenti hírekről bővebben, a http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/beszamolok-bayer
oldalon olvashatnak.
2. A Humusz hírlevelének novemberi száma
Kedves környezeti nevelők, pedagógusok, érdeklődők!
Alább küldjük a Humusz pedagógusi hírlevelének novemberi számát.
Jó munkát kívánunk!
A Humusz csapata
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1. Humusz: Nulla Hulladék Hét 2010. november 22-26.
Az októberi Salátában már írtuk, hogy a Humusz Szövetség (korábbi nevén Hulladék
Munkaszövetség) 2010. november 22-26. között meghirdeti a Nulla Hulladék Hetet. A
programhoz bárki, bármely iskola csatlakozhat.
A Nulla Hulladék héttel kapcsolatban http://humusz.hu/tulsokcucc weboldalon tájékozódhat,
ahol találnak program lehetőségeket, információkat, háttéranyagokat. Egy külön rész
foglalkozik majd az iskoláknak szóló anyagokkal. Itt iskolai életben megvalósult jó példákkal
találkozhatnak, játékokkal, feladatokkal, valamint ötletekkel a Nulla Hulladék Héthez
vonatkozóan.
Felsoroljuk, hogy mely iskolák, hogyan és mint csatlakoztak a Nulla hulladék Héthez.
A honlap még feltöltés alatt van. Az anyagok, információk teljes feltöltése a hétvégén
várható. Erről egy november Saláta extrában fogjuk tájékoztatni Önöket.
2. Humusz filmek
Új filmekkel bővült a Humusz videótára: http://humusz.hu/videotar
Vannak filmek külföldi hulladékcsökkentési, megelőzési jó gyakorlatokról, a Humusz által
kiválasztott témákról, Nulla Hulladék jó gyakorlatokról. Felkerült az "Eső előtt köpönyeg"
konferencián készített anyagok és Annie Leonard filmjei.Valamint természetesen
megtalálhatóak a korábbi Humuszos filmek is.
A filmek egy része jól feldolgozható tanórákon is.
3. Öko szemléletű Mikulás
Napjaink egyik legnagyobb, és egyben legfontosabb kihívása a környezetünk, az életterünket
jelentő természet megóvása, a fenntartható jövő felé tett tudatos lépések megtétele, a
környezettudatos szemléletmód mindennapjainkba való beépítése. Éppen ezért az idei évben,
az országban egyedülálló módon a Mikulás is a környezettudatosság mellé állt, Zöld
Manóival és rosszcsont Krampuszaival a legkisebbeket hívja segítségül környezetünk
megóvására!
4. Hulladékból Termék Kiállítás helyszínei
2010. november 21-ig tekinthető Tatabányán a Hulladékból Termék Kiállítás, utána újabb

helyszínre vonul át.
5. Műhelybeszélgetés a közösségfejlesztésről
A Közművelődés és közösségfejlesztés lehetőségei az élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódó
kompetenciák fejlesztésében a témája annak a műhelybeszélgetésnek, amelyre 2010.
november 23-án kerül sor Békéscsabán (Ibsen Ház, Andrássy u. 3.).
6. Külön tantermet érdemel a környezetismeret!
A Car-rec Nonprofit Kft. környezettudatos oktatási-nevelési tevékenységet elősegítő új
eszközrendszer létrehozását finanszírozza. Egy környezettudatos kiállítás beépítését a
tanterembe, ami bemutatja az egyes hulladékfajták környezeti hatásait és hasznosítási
lehetőségeiket.
7. Magosfa Alapítvány kiadványai
A Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány eddig környezeti nevelési
kapcsolatban megjelent kiadványa
8. NYOMHATÁROZÓ II. - Ürülékek.
Jól bevált kétoldalas laminált határozó sorát a Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai
Alapítvány egy újabbal bővítette ki, melyet a természetben nyomozni szerető gyerekeknek és
felnőtteknek ajánlanak..
9. "A hülyeség kora" - filmvetítés Vácott
A Magosfa Alapítvány Vackor-Váckör környezeti nevelési klubjának novemberi
összejövetelén „A hülyeség kora” című filmet vetítik le az érdeklődőknek.
10. Befejeződött „ A környezeti nevelés intézményrendszerének fejlesztése a határmenti
régióban” című program
Befejeződött a nyíregyházi E-misszió Természet-és Környezetvédelmi Egyesület és a
szatmárnémeti Erdélyi Kárpát Egyesület által elnyert Magyarország - Románia Határon
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 „ A környezeti nevelés intézményrendszerének
fejlesztése a határmenti régióban” című program, lakossági és tanári közvélemény kutatás
kiértékelése.
11. ÖKO-Pixel fotópályázat meghosszabbítva!
Az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. és a Greenfo.hu Zöld Hírportál "ÖKO-Pixel" fotópályázatát a
szervezők egy hónappal meghosszabbítják: a nagy sikerre való tekintettel november 30-ig
még lehet nevezni! Eddig több, mint 700 környezetvédelemmel kapcsolatos alkotás érkezett a
Hulladékból Termék oldalra, ami kiemelkedően magas részvételnek számít! A hosszabbítást a
napokban történő nagyszámú feltöltések tették szükségessé, bízva az "időben kelők"
megértésében és lojalitásában.

-Molnár Anna
Környezeti nevelő
HuMuSz Ház – Lakossági tanácsadó iroda és oktatóközpont
1111 Budapest, Saru u. 11.
(+36 1) 386 2648
www.humusz.hu
3. Felkérés az „Iskolavezetők a 21. században” című kérdőív kitöltésére, határidő
módosítás
Meghosszabbodott határidő 2010. november 22-ig!
Felgyorsult, gyorsan változó világban élünk, amelyben növekvő szerepe van a tudásnak, a
tudás megszerzésének és folyamatos megújításának. Az információs társadalomban
felértékelődik a tanulás, a fejlődés alapja a motiváció (tanulni akarás) és cselekvőképesség (a
megvalósításra való képesség). Az iskola a megváltozott környezetben is kulcs szerepet tölt
be a tudás megtermelésében és a tanulásra való ösztönzésben – miközben maga is jelentősen
változik: új tartalmak, új módszerek jelennek meg gyakorlatában, a tanításról a tanulásra,
annak lehetővé, sikeressé tételére helyeződik a hangsúly.
Alapvető kérdés az, hogy milyen kompetenciákkal rendelkező vezetők lehetnek sikeresek,
illetve tehetik sikeressé iskolájukat a 21. században. Egy nemzetközi projekt keretében –
amelyben Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia vesz részt – e
kérdésre keressük a választ. Célunk az, hogy széles körű tájékozódásra építve kialakítsuk,
meghatározzuk azokat a kompetenciákat (tudást, készségeket, képességeket, attitűdöt),
amelyek birtoklása, elsajátítása az iskolavezetők számára kulcsfontosságú.
Ehhez kérjük az Ön segítségét. Szíveskedjék regisztrálni, majd kitölteni a kérdőívünket 2010.
november 17-ig, és ezzel elősegíteni azt, hogy megalapozottan, az érintettek –
oktatásirányítók, gyakorló vezetők, vezetőképzők – véleményére építve készítsük el a vezetés
fejlesztését segíteni kívánó szakmai elvárásokat, standardokat.
Regisztráció kérdőív kitöltésére: http://www.qualitas.hu/okoiskolak/#
Amennyiben még több információra van szüksége, kérem forduljon hozzám.
ökoiskolák
Szíves együttműködését köszönöm.
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