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1. Az "Ökoiskola" és "Zöld Óvoda" pályázati kiírások kormányzati linkjei
http://www.kormany.hu./hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/oktatasert-felelosallamtitkarsag/hirek/nyilt-palyazat-iskolak-szamara-okoiskola-cim-elnyeresere
http://www.kormany.hu./hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/oktatasert-felelosallamtitkarsag/hirek/nyilt-palyazat-ovodak-szamara-zold-ovoda-cim-elnyeresere
2. A Széchenyi terv társadalmi vitája
A Széchenyi terv fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos kiírásai társadalmi vitára kerültek,
a pályázati kiíráshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat január 31-ig várják a
véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.
http://ujszechenyiterv.gov.hu/forum_topic_pate/481

3. „Gazdálkodj felelősen!” társasjáték
Kedves Kollégák!
A Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért több mint két éve dolgozik az „Ökobank projekten”,
melynek célja egyrészt a figyelem felhívása a mindennapi pénzügyi döntéseink környezetitársadalmi hatásaira, másrészt olyan pénzügyi termékek létrehozása, amelyekben pozitív
társadalmi és környezeti hasznot hajtva forgathatjuk megtakarításainkat.
A munka keretében elkészítettük a „Gazdálkodj felelősen!” társasjátékot, amelynek célja,
hogy az erőforrásainkkal való felelős gazdálkodás alapjait segítsen játékos formában
elsajátíttatni, miközben egy önálló háztartás kiépítésének lépéseit járja végig. A játék hosszú
távú gondolkodásra késztet, a mindennapi tevékenységeink társadalmi, környezeti hatásait is
megvilágítja. Mivel a mindennapi gazdálkodásunknak a pénzgazdálkodás is része, ezért a
játék során is fontos szerepet játszik. Különösen azért, mert a pénzügyi döntéseink
tovagyűrűző hatását sokszor nehezen vesszük észre, nem tudatosítjuk magunkban. Pedig az

egész gazdaságunk alapja a pénzügyi rendszer, aminek a magánemberek pénzügyi, banki
tevékenysége is része. A megtakarításainkról szóló döntéseinknek ugyanúgy társadalmi,
környezeti hatásai vannak, mint annak, hogy mit vásárolunk.
Úgy gondoljuk, hogy a társasjáték jól használható környezeti nevelési eszköz is lehet, hiszen
ezekről az összefüggésekről viszonylag keveset hallanak a gyerekek, és a játék során
észrevétlenül sajátíthatják el a témához kapcsolódó legfontosabb ismereteteket, tudást. A
társasjátékot 7-8 éves kortól ajánljuk.
Rendelési tudnivalók:
A társasjátékot a következő emailcímen lehet megrendelni: kinga.horvath@freemail.hu a
mellékelt megrendelési lapon.
Kérjük, hogy igényét január 27-ig jelezze a fenti emailcímen!
Az első 300 megrendelőnek ingyen kipostázzuk a megadott címre.
Utána az Ökoszolgálatnál (Budapest, 1051 Nádor utca 34. fsz.2., telefon: 06 1 311 7855)
személyes átvételre van lehetőség.
Civil szervezetek és magánszemélyek egyaránt kérhetik a játék megküldését, de jelezzük,
hogy a civil szervezetek előnyt élveznek. Szervezetenként és személyenként 1 darab
társasjátékot tudunk küldeni.
Horváth Kinga – Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért
Budapest, 1065 Podmaniczky utca 1-3.
www.tff.hu, www.okobank.hu,
A megrendelőlap elérhető: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/gazdalkodj-felelosen
4. Megrendelhető az Európa Naptár
Már megrendelhető az Európa Naptár – a tudatos állampolgárrá nevelés eszköze
Az Európai Bizottság – a Generation Europe és a Tudatos Vásárlók Egyesülete
közreműködésével - a 2011/2012-es tanévre is ingyenesen biztosítja a középiskolák 11.
évfolyamos tanulói számára az Európa Naptárat. Az egész évben elfoglaltságot adó és
hasznos tudnivalókat, valamint tanári segédletet tartalmazó oktató-csomag használatával a
diákok könnyed, számukra is élvezetes nyelven fogalmazott tudástárból és feladatsorok
segítségével ismerkedhetnek meg a felelős gondolkodás alapjaival, cselekedeteik környezeti
és társadalmi hatásaival.
Az Európa Naptár a felnövekvő nemzedék különösen hasznos oktatási segédanyaga.
Tudatosabb erkölcsi magatartásra nevel, példáival, képes illusztrációival közelebb hozza az
európai gondolkodásmódot, megalapozza a felelős és aktív állampolgári ismereteket.
Mi az Európa Naptár?
•
értékes információgyűjtemény a fiatalok számára fontos témakörökről: pályaválasztási
lehetőségekről, egészségről, biztonságról, környezetvédelemről, Európai Unióról, stb.

•
egy diáknaptár, melyben az iskolások minden oldal aljára felírhatják házi feladataikat,
jegyzeteiket, inspiráló idézeteket, vicces tényeket, vagy gondolatébresztő kérdéseket
•
naprakész információk a felelős magatartásról, a társadalom működésének környezeti
és globális hatásairól, állampolgári ismeretekről
•
a tanári segédanyag ötleteket, útmutatókat és feladatlapokat tartalmaz az egyes
témákhoz kapcsolódó tanórai foglalkozásokhoz, házi feladatokhoz. (kutatás, elemzés, kvíz,
vita, stb.)
Az Európa Naptárat Magyarországon több mint ezer iskolába jut el, az Unióban az elmúlt évi
kiadását 3,3 millió diák kapta kézhez. Célja a Nemzeti Alaptanterv kiegészítése. Iskolánként
300 darab ingyenes naptár rendelhető.
A kiadvány megrendelhető a kiadó honlapján 2011. január 28-ig. A megrendelő felület
magyar nyelvű, az alábbi linken érhető el:
http://www.europadiary.eu/orderform/orderform_HU.html
További információ:
Tudatos Vásárlók Egyesülete
Tel/fax: (1) 225 8136, email: oktatas@tve.hu
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/rendelje-meg-iskolajanak-europa-naptart
A Tudatos Vásárlók Egyesületéről www.tudatosvasarlo.hu/tve
A Tudatos Vásárlók Egyesülete non-profit, közhasznú szervezet. Célja a fogyasztók hosszú
távú érdekeinek képviselete, a fogyasztók tájékoztatása. Célja továbbá, hogy hozzájáruljon a
fogyasztói értékek és a vállalati működési gyakorlatok pozitív, a társadalmi és természeti
környezet fejlődését támogató változásaihoz.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete adja ki az egyetlen, kifejezetten a fenntartható fogyasztás
témáival
foglalkozó
fogyasztói
magazint,
a
Tudatos
Vásárlót
(www.tudatosvasarlo.hu/magazin). 2004 óta működteti www.tudatosvasarlo.hu portált, az
ország első és mindmáig egyetlen, az etikus vásárlással foglalkozó napi frissítésű híroldalát.
2010-ben indította el az Ökofitnesz (www.okofitnesz.hu) elnevezésű alkalmazást, mely
interaktív és játékos módon segít a környezettudatos életvitel kialakításában. További
projektje a Cégmérce (www.cegmerce.hu), a magyarországi vállalatok és márkáik
környezetvédelmi, társadalmi és fogyasztóvédelmi szempontú rangsorolása. Honlapján
működteti a (www.tudatosvasarlo.hu/eszam) részletes magyarázatokkal kiegészített, kereshető
élelmiszer adalék adatbázist. Internetes adatbázisában megtalálhatók továbbá egészség- és
környezetvédelmi szempontú terméktesztek és tanácsadó szolgálat a fenntartható
fogyasztással kapcsolatos kérdésekben. 2009 októberében jelent meg "Magyarország Zöld
Térképe (www.zoldterkep.hu), mely a fenntartható életmódot lehetővé tevő boltokat,
szolgáltatásokat (javítóműhelyek, bioboltok, kölcsönzők stb.) gyűjti össze az ország egész
területén." A www.tudatosutazo.hu weboldal nyílt tanácsadó fórummal várja az érdeklődőket,
valamint turisztikával és fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismertterjesztő írások és a
turizmussal kapcsolatos legfontosabb fogyasztóvédelmi jogszabályok gyűjteménye található
meg.

5. Könyvajánló
GYŐRI-NAGY SÁNDOR: KÖRNYEZETI KOMMUNIKÁCIÓ I-II.
A Magyar Ökoszociális Fórum Európai Kommunikációs Intézete (EKI) 2010 végén adta ki
egy (160 oldalas) kötetben Győri-Nagy Sándor kultúrökológus, a gödöllői Szent István
Egyetem Kultúrökológiai és Környezeti Kommunikációs Tanszékének alapítója és és- 19902005 vezetője iskolateremtő munkájának szintézisét. Első kötetét 2002-ben, a másodikat
2004-ben adta ki az egyetem fenntartható vidékfejlesztési feladatokra készülő hallgatóknak.
De ma már senki sem térhet ki a fenntarthatóság kérdései elől. Nem mindegy, milyen
felelősséggel műveli földjét, neveli állatait a gazda: az egészséges élelmiszerekkel életet, a
környezeti mérgekkel halált tesz asztalunkra. Nem mindegy, tudja-e helyét a világban és
hazájában a városlakó polgár: hogy lelketlen fogyasztóvá züllik-e, vagy a társadalomban
társa tud lenni a munkájára, szolgáltatásaira, tudására utaltaknak. Nem mindegy, mit tud
népéről, kultúrája működéséről az értelmiségi, aki gyógyít, házainkat, városainkat tervezi, a
helyi és országos politikát alakítja, gazdaságunkat, idegenforgalmunkat, helyi
társadalmainkat, jövőnket formálja, gyerekeinket neveli. Nem mindegy, mit tudunk együtt a
nő, az anya, a gyerek fontosságáról, a férfi feladatairól, emberlétünk értelméről.
Az ökoiskolák pedagógusai számára nagyon fontos kézikönyvről van szó, mely a fenti
alapkérdésekben igazít el a mindennapokban. A környezet fogalmát mindenki számára
érzékletesen megragadva kultúránk főbb jelrendszereit és azok környezeti üzeneteit tárgyalja.
Elsőként az anyanyelvet, amelyben öntudatlanul öröklünk alapvető környezeti tudásokat. A
tájkommunikációs fejezet ember és táj éltető kapcsolatát, a fenntartható gazdálkodás mára
méltatlanul háttérbe szorult szempontjait tárgyalja. A magyar népdalról és a népmeséről szóló
fejezetek újszerűen mutatnak rá azokra a különleges tudásokra, amelyekkel másképp indul
életútjára az a fiatal, aki ezeket megkapja nevelő közegétől.
A kötet 3000 Ft + postaköltségért megrendelhető levélben az EKI címén (6120 Kiskunmajsa,
Bercsényi u. 29.), faxon (06-77-483-709) vagy e-mailben (moef@t-online.hu). Egyéb
tájékozódás a MÖF internetcímén (www.moef.eu ) vagy a 30/3-61-62-72-es mobilszámon.
Magyar Ökoszociális Fórum Európai Kommunikációs Intézet
6. U4energy Eszköztár ötleteket
A U4energy Eszköztár ötleteket és olyan eszközkészletet ad a tanárok kezébe, amellyel
egyszerűbben és hatékonyabban adhatják át diákjaiknak az ismereteket az energia
felhasználás, energia hatékonyság és az energia újrahasznosítás témakörében. Az
eszközkészlet a U4energy verseny alapján készült: www.u4energy.eu
Pedagógiai célok
Az Eszköztár a következő célokat szolgálja:
 Segít az energiával kapcsolatos témákat bevezetni az iskolai oktatásba, az órai
gyakorlatba.
 Kollaboratív megközelítésben mutat be jó gyakorlatokat az energia felhasználásról.

 Növelhetők általa a diákok energia felhasználással és energia hatékonysággal
kapcsolatos ismeretei.
 A tanulók képet kaphatnak más országok energiaügyi helyzetéről.
 Ösztönzi mind a tanárokat, mind a diákokat, hogy saját környezetükben is ügyeljenek
az energia takarékosságra.
 Segíti az energiával kapcsolatos kollaboratív és egyéni tanulási módszerek
alkalmazását.
 Segíti a komplex információ feldolgozást (meghatározás, elemzés, értékelés).
 Megmutatja a diákoknak, hogyan valósítható meg egy kommunikációs kampány.
 Írásbeli és szóbeli idegennyelv-gyakorlásra ad lehetőséget.
 IKT kompetenciák fejlesztésére is kiváló.
http://www.etwinning.net/hu/pub/news/news/schools_have_the_energy/u4energy_kit.htm
7. A Tiszta Vízért Alapítvány és a Garbó Kiadó pályázata
Víz Világnapja 2011
Az ENSZ 1994-ben március 22-ét a Víz Világnapjává nyilvánította, azóta világszerte ezen a
napon ünneplik egyik legféltettebb kincsünket, a vizet. Magyarország is csatlakozott a
nemzetközi kezdeményezéshez, amelynek egyik fontos célja, hogy a jövő generációiban
tudatosítsa a víz szerepének, védelmének jelentőségét.
A Tiszta Vízért Alapítvány és a Garbó Kiadó pályázatot hirdet
„Életem a víz!”
címmel
1. kategória: 18 év alattiak
2. kategória: 18 év fölöttiek
Műfajok: vers, novella, és grafika (ceruza-, toll- vagy krétarajz)
A pályázat leírása:
Az írások, grafikák témája a víz. A vízzel kapcsolatos élmények, gondolatok, érzések
megfogalmazását, kifejezését várjuk szépirodalmi jelleggel.
A pályázat beadási határideje: 2011. február 20. 24 óra
Egy pályázó műfajonként 1 művet küldhet.
Az
írásos
pályaműveket
a
(szilagyi.marcsi @ garbokiado.hu).

kiadóba

kell

beküldeni,

elektronikus

úton

A rajzos pályaműveket lehet elektronikus úton e-mail-ban beküldeni, vagy személyesen
leadni a Garbo Kiadó Lilaköd Könyveskávézójában (Budapest, XIII. ker. Tátra utca 22) vagy
postán a Kiadó postacímére elküldeni (1022 Budapest, Fillér utca 28).
A beküldött írásművek csak önálló gondolatok, a grafikai művek csak saját készítésűek
lehetnek.
A beküldött írásmű maximum 2 oldal, azaz 3600 leütés lehet.
A pályázat célja:
A beküldött művekből a Garbo Kiadó és a Tiszta Vízért Alapítvány szeretne egy könyvet
készíteni. A kötet, és a szerzők a 2011-es Víz Világnapja rendezvénysorozat részeként
lesznek bemutatva.
Pályázati feltételek:
Minden beküldött műnél szerepeljen a szerző (ál)neve, e-mail címe, telefonszáma, életkora.
Végzettség vagy foglakozás tekintetében semmiféle feltétel nincs. A beküldött eredeti
rajzokat vissza nem küldjük, azonban, a későbbiek során lehetőség lesz a grafikákból egy
kiállítás megrendezésére.
A pályázat elbírálása:
A beküldött művek válogatás nélkül mind megjelennek a kiadványban.
A pályázatnak nevezési díja NINCS
Várjuk műveiket! Sikeres pályázást kívánunk!
Garbo Kiadó (www.garbokiado.hu)
Tiszta Vízért Alapítvány www.tisztavizert.hu

A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a
varga.attila@ofi.hu, vagy a varga.peter@ofi.hu címen.
A Hírlevél az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Hírlevél a
Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1. „21. századi
közoktatás – fejlesztés, koordináció” támogatásával készült.

