PÁLYÁZAT
A 2011-2012 tanév 1. félévében (2011. november-december hónapra) a Be Fair Alapítvány
pályázatot ír ki középiskolás diákok részére!
A pályázat címe:
"Takarékoskodjunk otthon!"
"A www.utajovobe.eu oldalon megjelenő oktatási segédlethez kapcsolódó fenntartható
életmódra nevelés témakörben"
elkészítésére
A Pályázat kiírója: Be Fair Alapítvány.
A pályázat az www.utajovobe.eu honlapon elérhető oktatási segédlet "Tipp"-jeinek gyakorlatban
történő alkalmazásához lett kiírva.
Bizonyára Te is találkoztál már azzal a problémával, hogy a fenntartható fejlődés témaköre
önálló tárgyként még sehol sem került oktatásra, így a tananyag különböző tárgyakban,
leginkább földrajzban, biológiában, fizikában, kémiában és környezetvédelemben jelenik meg.
Úgy gondoljuk, hogy ezen mindenképp változtatnunk kell!
Segédletünket nap, mint nap használva megismerkedhetsz azokkal a szemléletes gyakorlati
megoldásokkal, példákkal, így pl. az elültethető tornacipővel, melyek révén könnyen
megértheted nemcsak az adott problémát – jelen esetben a hulladékképzést –, hanem
elsajátíthatod a környezettudatos gondolkodásmód lényegét is. Azt a környezettudatos
gondolkodásmódot, mellyel későbbi felnőtt életed döntéseit megalapozhatod. A weben
kialakított segédlet abszolút illeszkedik az érettségi követelményeihez is, illetve a hatályos
tananyaghoz. Az oktatás így véleményünk szerint egyszerűvé, gyorssá, praktikussá tehető.
Ugyancsak ajánljuk figyelmedbe a címkéket is, ahol az egész témakör kulcsfogalmait egy
csokorba gyűjtöttük.
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Pályázatunk lényege, hogy a gyakorlati életbe ültetett egyszerű megoldásokkal már a mai
naptól fogva kipróbálhatjátok, lemérhetitek, mennyiben tudtok hozzájárulni a fenntartható
fejlődéshez!
A pályázatot az otthoni energia (áram)- és víztakarékossági módszerek alkalmazására, és a
különböző, a háztartásokban képződő, felhalmozódó hulladékok visszaszorításának
előmozdítására, valamint a városi közlekedés megreformálására írtuk ki. A szüleitekkel és a
tanáraitokkal történő együttműködés javasolt, és már önmagában ez, meglátjátok, nagymértékű
megtakarítást fog eredményezni.
Feladatotok tehát az, hogy a www.utajovobe.eu weboldalon található TIPP-ek alapján hogyan
tudjátok az otthonotokban megváltoztatni az energia- (áram) és vízfelhasználást és
hulladéktermelést, milyen fejlődést tudtatok elérni a pályázat megírásának két hónapjában.
Az elért eredmények, módszerek bemutatást rátok bízzuk! Dolgozhattok úgy is, hogy pl.
leolvassátok (leírjátok) a jelenlegi fogyasztásaitokat (áram, víz) és aztán szemléletesen
bemutatjátok azokat a módszereket, amelyekkel sikeresen megváltoztattátok az otthoni
szokásokat. Aztán hétről-hétre ismét leolvassátok az órák állását és bemutatjátok, hogy
mekkora változásokat értetek el szüleitek, testvéreitek együttműködésével. A dolgozataitokat
fényképekkel
(óraállás,
dokumentációszerű
bemutatás
eszközökről,
cserékről,
komposztálóról, stb.) színesebbé, hitelesebbé tehetitek.
A legjobb feldolgozást (bemutatást) készítő pályázó jutalma egy lap-top!
Az elemzés értékelése és bírálata az alábbi szempontok szerint kerül feldolgozásra, úgy hogy az
egyes szempontokra adott válaszokat értékeljük 1-től 5-pontig. Az összesített pontszámok
alapján a legmagasabb pontszámú pályamű kerül díjazásra.

1) Az elektromosáram-fogyasztás mérséklődése/mérséklése
2) A vízfogyasztás mérséklése
3) Hulladéktermelés/hulladéktermelődés mennyiségének csökkenése/csökkentése
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4) Energiatakarékos berendezések használata, átállás
5) Energiatakarékos üzemeltetés bemutatása, átállás, "rossz" szokások megváltoztatása,
elhagyása
6) Szennyvíz mennyiségének mérséklése/mérséklődése
7) A szennyvíz minőségének javítása/javulása
8) Szelektív hulladékgyűjtés kialakítása, szokássá tétele
9) Városi közlekedés problémáinak feltárása
10) Vásárlási szokások megváltoztatása
11) Szülőkkel, családtagokkal történő kooperáció bemutatása
Maximális pontszám: 50 pont.
Pályázati feltételek
A terjedelem minimum 20 000 karakter.
Jelentkezés:
2011. november 1-től folyamatosan, az „Út a jövőbe” (www.utajovobe.eu) honlapon történő
regisztrációval és a pályamunka elektronikus úton történő elküldésével a weboldalon található
info@utajovobe.eu e-mail címre.
A pályázati benyújtásának határideje:
2011. december 31.
Eredményhirdetés:
2012. január 15.
Az eredményekről minden pályázót értesítünk!
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