Mottó:
A megrögzött szokások rendkívül szívósak, és tanítsanak akármilyen tudományt az iskolában,
a világ "fejlett" országaiban az emberek zöme még mindig azt hiszi, hogy az ember a mértéke
mindennek, az ember a teremtés ura, aki kénye-kedve szerint cselekedhet. Ennek
eredményeképpen most, a XX. század utolsó évtizedeiben is még mindig pusztítjuk a növényés állatvilágot, még mindig pusztítjuk az élettelen környezetet - mindent alárendelve vak
szeszélyünknek, a pillanatnyi gyönyörnek és kényelemnek.
Isaac Asimov

A magad után hagyott szemét mennyisége messze meghaladja az általad hátrahagyott értékes
dolgok mennyiségét. Minden gramm családi ékszerre jut egy tonna hulladék.
Adam Sternbergh
Mindannyian csak turisták vagyunk ezen a bolygón. Senki nem él itt örökké, legfeljebb egy
évszázadot maradhatunk. Így aztán, amíg itt vagyunk, jobb ha megpróbálunk értelmesen,
hasznosan élni, jó szándékkal lenni egymás iránt. Akár csak néhány esztendőt, akár egy teljes
évszázadot töltünk itt, igen sajnálatos és szomorú dolog lenne, ha arra fordítanánk a
rendelkezésünkre álló időt, hogy rontsuk, nehezítsük egymás életét. Hogy súlyosbítsuk azokat
a terheket, amelyeket a többi földlakó, emberek és állatok viselnek, hogy tönkretegyük a
környezetet. Erre a kis időre legalább viseljük jól magunkat.
Tendzin Gjaco
Nagyképűség azt hinnünk, hogy "mi tesszük tönkre a Földet". A Föld remekül megvolt
emberek nélkül, és remekül meglesz azután is, hogy mi eltűntünk. Az emberiség az éghajlat
megváltoztatásával vagy az élőhelyek tönkretételével csökkentheti a biológiai sokféleséget,
ám a Föld már elszenvedett hasonló csapásokat, és 10-20 millió év alatt mindig meggyógyult.
A bolygónkon okozott környezeti károk többsége minden bizonnyal visszafordítható - csak
olyan időléptékben, ami számunkra értelmetlenné teszi: már nem lesz ember, aki láthatja.
John M. Gowdy

Az ember, aki szerényen sapiensnek, bölcsnek nevezi magát, noha bolondok bolondja,
képtelen korlátozni populációjának méreteit, képtelen megakadályozni a haszontalannak vagy
károsnak ítélt anyagok felhalmozódását, képtelen alacsony szinten tartani az
energiafelhasználását és képtelen békésen együtt élni a bioszférával, amelyből vétetett.
Csányi Vilmos

Ökoiskolák Hálózata 2000 márciusa óta működik Magyarországon. A Brassó Utcai
Általános Iskola 2010-ben nyerte el először az Ökoiskola címet, mely 3 évre szólt. 2014-ben
sikeres pályázattal megújítottuk tagságunkat. Reméljük, jövőre megszerezzük, az örökös
Ökoiskola címet is. A Brassó Iskola továbbra is átgondoltan és intézményesítetten,
rendszerszerűen foglalkozik a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés
pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti- és egészségneveléssel.
Iskolánk kiemelt ökoiskolai programjai, tevékenységei a 2016/2017-os tanévben az alábbiak
voltak:

Egészségnap a Brassóban
Iskolánkban nyolcadik alkalommal tartottunk egészségnapot. Fontosnak tartjuk, hogy
tanulóink megismerjék és megtapasztalják a mozgás, az egészséges táplálkozás, az egészséges
életmód fontosságát és tegyenek is azért, hogy egészségesek legyenek.
Ebben a tanévben az egészségnapon a mozgás jegyében, játékos sportversenyt rendeztünk,
melynek az iskola szomszédságában lévő erdei tornapálya, valamint az iskola udvara adott
otthont. Egészségügyi totó, tablókészítés színesítették a programot.

Madarászkodás
Iskolánkban hagyomány az alsó tagozatos gyerekek számára a madarászkodás. Az idei
tanévben is a Madártani Intézet ornitológusai segítségével bővítették tudásokat tanulóink.
Több évfolyamnak szerveztünk egész napos kirándulást a Visegrádi-hegységbe, ahol a
kihelyezett, mesterséges odúk tojásait, fiókáit mutatták meg a szakemberek.

Szelektív hulladékgyűjtés
Közösségünk a szelektív hulladékgyűjtéssel is a fenntartható fejlődés érdekében fejti ki
oktató-nevelő munkáját. Például:
- papírgyűjtés évente 2 alkalommal
- szelektív papírgyűjtés
- műanyaggyűjtés
- elemgyűjtés
- kerti hulladék komposztálása
A teljesség igénye nélkül a fenti

tevékenységek mind-mind példamutatóan ösztönzik a

tanulókat, a környezet iránti felelős magatartás elsajátítására.
Komposztálásra külön gyűjtjük a növényi hulladékot, melyet rendszeres időközönként az
önkormányzat szállít el iskolánkból további felhasználásra.
Növényültetés
Iskolánk minden évben megragadja a pályázati lehetőségeket a növénybeszerzésre. Fák
telepítése, virágos egynyári növények ültetése, örökzöldek telepítése segítségével próbáljuk
esztétikusabbá, élhetőbbé tenni az iskolaudvart. Az ültetés közösségi program, mely szintén a
fenntarthatóságra nevelés fontos eszköze.
Mit tehetsz te, hogy kevesebb legyen a szemét?
Mindenki tudja, hogy egy probléma megoldásának legjobb, legegyszerűbb, legolcsóbb módja,
ha nem is alakul ki az a probléma. Sokat hallhatunk bűn-, vagy betegségmegelőzésről,
drogprevencióról. Tudjuk, mit jelentenek ezek a kifejezések. Ha hulladék megelőzésről
beszélünk, mégis gyakran tanácstalanok vagyunk. Annyira hozzászoktunk már ahhoz, hogy a
mindennapjainkban keletkezik hulladék, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy lehetne ez
másképp is.
Tippek a hulladék csökkentésére:
Vegyszerek a háztartásban
Amennyire csak lehet, kerüljük a vegyi anyagokat vagy azok hozzáadásával készült
termékeket!
Tisztítószerek, élelmiszeradalékok, növényvédőszerek, kozmetikumok, gyógyszerek... Az
utóbbi években egyre többször derül ki, hogy korábban ártalmatlannak tartott vegyi anyagok
(...egyben veszélyes hulladékok) komoly egészségügyi és környezeti problémákat okoznak.
Tény, hogy a ma világszerte forgalomban lévő mintegy 100 000 vegyi anyag zöméről nem
tudjuk, hosszú távon milyen egészségügyi és környezeti hatást fejtenek ki.

Tudatos vásárlás
Legyünk tudatos vásárlók! Csak azt vegyük meg, amire valóban szükségünk van.
Az esetek többségében a vásárlás 70 százaléka (!!) a bevásárlás helyszínén dől el, vagyis ún.
impulzív vásárlás, ami egy-egy jó marketingfogásnak „köszönhető". A boltokban
meglehetősen nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy olyasmit is megvásároltassanak velünk,
amit egyébként a bejáratban még nem állt szándékunkban megvenni. Egész sor olyan "bolti
trükk" létezik, mely tudatalattinkra hatva "habzsolásra" késztet bennünket, így általában - egy
kevéssé tudatos vásárlót - sikeresen el is csábulunk...
Csak természetesen
Használati tárgyaink, eszközeink beszerzésekor részesítsük előnyben a természetes
anyagokból készült termékeket!
Ökocimkék, minősítések
Tájékozódjunk a megvásárolni kívánt termékekről! Keressük a környezet- és állatvédelemre
utaló termékjelzéseket, címkéket.
Tudatos vásárlóként környezetvédelmi szempontok alapján IS dönthetünk arról, mit veszünk
vagy nem veszünk meg. Ha termékválasztásaink alkalmával mérlegeljük az adott áruféleség
főbb környezeti hatásait (milyen messziről érkezett, mennyire energiatakarékos,
legyártása/hulladékká válása milyen/mekkora környezetterhelést okoz), és az eredmény
alapján választunk, akkor hosszú távon sokat teszünk környezetünk állapotának javulásáért.
Ahhoz, hogy megfelelő döntéseket hozzunk, információkra van szükségünk adott termékkel
kapcsolatban - ebben segíthetnek a termékjelzések, lógók, címkék...
Ami elromolhat... azt meg is lehet javítani
Vásároljunk tartós, javítható termékeket. Ezek később kerülnek a kukába, így kevesebb lesz a
szemét...
Manapság sok az olcsó, silány vagy gyenge minőségű termék, mely meglehetősen rövid
használatot követően landol a kukában. Ha belegondolunk, az ilyen áru előállításával járó
környezetterhelés (energiaigény, szállítás, raktározás, csomagolás, stb.) egyáltalán nincs
arányban annak élettartamával; azaz energia- és nyersanyagforrások felesleges pocsékolásával
rengeteg szennyezést és szemetet termelünk... futószalagon, és jó gyorsan. Mindez anyagilag
nagyon hasznos a gyártóknak és befektetőknek, de egyértelműen károsnak mondható, ha a
környezet állapotát vesszük górcső alá.
Csomagolás
Ha odafigyelünk arra, milyen csomagolásban vásároljuk meg a termékeket, akkor jelentős
mértékben csökkenhet a háztartásunk, családunk által "termelt" hulladék mennyisége.
A háztartásokban keletkező hulladékok FELE csomagolási hulladékból áll. Ez meg hogyan
lehetséges? Az üzletekben kapható termékeket többnyire jelentős mennyiségű
többletcsomagolás fedi: a fogkrémet tubusán kívül kartondoboz és celofán óvja; a lapka sajt
minden egyes szeletét műanyag fólia borítja; a gyümölcsöt vehetjük fóliával betekert,
habosított tálcán vagy esetleg öntapadós árcédulával ellátott zacsiban.

Válaszd a hazait!
Keressük a hazai, a helyi termékeket, hogy kisebb legyen a környezetterhelés!
Minél több helyben, vagy tartózkodási helyünkhöz közelebb készült, termelt árut vásárolunk,
annál kisebb - előállításhoz, szállításhoz, eladáshoz kapcsolódó - környezetszennyezést
"támogatunk" pénzünkkel és fogyasztói döntéseinkkel. A környezetvédelmi szempontokon
kívűl a hazai termékek vásárlása társadalmi és gazdasági előnyökkel is jár - tegyünk hát érte!
Legyünk tudatos vásárlók ezen a téren is!
Használt holmik
Ha lehet, vásároljunk használt holmikat! Ez az egyik leginkább környezetkímélő megoldás.
Sokan ferde szemmel néznek a használt holmikra és azok vásárlóira. Pedig környezetvédelmi
szempontból nagyon is jó megoldás, ráadásul pénztárcánkat is kíméli... Ha új helyett használt
cikket vásárolunk, kisebb környezetterhelést idézünk elő. Azaz nincs szükség újabb alapanyag
előállítására és újabb gyártási folyamatra; nyersanyagot, energiát, vizet, levegőszennyezést,
stb. "spórolunk" meg. A használt termék ebben az esetben csak később válik hulladékká, így
kevesebb lesz a szemét is.
Kerüljük az egyszer használatos termékeket!
A boltok polcain se szeri, se száma az egyszer használatos termékeknek. Van borotva, üdítős
palack, tányér, kontaktlencse de még fényképezőgép is. Nos, bár az eldobható termékek
végtelenül praktikusnak tűnhetnek, valójában óriási nyersanyag- és energiapazarlást, valamint
hulladéktöbbletet jelentenek. Mindezekeből kifolyólag pedig meglehetősen
környezetterhelők... Amikor csak lehet, ugyanabból a termékből válasszuk hát a tartósabb,
többször használatos változatot

