
Középiskolások az 
éghajlatváltozás ellen

Az Európai Bizottság figyelemfelkeltõ
kampányt indít az iskolákban

Az új tanév kezdetével az Európai Bi-
zottság figyelemfelkeltõ kampányt indít az
EU tanárai és diákjai számára, melynek
keretében az éghajlatváltozás elleni küzde-
lemre, a személyes elkötelezettségre bíz-
tatják a középiskolás tanulókat. Az iskolai
program a Bizottság májusban útjára indí-
tott, Az éghajlatváltozás rajtad múlik! el-
nevezésû figyelemfelkeltõ kampányának
új szakaszát jelenti. 

A középiskolások számára kidolgozott
program rámutat a diákok szerepének fon-
tosságára és tevékenységük jelentõségére
az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A
figyelemfelkeltõ kampány fõbb üzenetei-
vel összhangban – Tekerd le! Kapcsold ki!
Hasznosítsd újra! Sétálj! Változtass! – a
diákokat arra biztatják, hogy a mindennapi
viselkedésükben tanúsított apró változtatá-
sokkal járuljanak hozzá az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának csökkentésé-
hez. Ilyen apró változtatást jelent például a
meleg vízzel való takarékoskodás, az ener-
giatakarékos villanykörte használata, a
hulladék újrahasznosítás, a biciklivel vagy
gyalog történõ közlekedés.

A diákok hivatalosan is fogadalmat te-
hetnek, hogy lépéseket tesznek az éghaj-
latváltozás leküzdése érdekében. A foga-
dalmakat október 15-ig levélben vagy a
kampány honlapján keresztül tehetik meg
akár egyénileg, akár csoportosan, majd
egy napló segítségével nyomon követhe-
tik, hogy a fogadalomtételt követõ 6 héten
keresztül mi tettek a cél elérése érdekében. 

A tanárok és a diákok a célzott média-
kampány, brosúraterjesztés és a kampány
hivatalos honlapjának segítségével kapnak
tájékoztatást a programról és rendelkezés-
re álló eszközökrõl. 

A kampány honlapja: www.climate-
change.eu.com.

A kampány hivatalos honlapjának ré-
szét képezi egy külön a tanárok és diákok
részére kialakított aloldal, brosúrákkal, di-
gitális felvételekkel (podcastokkal, azaz
audio- és videofájlokkal), „szénszámoló-
géppel”, a számítógép energiahatékonysá-
gának javítására ösztönözõ letöltésekkel,
rövidfilmekkel, hasznos linkekkel, verse-
nyekkel. A honlap kiállítási térnek is ott-
hont ad, ahol a diákok megoszthatják eu-
rópai diáktársaikkal az éghajlatváltozás ki-
hívásával kapcsolatos kreatív gondolatai-
kat, például illusztrációs anyagok, videók
vagy dalok formájában.

Tudatos vásárló leszek kiadvány
Az éghajlatváltozás rajtad múlik! kam-

pány részeként a magyarországi középis-
kolások számára a Generation Europe
Foundation és a Fogyasztóvédelmi Egye-
sületek Országos Szövetségének (FEOSZ)
gondozásában jelent meg a 2006/2007-es
tanévre szóló Tudatos vásárló leszek! címû
kiadvány, valamint a hozzá kapcsolódó ta-
nári segédanyag. A tavalyi év után idén
második alkalommal megjelent kiadvány
célja, hogy a diákok naprakész ismeretek-
kel és információval rendelkezzenek a fo-
gyasztóvédelem terén. A fogyasztóvédel-
mi és egészségügyi ismereteken kívül a ki-
advány olyan témákkal is foglalkozik,
mint például a fenntartható fejlõdés, a
globalizáció vagy a méltányos kereskede-
lem. A kiadvány külön részt szentel az ég-
hajlatváltozásnak és az ahhoz kapcsolódó
kampánynak. Az Európai Bizottság Egész-
ségügyi és Fogyasztóvédelmi Fõigazgató-
ságának jóvoltából közel 300 magyaror-
szági középiskola (összesen 35 925 pél-
dányban) kapta meg a 11. évfolyamos diá-
kok részére készült ingyenes kiadványt. 
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