Útmutató a pecsétek használatához és a zöld mérföldek számításhoz
A pecsétkészlet az Éghajlatvédelmi Szövetség Mozdulj a klímáért! kampányának helyi akciót segíti.
A készlet célja, hogy az akcióhét folyamán a zöld mérföldek gyűjtését és összesítését egyszerűbbé és
játékosabbá tegye.

A pecsétkészlet leírása
A készlet öt pecsétből és egy kis vászonzsákból áll. A pecsételéshez szükséges tintapárnát az iskolának kell
biztosítania.

Név
Érték

Lábnyom
1 zöld mérföld

Bicikli
1 zöld mérföld

Leírás

környezettudatos
utazások
követéséhez

környezettudatos
utazások
követéséhez

Alma
2 zöld mérföld
húsmentes
és/vagy „helyi
élelmiszeres”
napok
követéshez

Napocska
3 zöld mérföldet

Fa
25 zöld mérföld

kampányfeladatok
részvételének
követéshez

az elültetett fák
követéséhez

A pecsétek gyűjtése
A pecséteket többféleképpen lehet gyűjteni:
‐ Egyénileg – lehet valamelyik tantárgy füzetében vagy akár önálló lapon, amihez akár az alábbi
pecsétgyűjtő ív is használható;
‐ Csoportosan vagy közösségileg – egy erre kijelölt füzetben vagy akár faliújságon osztályonként vagy
iskolánként;
‐ A pecsétkészlet felelőse a kapcsolattartó pedagógus, aki vagy saját mag pecsétel, vagy erre kijelölhet
felelős diákokat.
‐ Amennyiben a pecsétek gyűjtése faliújságos is történik, megköszönjük, ha az akcióhét beszámolásához
erről is küldenek fényképet!

Beszámolás a zöld mérföldekről
2018‐tól már nem csak a utazásokért, hanem más környezettudatos tevékenységekért is jár zöld mérföld,
ahogy azt a fenti táblázatban bemutatjuk. Íme, egy számolási minta:
A nekeresdi Zöld iskola 2018. szeptember 24‐28 között rendezi meg a helyi akcióhetet, ami 5 napos (idén
lehetőség van hosszabb helyi kampányok szervezésre is!) A kampányhéten az iskolában tanuló diákok és
tanáraik mindannyian részt vesznek, összesen 100 fő.
Tevékenység
Leírás
Pecsétek száma
Zöld mérföldek
száma
926x1 = 926 zöld
1 fő maximum 2x5=10
Környezettudatos Minden utazásért az iskolába
utazás
és onnan haza 1 ‐1 pecsét jár, pecsétet szerezhet, abban az mérföld
esetben, ha végig „zölden”
ha azt környezettudatosan,
közlekedett.
gyalog, biciklivel vagy
A mintaiskola összesen 926
tömegközlekedéssel tettük

Környezettudatos
étkezés

Feladatok a
kampányhéten

Faültetés

Összesen

meg.
Minden napért, amikor a
részvevők húsmentes és/vagy
helyi élelmiszerekből készült
esznek 1 pecsét jár.
Minden feladatért, minden
abban résztvevőnek egy
pecsét jár. Nem csak a
„versenyfeladatokért” jár
pecsét!

Minden elültetett fáért,
facsemetéért 1 pecsét jár.

pecsétet gyűjtött.
1 fő maximum 5 pecsétet
szerezhet.
A mintaiskola összesen 223
pecsétet gyűjtött.
‐ 1 közösségi feladatot
szerveztek, ahol mindenki
részt vett: 100 pecsét,
‐ 23 fő készített termésképet:
23 pecsét,
‐ 15 fő vett részt faültetési
akción: 15 pecsét,
‐ 18 fő kiszámított az ajánlott
program segítségével
ökológiai lábnyomát: 18
pecsét
‐ A mintaiskola összesen 153
pecsétet gyűjtött
A helyi önkormányzattal 15
diák 3 facsemetét ültetett el:
A mintaiskola 3 pecsétet
gyűjtött (A részvevők a
feladatokért is kapnak
pecsétet!)

223x2= 446 zöld
mérföld

135x3= 405 zöld
mérföld

3x25= 75 zöld
mérföld.

1852 zöld mérföld

A beszámolónál a kapcsolattartó pedagógusoktól az utolsó oszlop adatait fogjuk kérni, azaz azt, hogy a
különböző tevékenységekkel az iskola összes tanulója és pedagógusa hány zöld mérföldet gyűjtött!
Örülünk, ha minél több zöld mérföldet gyűjtenek a részvevő iskolák, azonban fontos, hogy az összegyűjtött
zöld mérföldek száma nem befolyásolja az iskola közösségi, kiscsoportos és egyéni feladatainak értékelését!

Mozdulj a klímáért!

Mozdulj a klímáért!

Pecsétgyűjtő ív

Pecsétgyűjtő ív

Környezettudatos utazás

Környezettudatos utazás

Környezettudatos étkezés

Környezettudatos étkezés

Részvétel az akcióhét feladataiban

Részvétel az akcióhét feladataiban

Faültetés

Faültetés

