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Beszámoló
Iskolánk első alkalommal vett részt a Fenntarthatósági Témahéten. A “kezdők
szerencséje” is velünk volt, ugyanis nem sokkal a ZöldOkos Kupa Magonc versenyére való
regisztrációnk után érkezett a jó hír, hogy sorsolás útján bekerültünk a 20 intézmény közé,
melyek támogatást nyertek a versenyen résztvevő diákok díjazására és a verseny
lebonyolítására.
A verseny sikeresen lezajlott, a résztvevő diákok mindvégig nagyon lelkesek voltak.
A csapatok már jóval a verseny előtt kialakultak, velük közösen is gyakoroltunk, előző évek
feladatlapjait oldottuk és beszéltük meg.
A versenyen részt vevő csapatokat oklevelekkel és díjakkal jutalmaztuk.

A Témahét időszaka vakációs időszakra esett, de ettől függetlenül igyekeztünk az
egész tanév során odafigyelni a diákok környezettudatos magatartásának fejlesztésére és a
Fenntarthatósági Témahét kiemelt témáinak feldolgozására. Ez utóbbiakkal kapcsolatosan
beszélgetéseket, tevékenységeket tartottunk, ezekben nagy hasznunkra voltak az online
letölthető és kidolgozott tematikus óratervek és mintaprojektek.

A “Vizes Élőhelyek Világnapja” alkalmából a diákok plakátokat készítettek, melyek
az iskola “Zöld Sarkában” lettek kiállítva.

A “Víz Világnapja” alkalmából egy hosszabb lefutású programot szerveztünk. 35 diák
(V-VIII osztályosak) csapatokban dolgozott, felkészült egy plakát elkészítésére és
bemutatására, melynek témája vagy egy vizes élőhely bemutatása, vagy kapcsolódnia kellett
a vízszennyezés oka/következményei/megelőzés témakörhöz.
A bemutatókat követően a csapatok egy “Víz-Kvízben”, majd csapatjátékokban
vettek részt.

A Föld Napja épp a vakáció időszakára esett, de az iskola online platformján
feladatokat kaptak a diákok – vagy egy bemutatót kellett készíteniük a témára vonatkozóan,
amit aztán az iskolában bemutattak, vagy néhány napig oda kellett figyeljenek saját
otthonukban, bevásárlás valamint közlekedés során, hogyan tudnának környezettudatosabban
élni. Erről egyéni beszámolók, kisfilmek készültek, melyeket szintén közösen az iskolában
megnéztünk, meghallgattunk, megbeszéltünk.

Áprilisban, az “Erdők hónapjában” faültetési akcióban vettünk részt.

Iskolánkban működik egy madarász csoport, a tagokkal terepjárások alkalmával
megfigyeljük a környék madarait, de az iskolában vagy a gyerekek otthonaiban is igyekszünk
bevezetni különböző madárbarát tevékenységeket. Főleg a terepjárások, kirándulások
nagyon jó alkalmak arra, hogy beszélgessünk a környezettudatosságról, fenntarthatóságról,
arról, hogy konkrét helyzetekben hogyan tudunk az egyszerű, hétköznapi dolgokra kicsit
jobban odafigyelni.

Idén először kerültünk kapcsolatba a Fenntarthatósági Témahét programjaival, a jövő
tanévben mindenképp szeretnénk ezeket népszerűsíteni úgy a kollégák, mint a diákok
körében. Köszönjük a lehetőséget!
Fehér Kinga és Lovász Erzsébet programfelelősök
Szatmárnémeti Református Gimnázium
Szatmárnémeti, Jean Calvin tér 2 szám, Szatmár megye, Románia
2022. június 29.

