Szentendrei Református Gimnázium pályázata a Legaktívabb iskola díjra

A 2022. évi Fenntarthatósági témahéten a tantestület egy Jamboard segítségével
hangolta össze a munkáját. Ebben jeleztük előre, hogy az osztályokban melyik tantárgyból
milyen módon fogjuk érinteni a fenntarthatóság témakörét. Ezzel a módszerrel a tananyaggal
is haladunk a saját tantárgyunkban, a diákok mégis azt észlelik, hogy ez nem egy elvont és
különálló téma, hanem a gyakorlatban komplexen megjelenik a mindennapi életben és a
tanulmányaik különböző területein egyaránt. Néhány osztály tevékenységét példaképpen
bemutatjuk. Mint látható, sok esetben használtuk az idei témahét kiemelt témáihoz készített
óraterveket és néhány más témában (pl. energia) a régebbi tanévek anyagait.

A Pontvelem szelektív gyűjtésre aktivizáltuk a diákokat plakátokkal és filmekkel, Ez utóbbiakat
a témahét honlapján találhatók közül és a Jane Goodall Intézet honlapjáról válogattuk. A
témahét gyűjtési időszaka alatt a szokásos közös elemgyűjtőnket teleraktuk, sőt még egy
dobozt is kellett mellé tennünk, mert kb. 25 kg elemet és néhány telefont is összegyűjtöttünk.

Iskolánk volt diákja, Békési Dorottya, aki most Hollandiában dolgozik tájépítő
mérnökként, önkéntesként eljött hozzánk és két előadást is tartott a munkájáról és egy
kaliforniai projektről, ahol szintén önkéntesként egy élhetőbb városrész kialakításában vett
részt. Ezeken túl még beszélt arról, hogyan igyekszik minden lehetőséget megragadni a
mindennapjainak fenntarthatóbbá tételéért. A példa kedvéért a gyakorlatban is megmutatott
egy karbonlábnyom-számító applikációt, amelynek segítségével a diákok is feltérképezhették
a családjuk életmódjának sarkalatos pontjait, amelyeken változtatni kellene a fenntarthatóbb
életért.

A ZöldOkos Kupán három csapatunk indult. Közülük a Barackfa csapat menetelt a
legtovább, a megyeit megnyerve bejutott a regionális fordulóba, ahol a 4. helyezést érték el.

A 9. osztályos Fenntarthatóság irányultság tantárgy keretében egész tanévben a Zöld
Föld programcsomag segítségével járjuk körül ezt a témát. Például a munkafüzet egyik
feladatának útmutatásával floráriumot készítettünk, hogy modellezzük az önfenntartó
ökoszisztémát. A témahéten megnéztük Áder János elnök úr tanóráját és Ürge-Vorsatz Diána
előadását a klímaváltozásról, majd megbeszéltük a kapcsolódási pontjaikat az eddigi
tananyaggal.
A szakköreink is igyekeztek kivenni a részüket a Fenntarthatósági témahét
megvalósításából. Varrószakkörünk ezen a héten kenyér és péksütemény vásárlásához
zacskókat varrt maradék függönyanyagból. A Kémia körülöttünk szakkör keretében pedig

diákjaink egy rendhagyó laborgyakorlaton vettek részt a Rustica borműhelyben, ami egy helyi
vállalkozás, ahol kézműves borokat készítenek és az hagyományos, fenntartható módszereket
részesítik előnyben.

Az idei Fenntarthatósági Témahétre esett a 12. osztályosok ballagása. A végzősök
búcsúajándéka tanáraiknak és alsóbb éves diáktársaiknak a díszudvar egyik sarkának
rendbetétele, évelő növényekkel való beültetése volt. Reméljük, hogy ezzel hagyományt
teremtenek és folytatódik az iskolaudvar átalakítása élhetőbbé és zöldebbé.

Szentendre, 2022. május 30.
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