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„A gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”- jelmondatból kiindulva,
kész cselekvési tervvel készültünk immáron második alkalommal a
Fenntarthatósági Témahétre a budapesti Váci Mihály kollégiumban.
Kollégiumunk Zugló szívében, az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként
működik, mely vidéki 14–25 éves fiataloknak ad otthont, akik a Fővárosban
folytatják középiskolai tanulmányaikat. A partneriskolák száma száz körül van,
ahonnan gimnazisták, szakközépiskolás és szakiskolás diákok jönnek.
A mi

mottónk:

„Halld meg a szót, ÉRTSD meg, és ÉPÍTSD be!”- változz, változtass, otthon
a kollégiumban, a nagyvilágban!
A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja meghatározza és kijelöli a
köznevelési kollégiumban folyó szakmai pedagógiai tevékenység fő területeit.
A kollégium pedagógiai programja foglalja össze, határozza meg azokat a
pedagógiai célokat, feladatokat, tevékenységi formákat, módszereket,
eszközöket, amelyek biztosítják a tanulók személyiségének fejlesztését,
képességének és tehetségének kibontakoztatását.
A KNOAP- ban 12 témakör közül a 9. Fenntarthatóság,
környezettudatosság fejti ki azokat a tartalmakat, amelyek megismerésével a
diákok elsajátítják az erőforrások tudatos, takarékos és felelősségteljes,
megújulási képességükre tekintettel való használatát.
Minden nevelő egyéni munkatervében is szerepel ez a témakör, amit kötelezően
meg is tartanak, így az intézményi központi nagy rendezvényeket ezekhez az
oktatási tartalmakra építkezve úgy állítjuk össze, hogy a hangsúlyt a
cselekedtetésre, interaktivitásra helyezzük, annál is inkább, mert kollégium
lévén, ezek a foglalkozások, rendezvények a délutáni napszakra esnek.
„, VÁLTOZZUNK ÉS VÁLTOZTATUNK!!!!!” - Környezettudatosság a
mindennapokban:










Alapprogrami foglalkozások keretében érzékenyítünk
A PET-palackokat tapossuk laposra
Újra hasznosítsuk, amit csak lehet – Ruhavásárt rendezünk
Odafigyelünk az elektromos berendezések használatára – kihúzunk,
lekapcsolunk, emlékeztetőül, mindent feliratozunk
Takarékoskodunk a vízzel
„A Föld órája” - apropóján mindent kikapcsolunk és sétálunk
Fát ültetünk
Nem szemetelünk – Szemetet szedünk

A „ globális Vácis ” felelősségvállalás és együttműködés, valamint a
Fenntarthatósági Témahét rendezvénysorozatának részeként ellátogattunk az
2018. április 10-én a Fővárosi Csatornázási Művek Észak-pesti
Szennyvíztisztító-telepére.
 A kollégium épületében minden ajtóra, kapcsolóra kihelyeztük a
figyelemfelkeltő emlékeztető táblácskáinkat – húzd ki, kapcsold le, zárd
el….
 A WWF Föld Órája világméretű önkéntes kezdeményezéshez
csatlakozva, idén is kikapcsoltuk, kihúztuk, leállítottuk az összes
elektromos kütyüt ” a Földért ”, és kimentünk a természetbe.
Ezzel is felhívva tanulóink figyelmét a környezetszennyezés, túlfogyasztás,
felelőtlen felhasználói magatartás veszélyeire.
 A programsorozat záróakkordjaként, Témanapot rendeztünk, melyen a
diákok, megtekinthették a Magyar Természetvédők Szövetsége által
rendelkezésünkre bocsájtott rendkívül színvonalas kiállítási anyagot, „Láss a polcok mögé!” - címmel a tudatos vásárlással kapcsolatosan.
 Témanapunkon a diákság csapatokba rendeződve 3 állomáshelyen
bizonyíthatta elköteleződését a környezet védelme iránt (Öko – kvíz10+1
toto, Komposztálásról előadás és gyakorlati bemutató és totó, valamint a
kiállítási anyaghoz kapcsolódó - „Láss a polcok mögé!”-tudatos vásárlás
totó).
A kiválóan teljesítő csapatokat, a kiállítási anyag kapcsán - zöldbarát,
összehajtható táskával és oklevéllel jutalmaztuk.
 A témanap zárásaként kertrendezés után ásót ragadva elültettük közösen a
tavalyi négy gyönyörű szép cserjénk mellé, még egy babarózsát.
Ezt követően a kézvédőket felhúzva összegyűjtöttük a kollégium körül az
eldobált szemetet.

 Nálunk a diákok környezettudatos szemléletének formálása több lépcsőben
történik, így a kollégium majdnem minden diákját meg tudtuk szólítani,
illetve mozgatni.
● A web oldalunkon meghirdettük és le is zártuk ezeket az alkalmat.
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