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Iskolánkban minden évben színes programokat szervezünk a Fenntarthatósági Témahét során.
Ebben az évben is így történt ez. Április 23. és 27. között több előadásra is sor került. Kedden
szinte egész nap előadások és kiállítások voltak. A Jövőkép Egyesület két előadója Lencsés
Brigitta és Inántsy Pap Sándor a 10. és 11. évfolyam hat osztályának és összesen 162
tanulójának tartottak előadásokat a fenntarthatóság, a tolerancia, a társadalmi kihívások
témáiban. Az előadások során szóba kerültek a fiatalok életvezetési problémái is. A
prezentációk és a kisfilmek bemutatása után interaktív játékokkal dolgozták fel a hallott
információkat. A szünetekben az iskola valamennyi tanulója számára interaktív
tárlatvezetéssel a „Te tehetsz róla” című kiállítást mutattak be. A fiatalok nagyon élvezték a
programot. Hasonlóan jól sikerült a csütörtök délután a Természetbarát Diákkör által
szervezett bemutató foglalkozás is. Ide közel negyven, a környezettudatos magatartás iránt
erősen elkötelezett diákunk érkezett. Toldi Zoltán tanár a Diákkör irányítója tartott
beszélgetéses előadást a „Globálistól a lokálisig” témában. Ezen a héten a 9. évfolyam tanulói
tanórákon önállóan készített prezentációkkal mutatták be korunk legfontosabb környezeti
kihívásait.
Természetesen iskolánkban nemcsak a Témahét során kerül elő a fenntarthatóság és a
környezetvédelem kérdésköre.
Iskolánkban 1984 óta sikeresen működik a környezeti neveléssel foglalkozó független
diákközösség a Természetbarát Diákkör. Évente 25-40 tagunk van. Folyamatos foglalkozások
mellett iskolánk közéletére, városunk és térségünk lakosaira is hatást gyakorló programokat
hajtunk végre. Ezeket elsősorban helyi és országos működésű civilszervezetek partnereiként
végezzük. Projektjeinkben a határon átívelő programok megvalósítása is szerepet kap. (Közös
Ügyünk, Együtt Európában, HURO és HUSRKROUA projektek). Tevékenységeinkről
folyamatosan beszámolunk iskolán elektronikus oldalain, a helyi írott sajtóban és a helyi
televizióban.
Azt mondhatjuk, iskolánk tanulói egész évben a fenntarthatóság és környezetvédelem
jegyében dolgoznak, azáltal, hogy számtalan tanórán kívüli programban vesznek részt.
Ilyenek voltak az Autómentes Nap, a Te Szedd akció, a Vadgesztenye program, az Adventi
Jótékonysági Főzés, a Víz Világ Nap, a Föld Napja sikeres rendezvényei is.
Munkánkat folyamatosan végezzük, hiszen a fenntarthatóság lényege éppen ebben rejlik.
Nemcsak a jeles napokon kell rá gondolni, hanem egész életünkben így kell cselekednünk!
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