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Idén, harmadik alkalommal csatlakoztunk a Fenntarthatósági Témahéthez.
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.
Programkínálatunkat a Témahét központilag kiírt témakörei köré szerveztük, így
a közösségi közlekedés, a víz és a Globális Célok közül a „3. Egészség és
jóllét” a „11. Fenntartható városok és közösségek” és a „13. Fellépés az
éghajlatváltozás ellen”.
David Attenborough brit természettudós gondolatiságát követve, ismét
összefogtunk és cselekvési tervet dolgoztunk ki, hogy mi is tudjunk változni – a
kollégiumban, otthon és ezzel változtatni és bekapcsolódni a globális
felelősségvállalásba, összefogásba a nagyvilágban.
„A földi élet jövője attól függ, hogy képesek vagyunk-e cselekedni. Sokan
egyénileg is megtesznek minden tőlük telhetőt, ám valódi sikert csak akkor
érhetünk el, ha gyökeres változások mennek végbe a társadalomban, a
gazdaságban és a politikában.”
A témanapon a diákok megtekinthették a Magyar Természetvédők Szövetsége
által rendelkezésünkre bocsájtott rendkívül színvonalas kiállítási anyagot „Közösségi Energia” – címmel, majd csapatokba rendeződve 5 állomáson
ismerkedhettek meg az adott témakörökhöz kiírt tudnivalókkal, majd interaktív
vetélkedő keretében a témákhoz rendelt feladatokat megoldva tesztelhették
ismereteiket.
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Fenntartható Közösségek
A víz, mint a legveszélyeztetettebb erőforrások egyike
Globális célok, Jeles Környezetvédelmi Napok
Komposztálás, Az egészség a kertben terem
Tiszta udvar, rendes ház - Kertrendezés, Te Szedd!

A programsorozat részeként a kreatív ötletpályázathoz, miszerint „Te hogyan
csökkented saját vízlábnyomod, takarékoskodsz a vízzel?”című emeleti közösségek által elkészített pályamunkákat is értékeltük.

A kiválóan teljesítő emeleteket és csapatokat, oklevéllel és csokival jutalmaztuk.
Nálunk a diákok környezettudatos szemléletének formálása több lépcsőben
történik, így a kollégium majdnem minden diákját meg tudtuk szólítani, illetve
mozgatni.
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 állítjuk össze.
A web oldalunkon meghirdettük és le is zártuk ezeket az alkalmat.
http://www.vacimkoll.hu/src/sites/hirek.php?start_from=10&ucat=&archive=&subaction=&id=&
http://www.vacimkoll.hu/src/sites/hirek.php?start_from=5&ucat=&archive=&subaction=&id=&
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