Fenntarthatósági témahetet tartottunk
Az országos témahéthez immár harmadik éve csatlakoztunk 2021ben. A környezettudatos szokások kialakítására és a fenntartható
életmód hirdetésére a témahéten kívül, a hagyományos oktatásban
is nagy gondot fordítunk. Hosszú évekre visszatekintve említhetjük
meg például a Víz világnapjának, a Föld napjának a minden
tanévben való megünneplését, de tartottunk már egészségnapot,
megemlékeztünk többször a Madarak és fák napjáról is.
Az országos programsorozat kiemelt témái a fenntarthatósági témahétre
ebben a tanévben: az erdő mint ökoszisztéma, a zöld gazdaság és a fenntartható
közösségek voltak.
Fenntarthatósági témahét programjai:
országos online előadásokhoz csatlakoztunk osztályokkal
iskolai szintű előadásokat szerveztünk, ahová elsősorban természettudományos
szaktanárok hoztak osztályokat online (link birtokában becsatlakoztak),
3 előadást tartottunk a Jane Goodall Intézet önkénteseként (Nagy Éva és Dr. Virág
Diána): Fenntartható életmód, vegánság, Pálmaolajmentes élet, Csimpánzok világa.
Ezt a 3 előadást megtekinthették a Tinódis, a Hunyadis és a Gárdonyis diákok is.
• saját szervezésű előadást is tartottunk, melynek témája a fenntartható divat: a stílusról
és a tudato ölözködésről Tomasovszky Andrea stílustanácsadó, a divatipar
szennyezéseiről Sipos Lilla (10.E) tartott előadást. Goller Glória (volt diákunk)
részvételével pedig a ruhák utóéletéről, a ruha-újrahasznosítsásról tudhattunk meg
többet, aki a Texaid Kft képviseletében tartott nekünk előadást.
•
•

A fenti programokon kívül a fenntarthatósági hétről és az április 22-i Föld napjáról
szaktanáraink saját óráikon egyéb, sajátos módon is megemlékeztek.
Az országos témahéthez kapcsolódóan a Zöldokos kupa palánta kategióriájában három
csapat is megmérette magát a 7K-ból. Gepárdok: Lipusz Réka, Morvai Borbála, Kispál
Anna, Oroszlánok: Kiss Laura, Stokker Noémi, Nagy Dóra, Neunyuszik: Tóth Boglárka,
Tóth Léna és Vendel Zsombor. Mindhárom csapat szépen szerepelt, a neunyuszik a
megyei döntőbe jutva, ott az előkelő 4. helyet érték el. (Felkészítő tanáraik: Vasné Harza
Irén és Dr. Virág Diána).
A programokon kívül pedig a WWF ökolábnyom mérő kérdéssorával, Forms office
kérdőív segítségével felmértük iskolánk (diákok, pedagógus, nem pedagógus dolgozók)
ökolábnyomát!!
Ha a Földön mindenki úgy élne, mint a Neumann tanulói és dolgozói, akkor 1,77 Földre
lenne szüksége az emberiségnek. A hazai referencia szám 1.92 Föld. Iskolapolgáraink 86
%-a töltötte ki a tesztet. Terveink szerint minden évben megismételjük a felmérést, és az
eredményt a Föld napján hirdetjük majd ki.
A témahetet szervezte és a hírt beküldte:
Nagy Éva és Dr. Virág Diána (2021.)

