A KLÍMATUDATOSSÁG ÚTJÁRA LÉPVE
ELŐTÉRBEN A GYERMEKEK
Többször beszámoltunk már arról, hogy Magyarország Kormánya 2018. február 9-én
pályázati felhívást tett közzé a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
(KEHOP) keretében „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot
erősítő szemléletformálás” címmel KEHOP-1.2.1. kódszámmal a klímaváltozáshoz történő
hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és -kezelés előmozdítását, továbbá a
környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását. A cél
elérését a Kormány civil szervezetek, önkormányzatok és társulásaik együttműködésével
tervezi megvalósítani.
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 57/2020 (II.27.) Kt. számú
határozatával elfogadta a pályázat eredményeként létrejött Támogatói okiratot, így
kezdetét vette a megvalósítás.
A projekt 2021. október végéig tart, melynek keretében számba vesszük a
klímaváltozásnak a településen várható hatásait a jelenleg rendelkezésre álló adatok és
előrejelzések alapján 30 éves időtávra előre jelezve a várható folyamatokat.
A világ vezető tudósainak egybehangzó véleménye szerint korunk legnagyobb kihívása a
globális klímaváltozás, a környezetszennyezés és a természetvédelem kérdése, amit csak
egy együttműködőbb, jövőtudatosabb és fenntarthatóbb életmód széleskörű kialakításával
lehet jó irányba alakítani. A különböző hazai és nemzetközi felmérések szerint a
leghatékonyabb út ennek az eléréséhez, a fiatalkori oktatás és szemléletformálás. Az
időben elkezdett szemléletváltással sokkal gyorsabban csökkenthetők azok a káros környezeti
hatások, amelyek sajnos még sok esetben a felnőtt generációk rutinszerű mindennapjainak a
része.
HOL TARTUNK MOST
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Megvalósult az intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív
tematikus szemléletformálási programsorozatunk az alábbi tartalommal:

-

Gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás
átadására alkalmas szakkörök szervezése és
lebonyolítása (összesen 396 fő részére, 12
alkalom, alkalmanként 2x45 perc, maximum
30 fő/csoport, összesen 12 csoport, 1 alkalom
1 csoport 2x45 perces oktatását jelentette).

A szakkörök lebonyolítására alsó és felső tagozatos általános iskolai tanulók bevonásával
került sor. A szakkörök célja az volt, hogy a tanulók tudják, hol milyen veszélyek fenyegetik
környezetünket, s rajta keresztül az embert. Törekedjenek otthonuk egészségesebbé, szebbé
tételére. Tudjanak takarékoskodni a vízzel, az energiával. Hasznos anyagok szelektív
gyűjtése. Ismerjék az anyagok újrahasznosítási módjait. Ismerjék fel a parlagfüvet, annak
károsító hatását tudják, irtsák környezetükben. Ismerjék természeti értékeinket és tudják
védeni azokat.

-

Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe
integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi
versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása (325 fő részére).

A „Covid helyzetre” tekintettel az iskolai tanulmányi versenyekhez kapcsolódó
tevékenységek online megtartását engedélyezte a hatóság. Gyakorlatorientált ismereteket
átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat
közvetítő, térségi és helyi tanulmányi versenyeket valósított meg a program keretében a
Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola.
-

Szakmai tanulmányutak megszervezése (látogatás a nyíregyházi állatparkban
330 fő részére)

A pályázatban megvalósuló oktatási program célja, hogy bemutassa és elterjessze azokat a
készségeket a legfiatalabb generáció tagjai között, amelyekkel újra harmonikusabb és
természetesebb kapcsolat alakulhat ki az ember és a bolygó között a 21-ik században,
amely a kialakult veszélyhelyzetek miatt döntő jelentőségű időszak. A program távolabbi
célja, hogy egy magasabb ökológiai műveltséghez segítse hozzá a most felnövekvő
generációkat. A foglalkozások konkrét célja, hogy a környezetünket és benne magunkat
egységes, összefüggő rendszerként szemléltessük, így az ökológiai attitűdformálás mellett a
gyerekek nyitottabbá váljanak az egészség, környezet- és társadalomtudatosabb életmód
iránt és könnyen elsajátítható ismereteket kapjanak annak mindennapi megvalósításához.

