A Globális Célok 2022 pályázatban résztvevő plakát:

Az ENSZ által 2015-ben meghirdetett Globális Célok elérését szolgáló közösségi tevékenységeink

Az Aggteleki Általános Iskola összevont 1-2. osztályával, 14 tanulóval (1.o.: 9 tanuló; 2.o.: 5 tanuló)
neveztünk A Világ Legnagyobb Tanórája 2022. VILÁGcélOK pályázatra. A gyerekekkel megnéztük az
UNICEF tájékoztató rajzfilmjét, így kezdtük az ismerkedést a Globális célokkal.
Sorban végig beszéltük a 17 fenntartható fejlődési célt, hogy mit tudunk mi 6-8 éves gyerekek cselekedni
tanáraink és szüleink segítségével, hogy hozzájáruljunk a Föld védelméhez.
A következő Globális célokat tudtuk és szeretnénk a közeljövőben megvalósítani:
A „1 Szegénység felszámolása” érdekében elhozták a gyerekek otthonról a kinőtt ruháikat.
A „2 Az éhezés megszüntetése” érdekében tartós élelmiszereket hoztak. Ezeket és a ruhaadományokat
eljuttattuk a szülők segítségével Borsod-Abaúj-Zemplén megyében egy anyaotthonba.

A „3 Egészséges jóllét” keretében egy hetes kampányt tartunk: senki nem hoz édességet, csokit, cukros üdítőt
az iskolába, hanem csak szendvicset, zöldséget, gyümölcsöt és vizet. Ebben számítok a szülők
együttműködésére. Valamint a mindennapos testnevelés mellett tantermi reggeli tornával kezdjük a napot.

A „4 Minőségi oktatás” keretében megnéztük A Világ Legnagyobb Tanórája oldalán található videókat, hogy
hogyan járnak a gyerekek más országokban az iskolába, vagy milyen az iskola egy menekülttáborban. Majd
ezekkel összehasonlítottuk az iskolánkat, és megbeszéltük, hogy mi a jó benne: a gyerekek megfogalmazták
véleményüket, s szülői segítséggel készítettünk egy rövid videót. Megállapították a gyerekek, hogy nagyon
szép, biztonságos, családias az iskolánk, örülünk, és szerencsések vagyunk, hogy ide járhatunk. Le is rajzoltuk
az iskolánkat.

A „6 Tiszta víz és alapvető köztisztaság” jegyében víztakarékos kézmosást játszottunk: kipróbáltuk, hogyan
lehet egy pohár vízből kezet mosni. Megnéztünk egy videót, amin azt láttuk, hogy egy indiai nagyvárosban
nincs víz, s milyen kevés jut egy napra egy embernek.

A „7 Megfizethető és tiszta energia” fejlődési cél érdekében lámpafelelősöket választottunk napi váltásban
egy-egy fiút és lányt, akiknek az a dolga, hogy mindig lekapcsolja a villanyt az osztályban és a mosdókban.

A „11 Fenntartható városok és közösségek” keretében a mi osztályunk is elültette az osztály fáját az
iskolaudvaron. Egy birsalmafát ültettünk közösen a szülőkkel.

A „12 Biztosítani a fenntartható fogyasztási és termelési szokásokat” dicsőségfalat hoztunk létre az
osztályban, ahová azoknak a gyerekeknek az arcképe kerül ki, akik nem hagytak maradékot és mindent
megettek a menzán ebédkor. Ez motiváló volt a gyerekek számára, sokan ennek hatására ették meg az ebédet,
így jóval kevesebb maradék képződött. A NÉBIH felhívására az Élj maradéktalanul kampányhoz
kapcsolódtunk. Iskolánk Ökoiskola, így iskolakertet is működtetünk: kiástuk a tavasszal elültetett krumplit.

A „14 Óceánok és tengerek védelme” érdekében kollázsokat készítettünk, hogy megmutassuk a tengerek,
óceánok gazdag élővilágát, amire mi úgy vigyázhatunk, hogy kevesebb műanyag terméket használunk, hogy
azok végül ne a víz élővilágát pusztítsák. Ezért a tízórainkat sem folpack-ba és alufóliába csomagoljuk, hanem
dobozba, amit egész tanév folyamán használunk.

A „15 Szárazföldi ökoszisztémák védelme” érdekében hoztunk virágföldet és évelő virágokat ültettünk a
iskolaudvarunk kis kertjeinkbe. Ezek szárazságtűrő, évelő virágok, amik a méhek és más rovarok számára
beporzó növények. Otthonról elhoztuk a használt elemeket és rossz telefonokat, tableteket, hogy az iskolai
szelektív hulladékgyűjtőben helyezzük el. A használt étolajat is gyűjtjük, amit a Biotrans Kft. szállít el.

A „16 Béke, igazság és erős intézmények” névvel közösségi programok keretében valósítottuk meg
tevékenységeinket: a szülőket is aktívan bevontuk akcióinkba: faültetés, ruha és élelmiszergyűjtés,
videókészítés, közös játék. Külön faliújságot készítettünk az osztályban, ahová kiraktuk rajzainkat,
alkotásainkat, hogy megmutassuk társainknak, tanárainknak, szüleinknek, mennyi mindent tehetünk már kicsi
korban is a fenntarthatóságért.
Az Aggteleki Általános Iskolában ezek a programok minden osztályban megvalósulnak már évek óta. Ezért
úgy gondolom, hogy a mi iskolánkat ez az összefogás, a közös tevékenységek, a családias közösségi
programok teszik erőssé.

A „17 Partnerség a célok eléréséért”: a Magyar Madártani Egyesület perkupai Madárvonulás kutató- és
gyűrűző táborába tettünk egy kirándulást, ahol közelről is megismerhettük a vonuló madarakat, a madarak
életét, az egyesület munkájának jelentőségét. Több éve tart már ez az együttműködésünk az MME-vel.

Minden gyerek saját rajzot készített a Globális célokról, és a Globális célok piktogramjaival együtt
készítettünk egy memóriajátékot is, hogy ne magányos tevékenység legyen a fenntarthatóság, hanem közös
közösségi élmény. Minden gyermek készített és hazavitt egy saját kártyacsomagot, hogy szüleikkel,
családjukkal is játszhassanak.
A Globálos célok közül a korosztályukhoz közelálló célokat választottam ki, amik megvalósítása sikerélményt
nyújt a kisgyerekeknek. Úgy gondolom, hogy ezek a közösségi élmények a későbbiekben is motiválni fogják
a gyerekeket, hogy a további célokat is megvalósítsák. A gyerekek által a szülők, nagyszülők érdeklődését is
sikerült felkelteni, a közös munkába bevonni.

Aggtelek, 2022. 10. 19.
Dapsy Éva, osztályfőnök
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