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A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap és Magyarország
költségvetésének társfinanszírozásában valósult meg.
A Szinergia Szakképző Iskola jelen projekt megvalósításakor azt tűzte ki hosszú távú célul, hogy a
környezeti nevelés, a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták
megismerésre kerüljenek és elterjedjenek az iskola életében, szakképzési munkájában.
A projekt során közvetített üzenetek (a szelektív hulladékgyűjtés, a szabadidős tevékenységek, a
közösségek erősítésének fontossága) átadása által iskolánk három közösségi rendezvény
keretében kívánta elérni a kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítését.
Intézményünk elérte a rövidtávra tervezett célokat: egyrészt a program utáni visszacsatolásokból
kiderül, hogy a célcsoportként megjelölt 18-25 éves korosztály, illetve a programba általunk
bevont oktatók fontosnak tartják a környezetvédelmet, illetve hogy halljanak, kapjanak
információt arról, hogy ők személy szerint mit tehetnek a fenntartható életmód elősegítése
érdekében, másrészt a vállalt indikátorok is teljesültek a projekt megvalósítása során.
A Szinergia Szakképző Iskola jelen projekt megvalósításakor azt tűzte ki hosszú távú célul, hogy a
környezeti nevelés, a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták
megismerésre kerüljenek és elterjedjenek az iskola életében, szakképzési munkájában.
A program keretén belül először a Diákvállalkozások versenye került megrendezésre 2009.
április 20.-án Szegeden, az Ifjúsági Házban. Célcsoportként a 18-25 év közötti fiatalokat jelöltük
meg. E rendezvény során elsősorban a kevesebb hulladéktermelés, szelektív hulladékgyűjtés,
komposztálás fontosságának üzenetét kívántuk közvetíteni diákjainknak. Tanulóink közül 16
csapat ismertette a szakmai zsűri előtt egy elképzelt vállalkozás alapításának
üzleti/marketingtervét, figyelembe véve a környezetvédelmi szempontokat. Összesen 65 fő vett
részt az eseményen. A diákok lelkesen adták elő PowerPointos bemutatóikat, meglepően jó
meglátással, hogy hogyan lehet ésszerűen beépíteni a környezetvédelmi szempontokat egy
vállalkozás életébe. A zsűrinek nehéz dolga volt a rangsorolásnál, ezért nemcsak az 1-3. helyezett
került kihirdetésre a rendezvény végén, hanem különdíjak kategóriában is jutalmakat osztottunk.
Második rendezvényünk a Tagintézményi rendezvény, vagyis egy Sportnap volt 2009. április
24.-én, Szegeden, a Kisstadionban. A rendezvény közvetített kettős üzenete a szabadidős
tevékenységek propagálása (nem technikai sportok), illetve az, hogy egy ilyen közösségi
rendezvény emberi kapcsolatokból származó élménye kiválthatja a technológiai alapú élményekre
való igényt, ezzel növelve a környezeti fenntarthatóságot is. A programon tanulóink (szegedi,

pécsi és miskolci diákjainak), illetve más helyi iskolák meghívott csapatai különböző sportágakban
mérhették össze erejüket és tudásukat, vehettek részt egy fenntarthatósági témájú rendezvényen,
melyet dr. Fiar Sándor, neves sarkkutató prezentált, illetve sor került egy előre kiosztott
fenntarthatósági téma feldolgozására egy plakátkészítő verseny keretén belül. A program
szenzációsra sikerült, s megkoronázta a napot, hogy az eredményhirdetést Gulyás László
sportriporter vezényelte le. A rendezvényen 285 fő vett részt!
Harmadik rendezvényünk egy Tanártovábbképzés volt, mely 2009. október 9-11.-ig került
megrendezésre csodálatos környezetben, a Duna-Ipoly Nemzeti Park közepén fekvő
Nagyirtáspusztán, Börzsönyben. A továbbképzés során célunk az volt, hogy nagy hangsúlyt
fektessünk a téma nevelési feladataihoz szükséges pedagógiai szemléletmód formálására, valamint
olyan módszertani ismeretek átadására kerüljön sor, melyek segítik az ismeretek könnyebb
átadását a tanulók számára. Az együttlét során oktatóink különböző terep- és kiscsoportos
feladatokkal, csapatjátékkal találkozhattak a témában. A továbbképzés olyan népszerűségnek
örvendett, hogy a képzéssorozat következő három napos témaköre is kirajzolódni látszik
„Energiafogyasztás az iskolában” címmel. A továbbképzésen 25 fő oktató vett részt.
Intézményünk elérte a program időtartama alatt tervezett célokat: egyrészt a program utáni
visszacsatolásokból kiderül, hogy a 18-25 éves korosztály, illetve a bevont oktatók fontosnak
tartják a környezetvédelmet, illetve hogy halljanak, kapjanak információt arról, hogy ők személy
szerint mit tehetnek a fenntartható életmód elősegítése érdekében.
A felmérések azt is mutatják, hogy a megkérdezettek részéről igény mutatkozik további,
környezettudatossággal kapcsolatos programokon való részvételre, ezért intézményünk
vezetősége tervezi, hogy további forrásbevonással a jövőben is nagy szerepet kívánnak szánni a
környezeti nevelésre és a fenntarthatóság viselkedésmintáinak elterjesztésére.

