A fenntarthatóság pedagógiája
Boldog község és a svédországi Sunne település önkormányzata közös pályázatot nyújtott be az
„Egész életen át tartó tanulás” Európai Bizottsági program Comenius Régió Együttműködések
alprogramja keretében. Így ez év őszétől újabb területtel bővülhet Heves és Värmland megyék sikeres
együttműködése. A helyi szintű partnerségbe a magyar fél részéről a boldogi Csicsergő Óvoda, a
Berecz Antal Általános Iskola és az Ujváry Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár, a svéd partner
részéről pedig a Prästbols Általános iskola és Óvoda, valamint Sunne város könyvtára
kapcsolódtak be. A projekt tervezésében és a pályázat összeállításban Heves Megye
Önkormányzata szakmai segítségnyújtással támogatta a közös munkát.
A Comenius Régió együttműködések elsődleges célja az oktatás európai dimenziójának erősítése
azáltal, hogy lehetőséget biztosít helyi és regionális oktatási hatóságok kétoldalú együttműködésére.
Az együttműködések keretében lehetőség van jó gyakorlatok kialakítására és cseréjére, eszközök
kifejlesztésére, az oktatás európai dimenziójának erősítésére, valamint európai tanulási gyakorlatok
megismerésére.
A tervezett együttműködés középpontjában a fenntarthatóság pedagógiájának legjobb
gyakorlatai, módszerei állnak majd.
Napjaink Európájának egyik legnagyobb kihívása, hogy a gazdasági-társadalmi fejlődést fenntartható
módon tudja biztosítani, annak tudatában, hogy a jövő nemzedékek sorsa a ma döntésein és tettein
múlik. A társadalom szemléletformálásával, a fiatal generációk nevelésével foglalkozó közösségek,
intézmények és szervetek előtt álló feladat, hogy e problémákkal a gyermekeket megismertessék és
felkészítsék azok megoldására. Az együttműködést tervező helyi önkormányzatok, valamint a
partnerségben közreműködő iskolák, óvodák, könyvtárak egymásra épülő, egymást kiegészítő
pedagógiai programjában kiemelt szerepet kap a fenntartható fejlődés pedagógiája (pl. helyi
hagyományok ápolása és megtanítása a gyermekek részére, a Föld Napi vetélkedő, a „Komposzt
Buli”, a Tájsebészet- és Gyerekbarát iskolabüfé projektek stb.).
A projekt keretében a partnerek jó gyakorlatokat, módszereket és eszközöket kívánnak megismertetni
és kicserélni egymással a fenntartható fejlődés pedagógiájához kapcsolódóan ezzel is hozzájárulva
az alkalmazott gyakorlatok javításához, bővítéséhez. A partnerintézmények célul tűzték ki, hogy a
projekt eredményeként a fenntartható fejlődés pedagógiájának innovatív módszereit

megismerik,

saját pedagógiai programjukba integrálják, hogy ezáltal a fiatalok számára még színesebb és
változatosabb tanulási programot tudjanak biztosítani. A projekt tervezett időtartama: 2011. augusztus
1. – 2013. július 31. Lehetséges projekt tevékenységek a témával kapcsolatos alkalmazott módszerek
megismertetése a partnerek által fenntartott oktatási intézményekben: intézménylátogatások, szakmai
kerekasztal, egymás kultúrájának megismerése, programok – pl. környezetvédelmi napok –
szervezése, projekttermék - közös blog – létrehozása.

A pályázatról az Európai Bizottság döntése 2011. júniusában várható. Eredményes pályázat esetén a
magyar partnerségnek 45 000 EUR, a svéd partnereknek pedig 42 860 EUR támogatás áll majd
rendelkezésre a két éves projekt lebonyolítására.

