SZÁNDÉKAINKRÓL
A világ sakktábla; a figurák a természeti tünemények; a játékszabályok azok, amiket mi a természet
törvényeinek nevezünk. Aki a túlsó oldalon játszik, rejtve van előttünk. Tudjuk, hogy becsületesen
játszik, igazságos és türelmes. De azt is tudjuk, a magunk kárán okulva, hogy sohasem nézi el a hibát,
s legkevésbé sem veszi tekintetbe a tudatlanságot./HUXLEY/
KÖRLÁNC PARLAGFŰ PROJEKT
(Tanulás, alkalmazkodás, visszaszorítás)
Van valami „kurucos” abban, ahogy mi a parlagfű elleni küzdelmet vívjuk. Az ellenség
világos (parlagfű) - az okozott kár óriási ( 1,5 millió allergiás ember) – a főcsapás iránya egyszerű,
mint a pofon: kard-ki kard , szemtől-szembe, aki bátor velünk tart, levágjuk, felnégyeljük, kikapáljuk,
lekaszáljuk, aztán magyar bort a poharakba, és vígadunk reggelig.
Van valami „szívszorító” abban, hogy szeptemberben a buszon egy kisiskolás korú gyermek a
markában viszi a virágzó parlagfüvet az iskolába, mert verseny van – mondja, és nincs annál
fontosabb, mint, hogy az osztály megnyerje a matricagyűjtést, amit a parlagfűért cserébe kapnak.
Persze, a buszon utazók közül, aki eddig nem volt allergiás, ezután bizonyára az lesz, de a háború –
mint tudjuk – áldozatokkal is jár.
Van valami „egységbontó” abban, hogy állandóan vannak akadékoskodók, akik arra
figyelmeztetnek, hogy a parlagfű allergia , mint jelenség, komplex dolog, ami esetleg a természet
egyik válaszreakciója azokra a merényletekre, amit az emberiség eddig elkövetett ellene. A természet
elleni háború pedig, a bölcsek szerint, eleve kudarcra van ítélve. Nem tehetjük meg, hogy a
természetet, mint egy gépet szétszereljük, ami nem tetszik belőle, azt kidobjuk, vagy kicseréljük, aztán
újra összerakjuk és a dolog mindenki megelégedésére, működik tovább. Victor András barátunk, aki
közismert környezeti nevelő, egyenesen azt állítja , hogy „ Aki bízik a parlagfű-háború sikerében, az –
tetszik, nem tetszik – természetidegen gondolkodásmódot követ. A természet legyőzésére nevel; nem a
megértésére.” Ami igaz, igaz. Péterfia Éva , a „Parlagfűmentes Magyarországért” Tárcaközi Bizottság
elnöke mondta, hogy a magyarországi talajokban 20 évre elegendő parlagfű mag raktározódott el, ami
csak arra vár, hogy időnként kitavaszodjon. Be kell látnunk, erre a reálisnál több az esély.
Van valami „tanulságos” ebben a történetben, ugyanakkor vagyunk néhányan a Körláncban,
akik nem akarják elhinni, hogy az Egészségügyi Világszervezet prognózisa, miszerint 20 év múlva
minden második ember allergiás lesz, végzetszerű és megakadályozhatatlan. Mi úgy gondoljuk, hogy
a természetet a saját törvényei vezérlik, amit megismerve és tiszteletben tartva, remélhetjük, hogy Ő is
megtűrjön, esetleg meg is szeressen bennünket. Ehhez viszont mindenek előtt tanulni kell, türelmesen
és alázatosan. A tanulást követheti a saját érdekünkben történő alkalmazkodás (azaz egészségügyi
problémáink megelőzése) és csak ezután következhet a visszaszorítás fázisa, amikor azt kívánjuk,
hogy a növény egyedszáma csökkenjen és szoruljon vissza eredeti élőhelyére.
Reméljük, hogy van valami „kézenfekvő” abban, hogy a tanulási folyamatot, az újfajta
természetszemlélet elsajátítását az iskolában kell kezdeni. Bízunk abban, hogy személyesen is
meggyőződik a „sulinetre” telepített játékunk használhatóságáról és arra ösztönzi tanítványait, hogy
minél nagyobb számban vegyenek részt az internetes játékban(ez akár házi feladat is lehet). A Körlánc
által készített oktatási programcsomag segítségére lehet azoknak a tanártársainknak, akik az allergia
kérdéskört fontosnak tartják és többet akarnak segíteni a tanulóknak.. Amennyiben az Ön iskolájában
nincs meg a CD (becsületes nevén: Parlagfű Pedagógiai Kalauz) a tartalom letölthető a
(http://www.nepegeszseg.net/pedagogiai_kalauz.php) címről, vagy a Körlánc honlapjáról. A
programcsomagok az oktatás teljes vertikumában, az óvodától a főiskoláig, „készen” állnak a
használatra. Áttekintő fejezetekben olvashatnak a pedagógusok a parlagfű és a fenntarthatóság
pedagógiájának kapcsolatáról, a parlagfű és a társadalom viszonyáról, megvizsgálhatják a parlagfű
problémát az „orvos szemével”. Saját feldolgozás elkészítéséhez készen kapnak két Power Point
bemutatót is. Tanártársaink, ha szükségesnek látják, részt vehetnek a Körlánc által szervezett
akkreditált pedagógus továbbképzésen is, ami a Tárcaközi Bizottság támogatásának köszönhetően
kiemelkedően olcsónak mondható ( részletek a Körlánc honlapján: www.koranc.hu ) Természetesen
örülnénk, ha megosztanák velünk a kipróbálás tanári tapasztalatait is. Ehhez nem kell egyebet tenni,
mint az iskola igazgatójának OM azonosítójával regisztrálni, és biztatni a tanulókat, hogy játszanak.

