
Fenntarthatósági Témahét 2022 beszámoló 

Tavaszi programok a Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódóan a Táncsicsban 

Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

5900, Orosháza, Táncsics utca 2-4. 

2022 áprilisában iskolánk 7. alkalommal vett részt a Fenntarthatósági Témahét 

programjaiban, melyet a tanévre készített éves munkatervben, tanmenetekben már ősszel 

beterveztünk. A témahét programjaiba igyekszünk a diákok minél szélesebb körét bevonni. A 

témahétre ajánlott óratervek közül „ A víz a legértékesebb kincs” megvalósítása történt 5 

osztályban 140 fővel, amely során diákjaink a vízfogyasztás csökkentésének módjaival 

foglalkoztak, és vízlábnyomot számoltak. A kreatív pályázatokon résztvevő tanulóink a saját 

térségükre jellemző, a fenntarthatóság szempontjait figyelembe vevő ételeket mutathattak be 

vagy egy vízcsepp helyébe képzelhették magukat és arról egy szabadon választott művészeti 

alkotást készíthettek vagy egy újrahasznosított tárgyat mutattak be. Tanulóink 53 fővel részt 

vettek a Fenntarthatósági kutatásban, melyhez kapcsolódóan diákoknak szóló kérdőívet 

töltöttek ki.  

A témahéthez kapcsolódóan meghívott előadók is színesítették a programot. A 

Középiskolai MTA Alumni program keretében Dr. Szilassi Péter tartott előadást április 21-én 

a 70 fős diákhallgatóságnak „Vámbéry nyomában”. Emlékexpedíció – Sánta dervis és a 

haldokló tó nyomában… utazás az Aral-tó környékén geográfus szemmel címmel.  

2022. április 25-én az Egészségfejlesztési Iroda előadásain vehettek részt a 7/8, 11/8, 

9/8, 11.C, 9.B és 10.B összesen 112 tanulója az egészséges és fenntartható táplálkozás és a 

hulladékkezelés témakörökben. Az órákat Hutkai-Dzurek Nikolett Anna és Szpisjak Brigitta 

tartották.  

2022. április 29-én Kávási Norbert sugárvédelmi szakértő tartott előadást a 

radioaktivitás jelentőségéről és veszélyeiről „Fukushima - nukleáris balesetek” címmel a 35 fős 

hallgatóságnak, melyen a 10. B, 9.B emelt biológia csoport és a téma iránt érdeklődő diákok 

vehettek részt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előadások a Fenntarthatósági Témahéten 

 

2022 tavaszán a 11. C osztály humán tagozatos csoportja részt vett a Zöld Föld 

haladóknak tankönyv és fenntarthatóság tantárgy kipróbálásában 16 fővel.  

2022. április 26 és május 11. között a 11. C osztály humán tagozatos csoportja (16 fő) a 

Young Innovators nemzetközi projektmódszertant, az Európai Unió legnagyobb 



éghajlatváltozással foglalkozó szervezetének, az EIT Climate-KIC-nek a módszertanát 

alkalmazták. A Young Innovators program egy kihívás alapú oktatási program, amely során a 

diákok több valós, a klímaváltozáshoz kapcsolódó problémát oldottak meg 3-10 fős 

csapatokban. A program a klímaváltozással kapcsolatos kihívások rendszerszintű megoldása 

mellett kreatív gondolkodásra, valamint az innovációs képességeik használatára és fejlesztésére 

ösztönözte a fiatalokat.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A Young Innovators program résztvevői 

Az Orosházi Közösségért program keretében közös virágültetésen vettek részt a 12.D 

tanulói 27 fővel, melynek keretében a kollégium melletti gyepterületen alakítottak ki egy 

virágágyást.  

   
Virágültetés az iskolaudvaron 

 

2022. május 14-én „Az Orosházi Közösségért” program keretein belül szervezett városi 

öko-napon két pedagógus és 22 diákunk vett részt önkéntes segítőként az egyes állomások 

berendezésében, és az általános iskoláknak szervezett öko-vetélkedő lebonyolításában. A 

rendezvényen való segítő munkájuk beleszámít az 50 órás közösségi szolgálat óráiba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Részvétel a városi öko-napon 



Szintén 2022. 05. 14-én a 10. D 

osztály és a 9. D osztály tanulói tanulmányi 

kiránduláson voltak 20 fővel a Tisza-tavi 

Ökocentrumban, Poroszlón, mely során 

érezhető közelségbe kerülhettek a 

természettel. 

 

 

2022 tavaszán a Mendöl Tibor Földrajz Tehetségprogram diákjai részt vettek a 

„SzabaduLÁSS – juss ki a fogyasztás rabságából” című, Magyar Természetvédők Szövetsége 

által szervezett 3 fordulós környezeti-nevelési vetélkedőn 4 fős csapatban. 

Az Európai Parlament Nagykövet Iskolája program és az Örökös Ökoiskola program 

részeként 2022. 05. 19-én ÖKO-EU napot szerveztünk a 10. D osztályos junior nagykövetek 

közreműködésével. A nap során Ökofutam volt 150 fővel és élőkép készítése volt az udvaron 

80 fővel, jótékonysági kupakgyűjtést szerveztünk, Öko-kvízt töltöttünk ki (138 fő) és aki tudott, 

ezen a napon kerékpárral, gyalog vagy tömegközlekedéssel jött iskolába. Délután pedig 

előadást hallottunk Szarka Judittól, az Europe Direct Békés megyei munkatársától az európai 

zöld megállapodásról 18 fővel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖKO-EU nap 

A programok megvalósításában részt vevő pedagógusok: Árusné Erős Krisztina, Baukó 

Beáta, dr. Blahó János, Erostyákné Raffai Laura, Fodor Éva, Francziszti László, Gabnai Edit, 

Kis János, Kondor Edith, Marton Richárd, Mikulás Rolandné, Nagyné Dömötör Márta, Németh 

István, Papp Sándor, Pásztor István, Patyiné Bogdánffy Ágnes, Oroveczné Egervári Zsuzsanna, 

Seres Erzsébet, Szabó Beáta. 

Jelen beszámoló benyújtásával egyidejűleg nyújtjuk be pályázatunkat a „Legaktívabb iskola” 

cím elnyerésére.  

 

Orosháza, 2022. május 30. 

       Gabnai Edit 

      öko munkacsoport-vezető 


