Fenntarthatósági Témahét
Don Bosco Általános Iskola, Szakképző Iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium
beszámolója

„Föld….olyan örökség, amelyet át kell adni a következő generációnak is” – Ferenc pápa

Iskolánk a 2021/2022-es tanévben is csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt
Fenntarthatósági témahét programsorozathoz. A munkát megelőzően tantestületünk egy
emberként fogott össze, és gyűjtöttük a feladatokhoz szükséges „hulladékot”, műanyag kupakot,
maradék anyagot, fonalat, befőttes üveget, műanyag flakont, dróthuzalt, törmelék csempét,
dobozos innivalók nyitófüleit, újságpapírt. Az együttműködésnek mi sem ékesebb bizonyítéka,
minthogy partnerintézményeink képviselői is kivették részüket a készülődésből.
A programjaink iskolánk minden tanulójához eljutottak. Idén legfontosabbnak tartottuk a tudatos
vársárlóvá nevelést, illetve a már a megtermelt hulladék újrahasznosításának lehetőségeit.
Eseményeink:
1. Szorgos diákjaink hamarabb elkezdték a Mesélő vízcsepp rajzpályázatra a művek
megalkotását. Az elkészült munkák a faliújságon váltak láthatóvá minden diák számára.

2. A témahét április 25-én Molnár-Gál Béla igazgató úr megnyitójával kezdődött.
Igazgató úr beszélt nekünk a fenntarthatóság lényegéről, fontosságáról. Felhívta a
figyelmünket arra, hogy mi, átlagemberek napi döntéseinkkel is mi mindent tudunk tenni
a Föld védelméért. Szeretnénk elérni azt, hogy a mi iskolánkban is számos olyan fiatal
legyen, akik egyre többet tesznek a környezetünk védelméért. Célunk tanulóink
szemlétének formálása, hogy ne csak a szociális helyzetük okán, hanem a tudatosság okán
folytassanak fenntartható életmódot.
Ezt követően ismertette a héten megvalósuló eseményeket.

3. Április 25-től természetismeret, biológia, és osztályfőnöki órák keretében a Kihalás című
filmet néztük, amelynek értelmezését egy feladatlap segítette. Számunkra is megdöbbentő
volt látni, hogy fiataljainkat mennyire megérintette az emberi tevékenység
környezetpusztító hatása.

4. A „Szedd magad” szemétgyűjtési akciótól ihletet kapva, testnevelésórákon fiataljaink
tisztává varázsolták iskolánk tágabb környezetét.

5. Április 28-án előzetes beosztás alapján a lehetőségek tárházat kínáltuk nebulóinknak:


elkészítettük Magyarország térképét műanyag kupakokból,



újságpapírból kosarat fontunk,



maradék fonalból, bőrből karkötőt kreáltunk,



üdítős dobozok nyitófüleiből karkötőt fűztünk



csempéből mozaikot ragasztottunk,



újságpapírból montázst készítettünk



befőttesüveget festettünk,



dróthuzalból kulcstartót, és különféle figurákat hajtogattunk – ismét kiderült, hogy
a gyerek fantáziája kimeríthetetlen,



női szabóink a fel nem használt anyagból alkottak,



csőszerelőink „kovácsoltvas kerítést” készítettek toalettpapír gurigából,



a technikumi osztályok a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviselőinek interaktív
előadásán vettek részt, ahol a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségét járták körbe.

6. Április 29-én gyalogtúrára hívtuk fiataljainkat, ahol a kötetlen beszélgetéseket igyekeztünk
a fenntarthatósággal kapcsolatos tudnivalókkal gazdagítani.

7. Fenntarthatósági témaórán beszélgettünk a tudatos vásárlásról, élelmiszerpazarlásról.

És ami kimaradt:


Rajtunk kívülálló okok miatt, sajnos most nem tudtuk megvalósítani a gömörszőlősi
ökofaluba tervezett látogatásunkat. Az előző években már több alkalommal eljutottunk
Gömörszőlősre, amely kiváló lehetőséget teremt a fenntartható életmód megismerésére.



Pályáztunk a "Csanyiki Erdőház" Erdészeti Erdei Iskolában megvalósuló Egészséges erdő
- egészséges jövő , „Erdőfoglaló” – ismeretterjesztő társasjáték bemutatóra és
beszélgetésre. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy nem tartoztunk a kiválasztott iskolák
közé.

Reméljük, hogy erőfeszítéseink nem voltak hiábavalók, és a kreatív programok mellett sikerült
elültetni a gondolatot, hogy mindannyiunk felelőssége a természet és a környezet megóvása
további boldogulásunk érdekében.
„Ha gondoskoduk a természetről, a természet is gondoskodik majd rólunk” – David Attenborough
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