Fenntarthatósági Témahét 2022.
Aba Sámuel Általános Iskola, Kazár
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelésben 2022. április 25-29. között hirdette
meg a Fenntarthatósági Témahetet, amelynek célja a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése
iskolai keretek között. Iskolánk idén 2. alkalommal csatlakozott a programhoz. 2022. évi
Fenntarthatósági Témahét kiemelt témái a víz, az egészségvédelem, a felelős fogyasztás,
valamint a hulladék kérdésköre. E témák köré épültek a diákoknak megtartott tanórák,
programok, foglalkozások.
Megnéztük Áder János köztársasági elnök online tanóráját a felső tagozatosokkal.
Pedagógusaink minden évfolyamon, minden nap tartottak a témahéthez kapcsolódó
foglalkozásokat. Sokféle játékos, kreatív feladattal színesítettük a programot, az ismereteket
bővítő tanulmányi feladatok mellett. Több foglalkozásról fényképeket is készítettünk. A Föld
napja alkalmából plakátot készítettünk a 7. osztályosokkal, melyet iskolánk faliújságán
közszemlére bocsájtottunk. A tavalyi Témahét során már regisztráltuk iskolánkat, tanárainkat
és diákjainkat is a www.pontvelem.hu oldalon, melyet az idén is használatba vettünk.
Alsó tagozatban a következő témákkal foglalkoztunk a gyerekekkel: környezetvédelem,
vízvédelem, hulladékcsökkentés fontossága, föld napi színezők és plakátok, tanulmányi séta a
szabadban, szemétszedés az iskola környékén, kézműves és egyéb kreatív feladatok.
Felső tagozatban megjelenő témák: Föld napja, klímaváltozás, komposztálás, ökológiai
lábnyom kiszámítása, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, ökotudatos étkezés, tudatos
vásárlók ismérvei, reklámok hatása a vásárlási szokásainkra, a Földünket „fogyasztó”
tényezők, a víz a legértékesebb kincsünk. Hittan órán megbeszéltük, hogy Isten a teremtő, az
ő szándékából fakadnak a világmindenség törvényei, és gondot visel erre a világra, de
mindannyiunk feladata, felelőssége vigyázni rá. Feltettük a kérdést: mit tehetek én? Ötleteket
gyűjtöttünk, hogy mit tehetünk mi a környezetünk szebbé tételéért. Készítettünk közösen egy
wordartot, ami a diákok ötleteit, gondolatait összegezte. Rendeztünk egy online kvízt a felső
tagozatosoknak a Témahétről, melyet a Teszedd! Programunk reggelén (aznap Egészségnapot
is tartottunk a faluban) töltött ki az összes diák. A legügyesebb kitöltőket oklevéllel díjaztuk.
Programok, melyeken részt vettünk:






Gondolj újra! kreatív pályázat
Mesélő vízcsepp pályázat
Teszedd! program
Kutatási program (kérdőív kitöltése)
Legaktívabb iskola díjra is pályáztunk

Versenyek, melyeken részt vettünk:
 ZöldOkosKupa Palánta (7-8. évfolyam): Két 3 fős lánycsapattal neveztünk a
versenyre, akik az első forduló feladatait sikeresen teljesítették és a 2. fordulóban is
részt vettünk. A regionális középdöntőbe sajnos már nem jutottunk be.
 Időszaki szelektív hulladékgyűjtési verseny: Iskolánk tanulói eddig 40 kg használt
elemet gyűjtöttek!

Alsó tagozat:

Felső tagozat:

