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Fenntarthatósági témahét 

2022.május 9-12. 

 

Fenntarthatósági témahétre a 2021/2022-es tanév kiemelt témái a víz, az egészségvédelem és a felelős 

fogyasztás lettek. Ezek mellett a hulladék, mint állandó téma is megjelenik.  

A Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium Környezetbarát munkacsoportja úgy döntött, hogy az 

idén minden kiemelt témával foglalkozni fogunk. A témahetet 

május 9-12 között rendeztük meg. 

A programok előtt egy héttel kikerültek a kollégium hirdető 

felületeire a témákkal és a programokkal kapcsolatos plakátok, 

érdekesség gyűjtemények, információk, felhívások, ismertető 

anyagok.  

A hét 4 napján egy egy témával foglalkoztunk.  

 

Hétfő- felelős fogyasztás. Az újrahasznosítás jegyében kézművesfoglalkozáson használt 

tojástartókból papírmasé technikával különböző használati-, és 

dísztárgyat készíthettek a diákok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A nap fő programja a Divatbemutatóval összekapcsolt vetélkedő volt. A programmal ruhaféleségek 

újra felhasználhatóságára hívtuk fel a figyelmet. A kollégák, ismerősök által összegyűjtött alkalmi 

ruharaktárból kerültek ki a szükséges alapanyagok. 3 fős csapatok indultak a vetélkedőn. Minden 

csapat húzott egyet, az előre összeállított feladatsorból.  

https://klebi.edu.hu/


Különböző alkalomra, eseményekre kellett a diákoknak összeválogatni egy öltözetet. (pl állásinterjú, 

afterparty, hétköznapi, iskolai ruha, sportruházat, stb..) Ezután egyik társukat felöltöztették, aki végig 

vonult a közönség előtt, miközben másik csapattag elmondta, hogy mit láthatnak, mi volt a feladat és 

miért a bemutatott ruhadarabokat választották. Háromtagú zsűri döntötte el a helyezéseket, a 

jutalmak egészséges nassolnivalók voltak. Nagy sikere volt a divatbemutatónak. A ruhadarabokat meg 

is tarthatták a gyerekek, a program után a közönség tagjai is válogathattak maguknak.  

 

Kedd- egészségnap-egészségvédelem. Ezen a napon a testi egészség került előtérbe. Délután 

az ápolónő szűréseket végzett. Lehetett kérni vércukormérést, 

vérnyomásmérést és lehetőség volt testtömegindex számításra 

is. Este az egészséges táplálkozásé volt a főszerep. A keleti 

szakkör segítségével, összekapcsoltuk az egészséges ételek 

elkészítését, fogyasztását a más nemzetek 

étkezési szokásinak megismerésével. A 

diákok koreai ételeket, zöld teákat 

készíthettek, amiből kóstolót tartottunk a 

többi diáknak. A nap zárásaként a már 

hagyományos salátabárban 

gyümölcssalátákat és más 

zöldségsalátákat kóstolhattak a diákok. A 

lelki egészség támogatására közös 

zenéléssel, teázással zártuk a napot. A hét 

minden napján pszichológusunk irányításával relaxálhattak a diákok.  

 

Szerda- a víz A Deseda tóhoz gyalogos és kerékpártúrát szerveztünk.  

(Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ által 

meghirdetett versenyen a Deseda-tó körüli 

kerékpárút 2022 Év Kerékpárútja címet nyerte 

el.) A Fekete István Látogatóközpont állandó 

kiállítását is megtekintettük a diákokkal, mely a  

Deseda-tó környékének változatos élővilágát 

mutatja be. Vizek, vízpartok, mocsárrétek és 

erdők jellemző növényeivel, állataival és 

gombafajaival ismerkedtünk.  



A Deseda-tó jellegzetes halait – vörösszárnyú keszegek, küszök, nyurga-és koi pontyok – akváriumban 

csodálhattuk meg. Biológia szakos kollégánk még sok érdekes információval szolgált a tóval 

kapcsolatban. Majd sétahajózás következett. Kb. 40 fővel, 4 pedagógus kollégával tartalmas délutánon 

vettünk részt. A mesélő vízcsepp pályázatra kisfilmmel készültünk. A film az alábbi linken tekinthető 

meg. 

https://drive.google.com/file/d/14gvv_H5HS48bzcg5bXSCiEccgmoTdzOi/view?usp=sharing 

 

Csütörtök- Hulladékhasznosítás, fenntarthatóság témakörben akadályversenyt szerveztünk 

diákjainknak. 8 állomáson mérkőztek meg a fiatalok 3 fős csapatokban.  11 csapat változatos 

feladatokat oldott meg az állomásokon, learningapps tankockák segítségével (papírtakarékosság).  

Fenntarthatósági célok csoportosítása, hulladéktotó, komposztáljunk kvíz, stb. A feladatok az alábbi 

linkeken elérhetők. Hulladékkal célba dobás, 

activity és versírás is feladat volt az állomásokon 

az adott témákkal kapcsolatban. 

https://learningapps.org/watch?v=p6qo9vkxk20 

https://learningapps.org/watch?v=pwz9kh3g520 

https://learningapps.org/watch?v=py8sr81nt22 

https://learningapps.org/watch?v=pt22644cn20 

https://learningapps.org/watch?v=pr6e8tyaj20 

Az első három helyezett jutalmat kapott, minden 

résztvevő müzli szeletet. 

Az események nagy részéről videók készültek, melyek honlapunkon megtekinthetők. 

 

 Csoportfoglalkozások keretében kb. 90 fő ismerkedett a fenntarthatósági fejlődési 

célokkal. 

 Intézményünk minden diákját sikerült valamelyik programra mozgósítani. 

 Az Oktatási Hivatal szakmai támogatásával a Fenntarthatósági Témahét témáihoz 

kapcsolódóan, 2022. március 31-én továbbképzésen vettünk részt Balatonlellén.(2 fő) 

 A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvánnyal is felvettük a kapcsolatot a PET-mentes 

iskolaprogrammal kapcsolatban. A jövőben értesítést kapunk, ha újra indul a pályázati 

lehetőség.  

Kaposvár,2022. 05. 31.      Dezsőné Fedor Ágnes 

        Királyné Baudiss Katalin  
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