Csurgói Eötvös József Általános Iskola Arany János Általános Iskolája 7515
Somogyudvarhely, Kossuth u. 19

Fenntarthatósági témahét – 2018. 04.23 – 04.27
Beszámoló

A témahét résztvevője a somogyudvarhelyi Arany János Általános Iskola
valamennyi tanulója.
Alsó tagozaton 25, felső tagozaton 11 fő tanuló és 5 fő pedagógus valósította
meg a témahét programjait.
Időtartama: 2018. 04.23. – 04.27.
A téma feldolgozására fordított idő- és órakeret osztályonként:
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A témahét programja:
Alsó tagozaton a Tizenkét hónap c. újgörög népmese feldolgozása, naptár
készítése, az elkészült naptár használata az időjárás és a természet
változásainak megfigyelésére.
Felső tagozaton élelmiszer-hulladék felmérés készítése, az adatok alapján
számítások, kezdeményezés kialakítása az élelmiszer-veszteség és az élelmiszerhulladék csökkentése érdekében.

A témahét célja:

Alsó tagozaton:
 A tanulók legyenek tisztában az évszakok jellemzőivel.
 Ismertessék, hogy számukra mi jelent örömöt, illetve mi okoz bánatot az
egyes hónapokban.
 Készítsenek falinaptárt, amire rákerül az adott hónap neve, rajzos
formában az örömök és bánatok.
 Az elkészült naptárt használják az időjárás és a természet megfigyelésére.
Felső tagozaton:
 Vita és érvelés az élelmiszerhulladékról.
 A felmérés hatására a diákok figyelme, tudatossága fejlődjön az étkezési
szokásokkal kapcsolatban.
 Erősödjön az élelmiszerek pazarlásának elutasítása.
 Gyűjtsenek adatokat ebédnél, hasonlítsák össze az elfogyasztott
élelmiszer mennyiségét az elpazarolt élelmiszer mennyiségével.
 Az adatgyűjtést követően végezzenek számításokat, és határozzák meg a
hulladék százalékos arányát és mennyiségét, valamint ábrázolják az
adatokat táblázatban illetve grafikonon. Az összes diák adatai alapján
számoljanak átlagot.

Pedagógiai cél:





Kooperativitás, együttműködés előtérbe kerülése.
Felelősségteljes döntés meghozására való képesség fejlesztése.
Lényegkiemelő képesség, szövegalkotó képesség fejlesztése.
Mindenki saját élményei, képességei, tapasztalatai alapján járuljon hozzá
a csoport eredményességéhez, s aktívan kapcsolódjon be a munkába.
 Egymásra figyelés erősítése.
 Kulturált magatartás fejlesztése.
 Kreativitás, problémamegoldó készség fejlesztése

Megvalósult tantárgyi integráció:
 természetismeret, matematika, magyar, rajz
Munkaformák:






egyéni munka
páros munka
csoportmunka
frontális munka

Várt eredmények:







Ismeretek bővülése.
Csapatmunka fejlesztése.
Kortársi kapcsolatok erősítése.
Érdeklődés felkeltése.
Közös munka örömteli megélése.
Szociális kompetenciák fejlődése.

A témahét megvalósulásának értékelése:
A gyerekek ismeretei az adott témában mind az alsó, mind a felső tagozaton
bővültek. A feladatokat nagy lelkesedéssel végezték, érdeklődéssel figyelték
egymás beszámolóit tanulóink.
A témahetet sikeresnek ítéljük, mert:







Fejlődött a tanulók szociális érzékenysége.
Fejlődött vitakészségük.
Erősödött a csoportos együttműködés.
Erősödött a társak megértésének képessége.
Megtapasztalták a segítségadás pozitív hatásait.
Bővült a tanulók ismerete a témahét feladatain keresztül.

