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Ismerd meg Vépet! 

Témául választottuk: 

FENNTARTHATÓSÁGI TÉRKÉP 

Helyi környezeti és kulturális örökségünk a múltban és most 

Az ajánlásként megadott témát és óravázlatokat felhasználva egy saját, helyi sajátosságokat 

figyelembe vevő projekthetet állítottunk össze.  

Motivációnk az volt, hogy tanulóink jó része a szakközépiskolás éveit a kollégiumban, így városunkban, 

Vépen tölti. A tanulóifjúság életében ezek az évek meghatározó jelentőséggel bírnak. A 

szabadidejükben jobbára csak a helyi boltokat, fagyizót látogatják meg, vagy a buszra, vonatra 

rohannak.  

A projekthét célja az volt a tanulók megismerjék a helyi természeti és kultúrtörténeti értékeket.  

A hét során osztályfőnökök segítségével indult el az 

ismeretszerzés. Minden osztály kapott egy feladatlapot, 

amelyben Vép történetéről, híres történelmi alakjairól, főbb 

épületeiről és emlékműveiről találtak különféle feladatokat. A 

megoldáshoz internetes forrásokat is megneveztünk. 

A tanulócsoportok kikeresték a feladatok megoldásait. 

Feltérképezték a városról készült fotók forrását.  

Megismerkedtek Vép jeles személyeivel: Erdődyek, Csákváry 

Krisztina, dr. Zmerlych Aurél. Megismerkedtek Eper Katica 

legendájával, és ellátogattak a gyermek sírjához is. 
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Az osztályfőnöki órán egy tanulmányi séta keretében keresték fel a jelentősebb helyeket. „Vép a jövő 

városa!” Olvashatjuk több helyen a szlogent. Ennek megfelelően számos megújuló energia 

használatára láthattak példát. Ehhez is szerepelt a feladatok között. A programelem során törekedtünk 

a kulcskompetenciák fejlesztésére:  

- kulturális kompetencia: helyi kultúrtörténeti értékek megismerése 

- digitális kompetencia: internetes források használata, Ms word használata a feladatlap 

kitöltése során 

- matematikai és természettudományi kompetencia: megújuló energiaforrások használatának 

megismerése, természeti környezet megismerése 

- tanulás tanulása: olvasás, lényegkiemelés, az ismeretek alkalmazása, feladatmegoldás 

Fontos, hogy a tanulók csoportokban tevékenykedtek, hatékony együttműködést igényelt a program. 
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Az ismeretek bővítését szolgálta az iskolánk aulájában létrehozott kiállítás is. 

  

Egyrészt a város lakóitól és a polgármester úrtól kapott, valamint régi dokumentumokban fellelhető 

fotókat helyeztünk el a paravánokon. 

A helyi értéktárról összeállított kiállítást a kultúrház vezetője, Koszorús Judit mutatta be az érdeklődő 

diákoknak. Hallhattak a Tűzoltóság múltjáról és jelenéről, a városi életben betöltött aktív 

tevékenységükről. Megismerkedtek a templom rejtette régészeti kincsekről, Dömötör Gábor (helyi 

történész) által összegyűjtött egyházi ereklyékről. Vép városban mindig is jelen voltak a nemzetiségek. 

Cigányok életéről jelent meg több könyve Holdosi Józsefnek. Róla is hallhattunk, csakúgy, mint Hatos 

Ferencről, aki az általános iskola egykori igazgatója volt, vagy a ma is élő és tevékenykedő Hatos Csaba 

festőművészről. Utolsóként említem, de a város talán legmeghatározóbb műemlékével a Vépi 

kastéllyal és parkjával is foglalkoztunk az interaktív délutánon. 

  

A kirándulások, fürkészkedés, és a csoportok aktív munkájának eredményeként tartottunk egy szakmai 

délutánt, ahol minden csapat egy ppt-vel szemléltetett előadást tartott. Az előadásokat Kovács Péter 

polgármester, Koszorús Judit közművelődési munkatárs és Dömötör Gábor bírálta. 
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Az előadások nagyon színesek voltak. Jól használták a tanulók a technikai/informatikai hátteret. Az 

előadások szerkezete, felépítése logikus és érthető volt. Tanulóink talpraesettsége, előadói kultúrája 

meglepte a bíráló bizottságot. Az eredményeket oklevéllel és némi édességgel jutalmaztuk. A város 

vezetése minden tanulónak emlékbögrét adott át. 

  

 

Az írásbeli feladatlapok kiértékelése: 

Csapattagok Osztály Feladatlap Helyezés 

Gyűrű Benedek, Horváth Adrián, 

Molnár András 

9.c 52 pont I. 

Nagy Vivien, Orsós Adél, Csík Attila 9.c 51 pont II. 

Hada Eszter, Dolgos Bernadett, Varga 

Alexandra 

10.d 48 pont III. 

Lakatos Dániel, Kondor István, Balázsi 

Bálint 

kollégium 

csapata 

45 pont  
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Peszleny Ivett, Hegyi Flórián, Horváth 

Patrik 

10.c 44 pont  

Péter Alexandra, Horváth Doroti, 

Csike zsolt 

9.b 43,5 pont  

Darvas Arnold, Nagy Kata, Rózsa 

Rómeó 

11.c 43 pont  

 

A program I. helyezett csapatai a 9.c osztályból: 

 

A program sikerességéről a Vas népe és annak online hírportálja adott tudósítást. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-fenntarthatosagi-temahetre-palyaztak-a-vepi-

kozepiskolasok-2326573/ 

A cikk a helyi újságban, a Vépi krónikában is helyet kapott. 

http://vep.hu/onkormanyzat/vepi-kronika.html  

A program eredményeként szeretném megemlíteni, hogy a diákok többirányú fejlesztése mellett, az 

iskolánkban folyó munkába is bepillantást nyerhettek a város vezetői, lakói. A Fenntarthatósági 

témahét idei évi programját a kilencedikes tanulóink számára a tanév elején állandó programelemként 

javasoljuk bevezetni. 

 

Vép, 2018. május 30.              Fazekasné Marton Mónika 

(ökoiskola munkacsoport) 
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