Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola
033454
4965 Kölcse, Arany J. u. 1. sz.
iskola@kolcse.hu; 06-44-435-621
http://kolcse-iskola.iwk.hu/

Fenntarthatósági témahét
2018-ban a Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskolában
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Fenntarthatósági témahéthez. A szervezők által közzétett témajavaslatok és óratervek ugyan
nagy segítséget adtak az előkészítésben, nevelőink mégis úgy döntöttek, hogy helyi
viszonyainkat és gyermekeink előzetes tudását ismerve ki-ki maga dönti el, mit is dolgoz fel
osztályával, csoportjával. Ezen kívül voltak programrészek, amelyek egy időben az egész
iskola figyelmét igényelték. Ezek közül három eseményt emelnénk ki:
-

Föld napja plakát rajzversenyt hirdettünk alsó és felső tagozatos tanulóinknak.

-

Csatlakoztunk a térség hulladékkezelője által meghirdetett papírgyűjtési versenyhez,
amely jó példája a fenntartható fejlődés gyakorlati megvalósításának.

-

A használtelem gyűjtő versenyünk is részben a fenntarthatósági hétre esett, mely
szintén jó példája bolygónk környezeti értékei megóvásának.

Több évfolyamot is magába foglaló programrész volt az Önkéntes megvalósítóként hozzánk
csatlakozott HNP munkatárs három bemutató előadása és az intézményvezető által vezetett
szintén három interaktív előadás. Ezen alkalmak célja elsődlegesen a gyerekek
környezetvédelem iránti elkötelezettségének erősítése, tudatosítása volt. Mindezt alsó
tagozaton pl. a Madárgyűrűzés és fajvédelmi programok a Bereg-Szatmári síkon című
bemutatóval, felső tagozaton pedig az ENSZ 17 fenntartható fejlődési cél ismertetésével,
megbeszélésével igyekeztek az előadók elérni.
A fent leírtakon túl osztályszinten, osztályfőnöki órán, vizuális kultúra, technika és életvitel,
valamint környezetismeret órán a következő témákat dolgoztuk fel:
1. osztály – Szelektív hulladékgyűjtés a gyakorlatban
2.a. osztály – Újrahasznosítás, használt dobozokból dísztárgyak készítése
3. osztály – a Föld napja
4. osztály – Rajzolás-festés a Föld napja plakátrajzverseny alkalmából

5.a. és b. osztály – A világ táplálék térképe, mely során végiggondoltunk, kinek
köszönhetjük ételeinket. Beszélgettünk arról is, hogy Afrikában, Ázsiában gyerekek
milliói dolgoznak a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban és emiatt nem vagy csak időként
járnak iskolába. Állatvédelem: a gyerekek által készített prezentáció bemutatása.
8.a. osztály – A Föld védelme újrahasznosítással, szelektív hulladékgyűjtéssel. Az
élelmiszer pazarlás okai, megoldások keresése.
8.b. osztály – Az ENSZ 17 fenntarthatósági célja, a célok rajzzal történő szemléltetése.
Természetesen ökoiskolaként a jövő évi fenntarthatósági hétnek is aktív részesei kívánunk
lenni, mivel jól látható gyerekeink és nevelőink fogékonyságának növekedése minden
környezetvédelemmel kapcsolatos téma iránt. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy
kifogyhatatlanul sok tennivaló vár még ránk.
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