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Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Miskolc 

 

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről 

 

A témahét résztvevője: Avastetői Általáos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamennyi 

felső tagozatos tanulója.   

182 fő tanuló 8 osztályból és 5 fő pedagógus valósította meg a témahét programjait. 

Időtartama: 2018.04.23-2018.04.27. 

A téma feldolgozására fordított idő osztályonként 3 óra.  

A témahét programján az „Égig nőnek-e a fák c. modult dolgoztuk fel, melynek keretében 

átismételtük az internetes keresőprogram használatát, összegyűjtöttük a magyarországi 

leghíresebb, legidősebb fákat, ppt-t készítettünk róla párosával. Meghatároztuk iskolánk 

udvarán található fák életkorát és magasságát. A magasság mérését többféleképpen végeztük. 

Fatestvért kerestünk a közeli kiserdőben. 

Megbeszéltük, hogy miről árulkodnak az évgyűrűk. 

Megnéztük a nagyatádi öreg hársról szóló kisfilmet, mellyel kapcsolatban mindenki kifejtette 

a véleményét rajzban vagy szóban. 

Makovecz Imre épületeiről készült hiányos fotókat csoportmunkában egészítették ki a 

tanulók. 

Megismerkedtek a világ illetve Magyarország régi faépületeivel, különösképpen az 

iskolánkhoz közeli Avasi Kilátó elődjével, amely sajnálatos módon leégett. 

Madáretetőt készítettünk, miközben többféle farögzítési technikával ismerkedtek meg a 

tanulókat, ezeket ki is próbálták. 

Jót játszottunk a Bingó játékkal. 

 

A témahét célja: 

Ráirányítani a figyelmet az épített és természeti környezet szépségeire, 

megóvására. 

Az egészséges környezet biztosításához nélkülözhetetlenek a fák, melyek tiszta 

levegőt, árnyékot, állatoknak táplálékot, fészkelő helyet adnak. 
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A téma pedagógiai célja: 

A fenntarthatóságra nevelés tájékozott és tevékeny tanulókat nevel, fejleszti a 

kreativitásukat, problémamegoldó képességüket, segíti szocializációjukat. 

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. 

Megvalósult tantárgyi integráció: 

Biológia, természetismeret, magyar, informatika, matematika, technika, 

vizuális kultúra 

 

Munkaformák:  

Csoportmunka 

Egyéni munka 

Páros munka 

 

Várt eredmények: 

Egészséges környezet kialakításának igénye 

megismerik a Földet veszélyeztető legfontosabb tényezőket, elgondolkoznak azon, 

hogy mit lehetne tenni a bolygónk megmentése érdekében 

Csapatmunka fejlesztése 

Kortársi kapcsolatok erősítése 

Érdeklődés felkeltése 

Közös munka örömteli megélése 

Szociális kompetenciák fejlődése 
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http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/egig_nonek_e_a_fak_modulleiras.pdf 

 

ÉGIG NŐNEK-E A FÁK? 

Modulvázlat 

Modulleírás 

Modulvázlat 

Modulleírás 

1. melléklet 

2. melléklet 

3. melléklet 

4. melléklet 

5. melléklet 

6. melléklet 

7. melléklet 

8. melléklet 

9. melléklet 

10. melléklet 

11. melléklet 

12. melléklet 

13. melléklet 

14. melléklet 

15. melléklet 

16. melléklet 

17. melléklet 

18. melléklet 

19. melléklet 

20. melléklet 

21. melléklet 

22. melléklet 

23. melléklet 

http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/egig_nonek_e_a_fak_modulleiras.pdf
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25. melléklet 

27. melléklet 

28. melléklet 

29. melléklet 

30. melléklet 

31. melléklet 

32. melléklet 

33. melléklet 

34. melléklet 

35. melléklet 

37. melléklet 

38. melléklet 

39. melléklet 

 

A témanap megvalósulásának értékelése: 

Az bővült a tanulók ismerete, segítette az egészséges környezet iránti igény kialakulását. 

Felismerték, hogy a biodiverzitás nélkülözhetetlen tagjai a fák, melyeket óvni és védeni kell. 

Tudatosult bennük, hogy a fák gazdaságilag is fontosak, de csak tervszerű erdőgazdálkodás 

alkalmazásával hasznosíthatók. 

A játékos feladatokat, a madáretetők és a ppt.k készítését nagy lelkesedéssel végezték 

tanulóink. Érdeklődéssel figyelték egymás beszámolóját az adott témában. 

A témanapot sikeresnek ítéljük, mert:  

Fejlődött a tanulók szociális érzékenysége 

Erősödött a csoportos együttműködés 

Megerősödött a társak megértésének képessége 

Ráirányult a figyelműk a környezet védelmére 

Megtapasztalták a segítségadás pozitív hatásait 

Bővült a tanulók ismerete a témahét feladatain keresztül az erdők fontosságáról 
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KÉPEK 
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