Szegedi Jerney János Általános Iskola
Szeged – Kiskundorozsma
FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT – 2018.04.23 – 04.27.

Beszámoló

A témahét résztvevője: Szegedi Jerney János Általános Iskola alsó- és felső tagozatos tanulói.
250 fő tanuló 11 osztályból és iskolánk pedagógusai valósították meg a programot.
Időtartama: 2018.04.23-04.27.
A téma feldolgozására fordított idő osztályonként 5 óra.
A témahét folyamán környezetünk védelmével, környezettudatos közlekedéssel, az év élőlényeivel és Földünk
környezeti problémáival foglalkoztunk.

A témahét célja:
-

A gyerekek legyenek tisztában azzal, hogy környezetük védelméért ők is sokat tehetnek, ez nemcsak a felnőttek
feladata.
Lássák cselekedeteik következményeit és keressék a lehetőségeket amikor környezetükért tehetnek.
Ismerjék az év élőlényeit és értsék meg az élőlények védelmének fontosságát.
Tartsák fontosnak környezetük tisztaságát és tegyenek is ezért.

A témahét pedagógiai céljai:
-

Diákok tudatos környezetvédő szemléletének fejlesztése.
Kooperatív technikák gyakoroltatása.
Felelősségteljes gondolkodás fejlesztése.
Kultúrált magatartás fejlesztése.
Kreativitás fejlesztése.

Megvalósult tantárgyi integráció:
Biológia, természetismeret, kémia, fizika, magyar, rajz, földrajz.

A témahét megvalósításának módja:
Minden nap első órában az összes osztályunk azonos (korosztályra szabott) feladattal indította a napot.
1. nap Téma: Környezettudatos közlekedés – felmérés azzal kapcsolatosan, hogy ki milyen közlekedési
eszközzel érkezett az iskolába. Előzetesen figyelemfelhívó plakát népszerűsítette a gyerekek körében a
gyalogos és kerékpáros közlekedést.
2. nap Téma: Mi vigyázunk a környezetünkre! Közös osztályplakát készítése. A plakátok iskolánk folyosóját
díszítik.
3. nap Téma: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a Föld 25 perces tetszőleges kisfilm megtekintése pl.
Ember és természet. Rajzpályázat meghirdetése „Az év élőlényei” témában.
4. nap Téma: Szemétgyűjtés az iskola környezetében.
5. nap Téma: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a Föld 25 perces tetszőleges kisfilm megtekintése pl.
Hulladék újrahasznosítás.

A témanapot sikeresnek ítéljük:
-

A csoportok jól működtek együtt.
Gyarapodott tanulóink ismerete a feldolgozott témakörökben.
Fejlődött tanulóink szociális érzékenysége.
Kreativitásukat kicsit a környezetvédelem szolgálatába állíthatták, elmondhatták rajzaikon keresztül véleményüket.
Ébredezik felelősségtudatuk.
Iskolába járási szokásaik felméréséből kiderült, hogy tanulóink kb. 34 %-a érkezik autóval az iskolába, de ez az
arány alsó tagozatban magasabb, felső tagozatban pedig csak 20%-nyi. Tanulóinknak kb. a fele kerékpárral vagy
gyalogosan érkezik.

