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Szekszárcli Babits Mihály Általános Iskola

beszámolój a a Fenntarthatósági Témahét tapaszta|atairől

2018. április 23 _ 27.

lskolánkban az idei tanévben először került sor a FenntarthatóságiTémahét megrendezésére,

melynek az alsó és a felső tagozatos tanulók egyaránt aktív részeseivoltak.

280 tanuló és 18 pedagógus valósította meg a témahét programjait. A téma feldolgozására

fordított idő osztályonként' tanulórrként kb. 3 óra.

Az intézmény diákiainak előzetesen egy felhívást tettünk közzé, amiben azt kértük a

gyerekektől, hogy hulladékból készítsenek használati, illetve dísztárgyakat. Az összegyiijtött

anyagból kiállítást szervezttink az iskola az aulájában. A kiállítást nagy érdeklődéssel

tekintették meg a diákok.

A Diákönkormányzat bevonásával a legjobban sikenilt alkotásokat értékeltük és az alkotókat

jutalomban részesítettük. A művekrol készült fényképek az iskola honlapján is megtekinthetők.
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Az alsó tagozat programjai:

Atagozaton, a témahét programján az egészséges táplálkozással, a vitaminok fontosságával és

a tudatos vásárlással, fogyasztással ismerkedhettek meg a gyerekek.

A programokat projekt jellegűen valósítottuk meg, évfolyamokra lebontva.

Fenntarthatósági témahét 2018' április 23 -27,
alsó tagozat
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Saját programjainkhoz a központi programtervek moduljai koztil választottunk

tevékenységeket, az életkori saj átosságoknak megfelelően.
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A felső tagozat programjai:

Felsos technika órákon a különféle maradék élelmiszerek újra hasznosításáról beszélgettek,

például mit lehet kezdeni a megszáradt kenyérrel. A gyakorlatban pedig bemutatták, hogy

készíthetünk ö sszeszáradt kenyérből kenyérmo r zsáÍ, v agy b undáskenyeret.

Az iskolában aZ iskola-alma progÍam keretében kapott, fel nem használt almából pedig

almalevet készítettek és almás süteményt sütöttek.

Informatika órák keretéberr 5. osztálytól 8. osztályig egy-egy informatika csoport Power Point

bemutatót készített az internet segítségével képekkel, receptekkel illusztrálva, melynek témája

a maradék ételek újra hasznosítása volt.

SIARAIKENYTR l/ENNYl ÉtrLt logUN]r rl?

Délután folyamán egy 5' osztályos napközis csopoftban beszélgettek az élelmiszer pazarlás

káros környezeti és gazdasági hatásairól. A kidobott élelmiszerek nem csupán a háztartások

kiadásait terlrelik Íölöslegesen' de a környezetre is károsan hatnak. Csak Magyarországorr kb.

1,8 millió tonna élelmiszer hulladék keletkezik évente. A délutáni napkozis Íbglalkozásokon

arról beszélgettek, hogy mi mit telreti.ink a nagymértékű pazarlás ellen. Mindez elkertillrető

lenne a tudatos fogyasztói magatartással, illetve a tudatos vásárlási szokások kialakításával.

A gyerekek felmérést végeztek az iskolai menzán elÍbgyasztott és a kidobásra került ételekkel

kapcsolatosan. Három napon keresztül vezetniük kellett egy erre sokszorosított feladatlapon

mennyit ettek meg az iskolai menzán az aznap kapott ebédjtikből és eztrajzzal is illusztrálták.

Sajnos az eredmények igazolták, amit mi pedagógusként is tapasztalunk, hogy az ételek közel

felét nem fogyasztották el, mely így sajnos kidobásra került.
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Az okok ósszetettek. a gyerekek étkezési szokásaiban is kereslrető, de az iskolai t-ttellzátl k.11'..'l'

ételek minősége sem mindig megfelelo. Mindenesetre megállapítliató az a térr1. hr-lgt llltj. :t,^

a tennivaló ezen a téren.

A témahét célja volt:

o A gyerekek isnrerjék fel, hogy az egészség r'ragy kincs.

. Ismerjék meg az ásványi anyagok és a vitaminok jelentőségét, azok tő forrásait.

. Tudjarrak egészséges étrendet összeállítani.

. Legyen számukra vonző az egészséges táplálkozás, melyről legyenek alapvető

ismereteik.

. lsme{iék fel, hogy tudatos vásárlással, a környezetszennyezó anyagok kertilésével

tehetnek a fenntartható, ti szta környezetért.

o Váljon fontossá számukra a szelektív hulladékgyűjtés, ismerjék fcl a

hul l adék gazdál kodás, az ujr ahaszno sítás j elentőségét.

Pedagógiai célok a hét folyamán:

. Együttműködés, kooperativitás.

. Felelősségteljes döntés meglrozására való képesség feilesztése'

o A gyerekek saját képességeik' élményeik, tapasztalataik alapján aktívan járuljanak

hozzá a sikeres csoportmunkához.

. Egymásra Íigyelés erősítése.

. Kulturált magatartás fejlesztése'

o Kreativitás, problén'ramegoldó képesség fej1esztése.

o A mindennapi életben használható tudás nyújtása.
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Megvalósult tantárgyi integráció: Biológia, természetismeret, környezetismelet, magyar'

matematika, informatika.

Munkaformák: Projekt munka, csoportmunka, egyéni munka

Várt eredmények:

o Tudatos és egészséges táplálkozás ismereteinek elsajátítása

o Helyes étrend kialakítására való igény és képesség kialakítása

o Az egészséges élelmiszerek előtérbe helyezése

o A téma iránti érdeklődés felkeltése

o Csapatmunkafejlesztése

o Szociáliskompetenciákfejlodése

o A változásravaló képesség fejlesztése

A témahét megvalósulásának értékelése :

'/ Az egészséges táplálkozással kapcsolatosan bővült a tanulók ismerete, kialakult a

tudato s e gészsé ge s tápl álko zásra val ó tö rekvé s.

'/ Megismerték az egészséges reformételeket, lehetőségeik és képességük szerint el is
tudják majd készíteni azokat.

'/ Képesek lesznek osszeállítani a modern táplálkozásnak megfelelő menüsorokat.

'/ A tudatos vásárlással, a környezetbarát csomagolásra való figyelem felhívásával

csökkenthetik a körny ezetszenny ezést'

'/ A feladatokat nagy lelkesedéssel végezték a gyerekek. Fontos, hogy tanulóinkat már

ebben a korban a tudatos vásárlásra, környezetünk megóvására neveljük. Viszonylag

sok ismeretük van a témában, de sok újat is megtudtak.

,/ Feilődött a tanulók szociális érzékenysége.

,/ Erősodött a csopofios együttműködés.

'/ Ráirányult a figyelmük az egészséges táplálkozásra, a környezettudatos magataftásra.

'/ Bővült a tanulók ismerete az egészségről.

A témahét utolsó napján a tanulók elégedettségi kérdőívet töltöttek ki. A kérdőívek kiértékelése

alap1án megállapíthatjuk, a témahét elnyerte a gyerekek és a pedagógusok tetszését.

A következő tanében újra szeretnénk jelentkezni a programra.


