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Fenntarthatósági témahét 
2018. április 23-27 

 
Az idei tanév elején határoztuk  el a közismereti munkaközösség reál szakos 

oktatói, hogy kapcsolódunk a témahét programjához. Kezdetben, éppen csak 

szárnypróbálgatás képpen, nem az egész intézményben , inkább csak egy-két 

osztályt megmozgatva a szakgimnáziumi részen. Később a tapasztalatok alapján 

bővítenénk a lehetőségeket, minél több diákot és kollégát bevonva az eseményekbe. 

Bemelegítésként a 9. évfolyamos osztályokkal a Világ Legnagyobb 

Tanórájához csatlakoztunk, melynek témája később megjelent itt is a mintaprojektek 

között. 

 
 
 

 
 
 



 
 

A témahetet egy héttel korábban kezdtük a Föld napja alkalmából, ahol a 10. 

évfolyamosok a biológia órán halhattak a biodiverzitás fontosságáról, számolhattak 

ökológiai lábnyomot és plakátversenyen indulhattak a magyarországi év fája, emlőse, 

madara, rovara, hala kategóriában. A legsikerültebb alkotások az iskolai hirdető 

táblára kerültek, ahol szinte valamennyi  tanulónk rácsodálkozott a honi élőlények 

sokszínűségére. 

 

A témahéten a 11. évfolyamosokat vontuk be a több tanórát felölelő 

foglalkozásokba. Korábbi 

beszélgetések során kiderült, hogy a 

diákok közül sokan nem ismerik 

pontosan a szelektív hulladékgyűjtés 

itthoni formáit, melyik tárolóedényben 

pontosan milyen típusú anyagokat 

helyezhetnek el. Többen jelezték, 

hogy az árucikkek csomagolásain 

található jelölések nagy részének 

jelentését sem ismerik. Így a 

tevékenységeket ezen hiányosságok 

pótlása köré szerveztük, alakítottuk. 



A benevezett egy osztály 

helyett két osztályt mozgattunk meg, 

de igazából az elkészült munkák 

kiállításával az egész intézmény 

tanulhatott az adott témában. 

A diákok számára legélvezetesebb a 

közös, csoportmunka volt, akár az 

interaktív táblánál csaptok versenyeztek, 

akár közösen plakátot  készítettek vagy az 

elhangzottakból totót töltöttek ki. Lelkesen vettek részt az órákon, mivel a témákat is 

ő javasolták. 

 

 

 

Jövőre szeretnénk még több tanulót és kollégát 

bevonni a programokba és lehetőség szerint a 

helyi szervezeteket is meghívni előadóként 

illetve közös tevékenységet szervezni 

környezetünk megóvása, szépítése érdekében.  
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