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Fenntarthatósági témahét 

Beszámoló 

A 2019 évi Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18-22. között került megrendezésre. 

A 2019 évi Fenntarthatósági Témahét témakörei a közösségi közlekedés, a víz és a Globális 

célok közül az Egészség és jóllét, Fenntartható városok és közösségek és a Fellépés az 

éghajlatváltozás ellen témái köré szerveződtek. 

A környezet védelme és a fenntarthatóság érdekében egyre több civil, szervezet és 

önkormányzat tesz lépéseket, kezdeményezéseket. „Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő 

energiakészlet, klímaváltozás”, ezek a veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem 

változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon. A szemléletváltásra a gyermekek a 

legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskolás korban megismerjék a téma fontosságát 

és felfigyeljenek személyes érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a 

Föld védelméért.  

2018. november 28.-án regisztráltam az iskolát a Fenntarthatósági témahétre. 

A megadott témákat tematikus óratervek és mintaprojektek segítségével dolgoztuk fel. A 

tananyagok online letölthető formában elérhetők voltak a honlapról a korábbi évek anyagával 

együtt. Részt vevő osztályaink 12. A, 12. C, 9. E, 9. F, 10. I. 10. E, 10. F biológia és 
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természetismeret órákon foglalkoztak az alábbi témakörökkel: Fedezz fel egy vizes élőhelyet, 

és az Aktív tanulók – passzív ház. 

2019.február 14.-én 10:00-15:00 óra között részt vettem egy pedagógusképzésen, mely során 

az óraterveket ismertették. 

Iskolánk a Fenntarthatósági témahéthez kapcsolódóan takarítási programot szervezett a víz 

világnapján (március 22.), melyben szintén több osztályok érdekelt volt: 11. A, 10.E, 12. J, 9. 

C1, 10. F, 11. C, 9. E, 9. H.9. F.  

Fényképei az iskola Facebook oldalán is megjelentek:  https://www.facebook.com/szolnokikero 

Ekkor zajlott az országos Te szedd, önkéntesen a tiszta Magyarországért program is, melyből 

így regisztráció nélkül iskolai szinten részt vállaltunk. 

Szolnok, 2019. 04. 10. 

Készítette: Csáki Éva 
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Aktív tanulók – passzív ház:  

A fényképeken a 12. A osztály látható. 

 

Fedezz fel egy vizes élőhelyet: 

A fényképeken a 9. E osztály látható. 

 

 



Takarítási program: 

 

 

 

 

 


