BESZÁMOLÓ A FENNTARTHATÓSÁGI
TÉMAHÉTRŐL A GÖRGETEGI ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN
2019. március 18-22.
Iskolánk idén is részt vett a Fenntarthatósági témahéten az alsó és felső
tagozatosokkal egyaránt. A 8 osztályból 106 tanuló, és 12 pedagógus
valósította meg a témahét programjait.
Céljaink:
-Fenntarthatóság és környezettudatos szemlélet fejlesztése.
-A vizek, ivóvizek védelme.
-A vizek, ivóvizek érzékszervi vizsgálata.
-Közvetlen környezetünk értékei.
-Kompetenciák fejlesztése.
-Toleranciára, együttműködésre nevelés.
-Kommunikációs készség fejlesztése.
-Matematikai feladatok, rajzolás, érvelés.
● A gyakorlati képességek fejlesztése területén:
- A konkrét emberi beavatkozás előnyös és hátrányos következményeinek
felismertetése.
- Legyenek tapasztalataik a szűkebb és tágabb környezet problémáiról, elemi
ismereteik a
megoldási módozatokról, törekvésekről
-Legyenek képesek tapasztalataiknak, megfigyeléseiknek, kérdéseiknek
megfogalmazására, oksági
kapcsolatok korábbi tapasztalataik beépítésére, következtetése levonására,
önálló vélemény
megfogalmazására
.
●Az attitűdformálás terén:
- Ki kell alakítani a gyermekekben a természet, az élet és a környezetfelelős
magatartás
tiszteletét, megbecsülését.

- El kell érnünk, hogy tanulóink kapcsolataikban a jellem részeként tekintsék a
környezethez
való viszonyulás egyéni sajátosságait.
- Gondoskodó, védelmező magatartást kell kialakítani bennük az élőlényekkel
kapcsolatban
- Fejleszteni kell a környezeti károkozástól, a pazarlástól való tartózkodás
igényét.
- Erősíteni szükséges aktivitásukat a feladatmegoldások során.
- El kell érnünk, hogy becsüljék tágabb és szűkebb környezetük értékeit,
értékeljék a problémák megoldására irányuló erőfeszítéseket.
- Ki kell alakítani bennük a hasznos emberi tevékenység iránti tiszteletet.
- El kell mélyíteni azt a tényt, hogy jelenlegi viselkedésünk, szokásaink és azok
jövőbeli környezeti hatásai között soros összefüggés található.
- Növelni kell elkötelezettségüket a környezet ügye iránt.
● A közösségfejlesztés terén:
A projekt jó lehetőség arra, hogy közösség tovább erősödjék. A közös élmény, a
közösen megoldandó feladatok erősítik a gyermekek közötti kohéziót.
El kell érnünk, hogy:
- A program során figyeljenek egymásra, segítsék egymást, versenyhelyzetben
se tanúsítsanak ellenséges magatartást.
- Érezzenek közös felelősséget saját környezetük iránt

Az alsó tagozatosokkal a víz, és az időjárás témakört választottuk és
dolgoztuk fel. Osztályonként 3-7 órában valósítottuk meg a programot. A
vízzel, időjárással kapcsolatban kisfilmeket vetítettünk a gyermekeknek,
feladatlapokon dolgoztak csoportokban, akváriumot készítettek , és a
helyi mesterséges tavat is megtekinthették. A program során valamennyi
fogalom, viselkedési forma könnyen elsajátíthatóak voltak számukra.
Nagyon tetszett a tanulóknak, hogy kibontakoztathatták kreativitásukat ,
illetve , hogy a szabadban a friss levegőn lehettek. A tóparti sétát
összekötöttük egy piknikkel is. Ezenkívül betekintést nyerhettek a Sándor,
József, Benedek nevekhez kapcsolódó népi jóslásokba is.

A felső tagozatosok tanulóink a víz témakör mellett a szelektív
hulladékgyűjtést is újra belevették programjukba. Nagyon leleményesek
és kreatívak voltak a gyermekek. Rengeteg érdekes , figyelemfelkeltő
plakátot készítettek, amiből kiállítást is rendeztek.

Összegzés:
A témahetet sikeresnek ítéljük , mert erősödött
- a csoportos együttműködés
- a természet, és egymás iránti tisztelet, megbecsülés
Bővült tanulóink ismerete.
Felelősséget éreznek környezetük iránt.

Görgeteg, 2019. 04. 05.
Héjjas Margit
munkaközösség-vezető

