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Fenntarthatósági témahét keretén belül már
második alkalommal kerül sor egy egész napos
programra, melyet ismét én terveztem meg és én
is vagyok a lebonyolításért felelős személy.
Az idei nap a március 21-i csütörtöki nap. A szervezést már jó előre megkezdtem.
Játékos vetélkedőt és faültetést állítottam a nap középpontjába. A tavalyi tanévben sikerült a
Térségi Hulladékkezelő Kft.-t is bevonni a programba, sajnos idén már az egy hónappal ezelőtti
megkeresésemkor nem tudtak szabad kapacitást biztosítani.
A forgatókönyvet a vezetőséggel egyeztetve készítettem el. Úgy döntöttünk, hogy aznap
13.25-ig kell a feladatokat tervezni. Minden kollégát számba vettem és beosztottam. Ez az
iskolánkban 3-4 nappal a faliújságra kikerül és egy rövid tantestületi megbeszélés keretén belül
kihirdettem, mindenkinek név szerint elmondom a teendőit. Emellett az általam szerkesztett
feladatok, ppt-k, ...egyéb segédeszközök is kiosztásra kerülnek. Mindenki tudomásul vette a
feladatát és izgalommal telve készültek az ominózus napra.
A nap értékelése: Megint egy értékes és élményekben gazdag eseménynapot tudhatunk
a hátunk mögött. Úgy érzem és a visszajelzések alapján azt a következtetést vonom le, hogy
sikeresnek mondható a rendezvény. A gyerekek élvezték, hogy nem volt tanítás. Bár szerintem
fel se fogják, hogy így, játékosan is milyen sokat tanultak a környezetvédelemről.
A felajánlott fákat a Gajdos kertészetnek köszönhettük, a táppal együtt. Ezek mára már
befogantak, virágzanak. Locsolgatjuk, ápolgatjuk őket.
Nagyon nagy szerencsém van az aktív és mindenben részt vevő társaimmal. A pozitív
hozzáállás, a kollegális részvétel abban igazol, hogy egy nagyon jó szervezetben vagyok. Sokat
köszönhetek a munkatársaimnak mind egy ilyen felpörgetett napon, mind pedig a
hétköznapokban is. Számomra megtiszteltetés ebben az intézményben dolgozni. Úgy érzem
nagy az összetartás, sokszor motiváljuk egymást. Természetesen itt is, mint minden más
munkahelyen néha vannak szürkébb és unalmasabb napok, de hát mikor, ha nem egy ilyen
szabadidős napon érezzük jól egymást, a helyzetet, a munkánkat!

A nap zárásaként: Mindenki valamilyen ajándékkal térhetett haza. Minden tanuló kapott
apró cukrocskákat. Az első helyezettnek a szakácsok sütöttek egy házi túrótortát, a második
helyezettek pattogatott kukoricát, Jó reggelt kekszet kaptak, a harmadikok pedig egy-egy
zöldalmát. Emellett mindenki kapott üdítőt. Természetesen a hulladékot az iskola területén
elhelyezett szelektív gyűjtőkbe helyezték.
Mi pedagógusok, pedig egy újabb szép emlékkel lettünk gazdagabbak. A szabadban
töltött percek, az osztályok aktivitásának a látványa és a jó hangulat méltó jutalom volt
mindannyiunknak.
Én személy szerint nagyon elfáradtam. Sokat szaladgáltam az állomások között. A saját
osztályomat is más kolléga, a szociálpedagógus vezette. Előre szóltam nekik, így könnyebben
vették tudomásul, hogy nem tartok velük. De megleptek egy második helyezéssel, minek
nagyon örülök, hiszen még csak kilencedikesek.

(Szalay Szabolcsné)
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fenntarthatósági témahét

NySzC Bencs László Szakközépiskolája| 2019. március 21.
Forgatókönyv 2019. március 21. csütörtök (08.00.- 13.25.)
8.00-8.15

Megnyitó az A épület előtt

8.15-8.25
Csapatalkotás színkártyákkal és menetlevél kiosztás (7 csapat – kék, zöld,
sárga, fehér, szürke, fekete, barna)
S- D. K. (11/A, és 10.A)
K- B. K. (SzH/1.D)
Sz- S. J. (SzH/2.B)
B- F. Z. (SzH/2.C)
Feh- F. M. (9.A)
Fek- T. A. Zs. (9.B és SzH/1.C)
Z- P. M. A. (SzH/1.E)
8.25-12.05

7 állomás forgószínpad szerűen

12.05-12.30

Szünet

12.30-13.00

Faültetés az A épület mögött (Pontszámítás)

13.00-13.10

Kézmosás

13.10

Eredményhirdetés az A épület előtt

Megnyitó: A rendezvényt ünnepélyesen megnyitja: H. Márton
igazgató Program ismertetése Szalay Szabolcsné rendező
Kérünk minden csoportvezető kollégát, hogy adott napra a fent megjelölt színű
felsőruházatban legyenek szívesek megjelenni.
Lehet inspirálni erre a leendő csapattagokat is. Köszönöm: Szalay Szabolcsné.
Állomások
-

1. Ültess és rajzolj

S. M., J. D. (Aula)

-

2. Komment

P. J. Zs., O. T. (A/ 204)

-

3. Pantomim

Sz. O., T. T (A/107)

-

4. Puzzle

D. I., K. I. (A/103)

-

5. Szemétválogatás

Szalay Szabolcsné, M.G. (udvar)

-

6. Környezetvédelmi teszt

H. K. K. (könyvtár)

-

7. Power Point

S. I. J., P. Gy. (A/104)

Pontszámok összeszámolása, oklevelek kitöltése: K. A. és H. B. A.
Faültetésnél minden kolléga segít, de a felelősök (vödör, lapát, munkamenet): F. Z. , D. I., P.
Gy. és M. G. – K. N. segítségével)
Eredmények kihirdetése: H. M.
Oklevelek előkészítése: H. Sz.
Fotódokumentáció: H. Sz.
Forgószínpad: Sárga- D. K. 1-2-3-4-5-6-7
Kék- B. K. 2-3-4-5-6-7-1
Sz- S. J. 3-4-5-6-7-1-2
Barna- F. Z. 4-5-6-7-1-2-3
Fehér- F. M. 5-6-7-1-2-3-4
Fekete- T. A. Zs. 6-7-1-2-3-4-5
Zöld- P. M. A. 7-1-2-3-4-5-6
Menetidő:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.25-8.45
8.50-9.10
9.15-9.35
9.50-10.10
10.15-10.35
10.40-11.00
11.45-12.05

12.05-12.30

SZÜNET

12.30-13.00

FAÜLTETÉS (A épület mögött)

13.00.-13.05. Kézmosás
13.10

EREDMÉNYHIRDETÉS (A épület előtt)

KÉREM A PONTOS IDŐPONTOK BETARTÁSÁT!
Állomások leírása
-

1. Ültess és rajzolj: A feladat során a csapat egyik fele lerajzolja, hogy mit jelent
neki a környezetvédelem, figyelembe véve a CSAPAT SZÍNÉT!!!!! 1-2 fő pedig

elkészíti az üvegecskébe az ültetést. Az ültetés 3 pont a rajzért maximum 10 pont
adható!!
-

2. Komment: A feladatban a csapatnak húznia kell az asztalon lévő kártyákból, és
kb. 7-8 perc felkészülés után el kell játszaniuk egy híradós jelenetet, melyben egy
riporter és egy környezetvédelmi szakember beszélget a témáról, mintha TV-ben
néznénk Őket, mellette a csapat többi tagja eljátssza a témát.
TÉMÁK: Környezetvédelem, globális felmelegedés, szelektív hulladék gyűjtés,
újrahasznosítás, mentsük meg a bálnákat, Mentsük meg az esőerdőket, Büntetés a
környezetszennyezésért
A színvonalas előadásokra maximum 10 pont adható.

-

3. Pantomim: A feladatban a csapatok megadott kártyák alapján az activity
szabályainak megfelelően 10 perc alatt minél több szót ki kell találniuk. A gyerekek
forognak a mutogatás során, egymás után fognak szerepelni. Ahány szót kitaláltak,
annyi pont adható.

-

4. Puzzle: 3 db természetképet kell kirakni időre, a menetlevélbe az időt kell beírni
és értékeléskor a leggyorsabb 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 pont adható a sorrendnek
megfelelően, melyet a pontok összeszámolói fognak beírni.

-

5. Szemétválogatás: Az asztalon lévő hulladék-halomból kell kiválogatni és a
megfelelő zsákba helyezni a tárgyakat. Minden helyes megoldás 1 pontot ér.

-

6. Környezetvédelmi teszt: A teszt kitöltésekor minden helyes válasz 1 pontot ér.

-

7. Power Point

: Hulladék számoló, minden csapattagnak ki kell számolnia,

hogy mennyi a családban termelt éves hulladék. Az aktív részvételért 10 pont
adható.

