
Beszámoló a 2019. évi Fenntarthatósági Témahétről 

 

 

A Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium az idei évben második          

alkalommal  vett részt a Fenntarthatósági Témahéten. 

  

A témahéten résztvevők a kollégium 9. és 10 évfolyamos tanulói , 4 pedagógus,             

valamint a kollégium tagintézménye, a Teleki Tehetséggondozó Kollégium részéről 1          

pedagógus és 6 diák voltak. 

A témahéthez kapcsolódóan előzetesen kollégiumunk egyik pedagógusa részt vett         

egy 5 órás felkészítő oktatáson. 

A március 18-22 ig tartó témahéten több kezdeményezés is megvalósult: 

 

2019. március 18-án első ízben csatlakozva TeSzedd ! szemétgyűjtési akcióhoz          

kollégiumunk és a Teleki Tehetséggondozó Kollégium tanulói szemetet szedtek a          

kollégiumok környékén és udvarán.. Ennek eredményeként összesen 14 zsák         

szemetet gyűjtöttek össze. 

 

Március 19-én a 9. évfolyam tanulói egy foglalkozáson vettek részt, melynek címe:            

“Egészséges élet egy életen át”. A foglalkozásra való felkészüléshez a 2018. évi            

Fenntarthatósági témahét azonos című mintaóraterve nyújtott segítséget. A        

foglalkozáson beszélgettünk a sport szerepéről mindennapjainkban, az egészségre        

gyakorolt kedvező hatásairól. Valamint arról, hogy a sport nemcsak az egyén           

számára, hanem a társadalom szempontjából is fontos kérdés. A foglalkozás végén           

híres sportolók  motiváló gondolataival  ismerkedtek meg a tanulók.  

 

A kollégium életében nagy szerepet játszik a sport, tanulóink szabadidejükben          

élnek a kollégium nyújtotta lehetőségekkel: többek között a konditerembe is sokan           

járnak. Sajnos a terem, mely a kollégium alagsorában található, nem a legjobb            

állapotban van, ezért a témahéthez kapcsolódva született meg a kezdeményezés,          

melynek során a diákok az őket segítő tanárokkal közösen kifestették a helyiséget. A             

több napon át tartó munkában a diákok szívesen vettek részt, hiszen a            



későbbiekben ennek eredményeként kellemesebb környezetben mozoghatnak,      

dolgozhatnak egészségükért. 

 

 

A témahetet sikeresnek ítéljük meg: a TeSzedd! akció során a diákok sokat tettek a              

kollégiumokat körülvevő környezet tisztaságáért, a későbbiekben törekedni fognak        

arra, hogy ne szemeteljenek. A szemétszedési akció során formálódott a          

környezettudatos szemléletmódjuk, mely a fenntartható fejlődés egyik fontos eleme. 

A könyvtárban tartott foglalkozáson a diákok figyelme ismét ráirányult a sport           

szerepére nemcsak  az egyén hanem a  társadalom szempontjából is. 

A konditerem felújítási munkálatai során erősödött a tanulók egymás közötti,          

valamint a tanárokkal való együttműködés készsége. Igazi közösségformáló        

program volt, ahol sokat tettek azért, hogy kulturáltabb környezetben hódolhassanak          

egyik kedvenc szabadidős sporttevékenységüknek. 

 

A Témahét eseményeiről beszámoló rövid fényképes összefoglaló is született, amely          

felkerült a kollégium honlapjára. 

 

 

 



 


