BESZÁMOLÓ
Fenntarthatósági témahét

Az idei tanévben is részt vettünk a meghirdetett fenntarthatósági témahét programjain.
(2019. március 18-22.
22. között). Megtekintettük a felületen lévő programcsomagokat, de mégis
úgy döntöttünk, hogy a mi iskolánkban a saját programok megvalósítása eredményesebb
lenne.
Így készítettünk saját témájú, tartalmú programokat:
-

Figyelem felhívó plakátok készítése a meghirdetett témakörökben
(globális felmelegedés, klímaváltozás, ivóvízhiány, valamint a globális
célok közül a 13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen)

-

Filmvetítés a témában

-

Osztályonkénti vetélkedő a fenntarthatóság témakörében

-

Ökológiai
giai lábnyom kiszámítása

-

Iskolánk részt vett a „Te szedd” akcióban

-

Víz világnapi feladatlap kitöltése

1, Figyelem felhívó plakát készítése:
A feladat az volt, hogy a meghirdetett témakörökben minden osztály készítsen egy
figyelemfelhívó plakátot, amelyből a témahét végén kiál
kiállítás
lítás nyílik az iskola folyosóján.
folyosój Az
osztályok bármilyen technikát alkalmazhattak, a lényeg a plakát tartalma volt. Ötletes
megoldások születtek minden témakörben.

2, Filmvetítés a témában:
A program során több film került levetítésre a témában. Külön az
a alsós és külön a
felsős diákoknak. Az alsósok a Dr. Bubó-Környezetszennyezés című filmet néztek meg, a
felsősök pedig két külön rövidfilmet a fenntarthatóság témakörében (Az ember című
kisfilmet, Otthonunk a Föld című film egy részletét)
részletét). Nagyon tanulságos volt mind a három
vetítés sok új információval gazdagodtak a tanu
tanulók.
3, Vetélkedő osztályonként:
A felső tagozatos normál és SNI osztályos
tanulók részt vettek egy délutáni vetélkedőn, ahol
játékos feladatokatt oldottak meg (keresztrejtvény,
totó, kvíz). Minden csoport nagyon jó munkát
végzett, jó hangulatban telt a délután. Sokat
tanultak a megoldott feladatokból.

4, Ökológiai lábnyom számítása:
A felsős osztályok kiválasztott képviselőivel közösen megbeszéltük, majd értelmeztük
az ökológiai lábnyom fogalmát, jelentőségét. Majd ezek után közösen ki is számoltuk

mindenkiét, majd az eredményeket közösen megvitattuk.
Ökológiai lábnyom számítása: http://www.kothalo.hu/labnyom/

5, Kísérő programok:

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is

részt vettünk a meghirdetett „Te szedd” akcióban. Intézményünkből alsós és felsős tanulók
vegyesen vettek benne részt, közel hetvenen. Intézményünk környékén szedték a hulladékot,
szemetet, ezzel tisztábbá varázsolták környezetünket.
Idén a témahét idejére esett a Víz világnapja, március 21. Így ezt a programot is
bevontuk a hét feladatai közé. Iskolánk minden osztálya egy játékos feladatsort töltött ki. Sok
új információt szereztek belőle.

