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FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT az ORCHIDEA ISKOLÁBAN 

 

Iskolánk mind a két tagintézményében (Hajdú utca XIII. kerület és Cserkesz utca X. kerület) teljes 

tanulói létszámmal vettünk részt a témahét meghirdetett programjain.  

 

A témahét során kiemelt pedagógiai célunk volt, hogy diákjaink minél aktívabban ismerkedhessenek 

meg a környezet megóvásának és fenntartható fejlesztésének kihívásaival – természetesen az életkori 

sajátságoknak megfelelően.  

A két intézmény nevelőtestülete fontosnak tartotta ennek a témahétnek a megrendezését, mivel a 

legnyilvánvalóbb haszonnal járó ismeretátadást és attitűd-formálást jelentette ez a rendezvénysorozat 

tanulóink számára.   

A hetet március 17-én kezdtük egy közös kirándulással GYÖNGYÖSOROSZIBA, ahol a MÁTRA 

múzeum megtekintése mellett ÁSVÁNY_gyűjtő túrán vettek részt diákjaink és szüleik a kísérő 

szakemberekkel együtt. 

 

 
 

A március 18-ával kezdődő héten valamennyi osztály a megadott témákból, megadott, vagy újszerűen 

kialakított óravázlatok alapján –tanórák keretében- foglalkoztak a témahét anyagaival. 

A témák jelentős része az alsó és felső tagozaton a hulladékkezeléssel, a víz jelentőségével és 

tisztításával, a lakható-élhető városokkal és a közlekedésükkel foglalkozott. A leginkább vonzó 

aktivitás az alsó tagozaton a konyhakerti növények ültetése volt. A középiskolában a GMO-król, a 

drogok élettani hatásairól és az ökológiai lábnyomról esett több szó a szokásosnál.   
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Ugyancsak március 18-án rendeztük meg (első ízben) a „Science Festival” elnevezésű diák 

szimpóziumot és versenyt, melyen 24 projekt mutatkozott be különböző természettudományos, azon 

belül is kiemelten genetikai, ökológiai, fiziológiai témakörökben, amelyek valamilyen mértékben 

kapcsolódtak a témahét kiemelt anyagaihoz.  

 

A közel 50 előadó angol nyelven adta elő 10 perces prezentációját, majd délután a poszter 

prezentációkon látták vendégül az iskola teljes tanulóközösségét.  

Ezen a napon történt meg a verseny zsűrizése is, de az eredményhirdetésre másnap, március 19-én 

került sor, a Hajdú utcai tagintézményünkben, ahol a projektek és posztereket azok készítői ismét 

előadták, bemutatták. A két napos előadás és versenysorozat sikerrel zárult és hagyományteremtő 

lett.  

Március 18-án a Hajdú utcai tagintézményünk összes középiskolás tanulója a „Te Szedd” akció 

keretében dolgozott, míg a Cserkesz utcai 7-8.osztályos tanulók közössége március 19-én vett részt 

ebben a hasznos közösségépítő és környezetjavító tevékenységben. 
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Az egész hét során –különböző szervezett időpontokban – osztályaink ellátogattak a Füvészkertbe, 

ahol a héthez kapcsolódó meghirdetett programokon vettek részt. A leginkább kedveltek közül 

kiemelendő a Harry Potter és a mágikus növények, az 5 kontinens növényei, az Utazás a 

datolyapartra Ruminivel, a Kis herceg rózsája, valamint a Nyúl Péter veteményeskertje programok 

voltak.  

Március 20-án a 10. és 12. évfolyamos középiskolai diákok a droghasználatról hallhattak egy 

ismeretterjesztő előadást. 

Március 20-án  és 21-én mind a két tagintézményünkben levetítettük az Özönvíz előtt című Leonardo 

DiCaprio dokumentumfilmjét, amit angol nyelvű filmelemzés és közös beszélgetés követett minden 6. 

és 7-8.osztályban. 
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A hét felsorolt programjaival párhuzamosan került bemutatásra a FENNTARTHATÓSÁG jegyében 

készült tanulói alkotások kiállítása a Cserkesz utcai intézményünkben. 

 

Összességében egy nagyon program-gazdag hetet tudtunk szervezni tanulóinknak és elképzelésünk 

szerint a következő években is részesei akarunk lenni ennek a jövőt formáló témahétnek. 

 

 

Köszönet valamennyi kollégának és az intézmények vezetőinek a támogatásért, szervezésért és 

lebonyolításért! 

 

 

 

Fodor Zoltán 

MK-vezető-tanár 

 

Budapest, 2019. április 7. 


