
Fenntarthatósági Témahét beszámoló 

Az idén 2019. március 18-24 között került megrendezésre a Fenntarthatósági Témahét. 

Iskolánk, a BMSZC Neumann János Számítástechnikai Szakgimnáziuma jelen tanévtől az 

örökös ökoiskola címet megkapta, ezért a tavalyi évhez képest több kollégát sikerült a 

környezettudatos programoknak megnyerni.  

Sokszínű projektfeladatokkal, speciális tanórai óratervvel bővült a szakmai, módszertani 

eszköztárunk, amelyhez segítséget a Fenntarthatósági Témahét honlapján, valamint a 

pedagógusoknak szóló továbbképzésen kapott információk nyújtottak. 

Az alábbiakban szeretnénk röviden bemutatni a programjainkat: 

Az iskola kertje madárbarát kert, ennek gondozásában, a téli madáretetésen túl sor került a 

témahét első napján fagyalbokrok ültetésére, amelyet az Ökocsoport 3 tanára szervezett, az 

iskola kertészének és 25 diákjának bevonásával. 

A komplex természettudományos tanórák jó keretet adtak a hosszabb távú projekt feladatok 

szervezéséhez, amelyben valamennyi, párhuzamosan mind az 5 kilencedikes osztály részt 

vett, és igyekezett innovatív és játékos módon hozzá adni a szakmai programokhoz. 

Ezen tanórákon teremzöldítést kezdeményeztünk, flashmobot rendeztünk az aulában, az 

iskola mintegy 600 tanulója 10 perces rádió műsort hallgathatott meg, amelyet a média 

tagozatos 9. C állított össze. A termekben és folyosókon lévő villanykapcsolókra az 

áramfogyasztás mérséklését szorgalmazó, vicces szlogent ragasztottunk, a szelektív 

hulladékgyűjtés érdekében a kukákra a gyerekek által összeszerkesztett, közösen laminált 

lapokat helyeztünk.  

Az iskola korábban csatlakozott a Dr. Jane Goodall Intézet „Passzold vissza Tesó!” 

mobiltelefon visszagyűjtő kampányához, ennek keretében 9 db. telefon leadásával járultunk 

hozzá az afrikai gorillák élőhelyeinek megmentéséhez.  

Az iskola tanulói között a vízfogyasztással kapcsolatos felmérést végeztünk, amelyhez 

kiértékelésként grafikonok készültek. A Víz Világnapján, az akkor éppen Bisel országos 

vízminősítő versenyben részt vevő diákokkal közös bemutatót, játékos vizsgálatot végeztünk 

a Szilas-patakon, egy 16. kerületi általános iskola 6. osztályos tanulói részére. 

Az iskola tehetséghónapjának nyitó napján öko tesztfeladatokat kaptak az osztályok, 

amelyekben az Élet és Tudomány, Természetbúvár folyóiratokban megtalálható cikkeket 

dolgoztak fel a részt vevő diákok. 

Csatlakoztunk a TeSzedd akcióprogramhoz, ennek keretében az iskolához közeli Sashalmi 

Erdőben, felnőtt önkéntes csoporttal együtt kitakarítottuk az erdőt. 

Az iskola aulájában plakát kiállítás került, „Egy ember mit tehet?” címmel, ezen kívül 

angolból, excel-és adatbáziskezelésből kaptak a tanulók fenntarthatósági témájú feladatokat. 

A felkészítő tanártovábbképzésen, valamint, a témahéten kezdődött, két hétvégét felölelő 

pedagógus továbbképzésen1-1 tanár képviselte az iskolát. 

Elégedettségre ad okot, hogy összességében 11 tanár, az iskola kertésze és gondnoksága, 

valamint mintegy 300 tanuló vett részt közvetlenül a környezettudatosságot hangsúlyozó 

programokban. 



Részt vevők: Ácsné Bokor Kinga, Ágoston Zsolt, Borsos Zsófia, Erdős Gábor, Fülöpné Sipos 

Annamária, Kovácsné Murányi Katalin, Menich Ilona, Nagy Mariann, Répásné Babucs 

Hajnalka Sándorfalvi Gábor és Tóth Marietta. 

Életképek: 

1. kép     2. kép 

Fagyalültés                                                 TeSzedd akció és Passzold vissza Tesó mobilgyűjés 

 

3.kép        4. kép 

Bisel vizsgálatok és vízfogyasztás felmérés    Flashmob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2019. május 10. 

Tóth Marietta 


