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Beszámoló a Fenntarthatósági témahét programjairól iskolánkban

Fenntarthatósági Témahét 2019
Iskola: Tóth Antal EGYMI Sopron, Tóth Antal u. 1.
Iskolánkban a témahét az alsó és felső tagozaton, 12 osztály bevonásával valósult
meg. A szelektív hulladékgyűjtésre helyeztük a hangsúlyt. A folyosón információs
táblát alakítottunk ki, ahol olvashattak a témával kapcsolatban. Itt került elhelyezésre
szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas zsák, és elemtároló is.
Az alsó és felső tagozaton is a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban játékos,
cselekedtetésen alapuló, a hivatalos honlapon található PPT és video lejátszással
színesített foglalkozásokat tartottunk. Ennek során a gyerekek témára való
ráhangolása, érzékenyítése is megvalósult. Megismerkedtek a hulladék
hasznosításának jelentőségéről, és módjaival. Megtanulták felismerni a
csomagoláson látható jelöléseket, a csomagolások anyagait. Valódi hulladékokkal
játékos csoportosítási feladatokat végeztek. A kisebbek a foglalkozás végén
üzeneteket írtak, és rajzoltak a Földnek.
Az osztályok egy heti tevékenységlistát kaptak. A felkínált tevékenységek
elvégzésekor egy-egy pecsét járt nekik. A legaktívabb osztályok oklevelet kaptak.
A gyerekek és a tanárok a héten a papír és műanyag hulladékot szelektíven
gyűjtötték. Több osztály is részt vett szemétszedésen, az iskola környékét, és a
közeli parkot tisztítottuk meg.
A témában készült rajzok közül a legjobbak készítői oklevelet kaptak.
A gyermekek hulladékból hasznos tárgyakat készítettek.
Az elkészült tárgyakat, és rajzokat kiállítás formájában mutattuk be.

A héten sokat sétáltunk a természetben, néhány osztály ellátogatott a Vízműbe.
Több gyerek autó helyett biciklivel, rollerrel, vagy gyalog jött iskolába.
Környezetismeret, természetismeret, és osztályfőnöki órákon a témával
foglalkoztak, a hivatalos honlapon ajánlott tartalmakat dolgozták fel.
Pénteken sokan kék vagy zöld pólóban jöttek az iskolába. Ezen a napon történt
meg a témahét zárása, oklevelek átadása.
A héten a gyermekek óriási lelkesedéssel vettek részt a különböző foglalkozásokon,
tevékenykedtek, tanultak, és alakult a szemléletük. Nagy hangsúlyt kapott a pozitív
megerősítés, így minden osztálynak jutott valamiért elismerés, oklevél.
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