
A Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18. és 

2019. március 22. között immár 3 alkalommal csatlakozott a témahéthez. Iskolánk örökös 

ökoiskola címe, az iskola környezeti nevelési elvei inspirálják a tanulókat és a pedagógusokat 

a megvalósításhoz. Iskolánkban valljuk, hogy az ember környezetéhez hozzátartozik mind a 

természetes, mind az épített, mind a társadalmi környezet. Ezért a környezeti nevelés olyan 

szermélyiségformálást jelent, melynek során az ember felismeri a természeti, társadalmi, 

gazdasági jelenségek kölcsönös voltát, helyét és szerepét e környezeti rendszerben. Kialakítja 

az emberekben az új környezettel kapcsolatos magatartási és életviteli mintákat, melynek során 

a társadalom környezetéért felelős személyiségeivé válnak. 

Az iskolai oktatásnak és nevelésnek olyan természettudományos módszerekkel vizsgálható 

kérdésekkel is foglalkoznia kell, amelyeket a társadalom és a gazdaság adott időben és helyen 

felvet, amelyek befolyásolják az egyén és a közösség jelenlegi életét, illetve hatással vannak a 

jövő alakulására. Cél, hogy a tanulók cselekvő közreműködőivé váljanak a tanulási 

folyamatnak, egyben felkészüljenek az aktív állampolgári szerepvállalásra. 

Ismertettük tanulóinkkal a témahét „hitvallást”, mely szerint a „környezet védelme és a 

fenntarthatóság érdekében egyre több civil, szervezet és önkormányzat tesz lépéseket, 

kezdeményezéseket. Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás. 

Ezek a veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem változtatunk szemléletünkön és 

magatartásunkon. A szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy 

már iskolás korban megismerjék a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre, 

hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.” 

Iskolánkban a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben realizálódott a programelemek 

végrehajtása. Az elérhető, kidolgozott óravázlatokat felhasználva vett részt nap mint nap 

iskolánk 338 tanulója és 34 pedagógusa a megvalósításban. Megtekintettük Áder János 

köztársasági elnök úr rendhagyó tanóráját. 

Az iskolai szintű programjainkba igyekeztünk bevonni a helyi civil szervezetek közül a 

Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesületet, a Szülői Szervezet tagjait. 

 



 

Évenkénti virágosítási programunkban szülők, diákok és tanárok együtt szépítették az 

iskolát.  

 

A tanulók által nevelt és a szülők által felajánlott virágok ültetésével szépült meg, zöldült 

iskolánk környezete. 

 



 

Minden évben, így most is csatlakoztunk a TeSzedd! mozgalomhoz. A településre bevezető 

egyik legforgalmasabb út mentén 40 zsák szemetet gyűjtöttünk idén.  

 

 

A szemét vagy hulladék program az iskolában folytatódott, ahol  iskolánk egy napi 

kukatartalmát vizsgáltuk át. A tanulóközösség kezdeményezésére fedeles tárolókat 

vásároltunk, melyeket a tantermekben elhelyezve a továbbiakban ezekbe szelektáltak 

kerülnek begyűjtésre a komposztálható hulladékok. 

 



Papírgyűjtési versenyt rendeztünk az osztályok között.  

 

 

A Föld sérülékenységét és a védelmére vonatkozó feladatokra hívta fel a figyelmet egyik 

osztályunk, a Boney M együttes Dont kill the World című dalára készített 

sportbemutatójával. A károsító anyagok csökkentése érdekében iskolánk diáksága a 

műanyag szatyrok visszaszorítása érdekében egyedi vászontáskákat színeztek.  

 

 



 

 

 

 

A programok sikerességét látva intézményünk a következő tanévben is csatlakozik a 

Fenntarthatósági témahéthez. 

Tiszacsege, 2019. május 10.  

Simon Albert intézményvezető-helyettes 

 


