Fenntarthatósági Témahét a Vasvár Úti Általános Iskolában

Az iskolánk rendszeresen részt vesz a Fenntarthatósági Témahét eseményein. Az idén is
bekapcsolódtunk, amennyire a járványhelyzet ezt lehetővé tette.
Iskolánk az Áder János által tartott megnyitót 4 osztállyal kísérte figyelemmel, a hetedikes és
ötödikes évfolyamról. Az online órákon a felső tagozatosok vettek részt 8 osztállyal. A mobiltelefon
életútja és a Közösségi közlekedés és a fenntarthatóság elnevezésű őra volt a legnépszerűbb.
Az óratervezetek, óravázlatok alapján minden osztályban tartottunk órákat, tehát iskolánk minden
tanulója, (több, mint 800 fő) be tudott kapcsolódni a témahétbe. A felső tagozatosok főleg a szelektív
hulladékgyűjtés és a klímaváltozás témakörében tartott foglalkozásokon vettek részt. Az alsó
tagozatosok a szeletív hulladékgyűjtést témáját választották.

.

Még a tavasszal igényeltünk facsemetét, amit az Aggteleki NP munkatársai szállítottak ki az
iskolánkba és egy maroknyi lelkes csapattal elültettük az iskolaudvar füves részén. Megnéztük az
oktatási segédanyagot és feltérképeztük a terepet, hová érdemes ültetni a szilvafát. Nemcsak fát,
hanem bokrot és virágokat is ültettünk az iskola sziklakertbe.

Az iskolánk csatlakozott a városunkban meghirdetett szemétszedési akcióhoz is, amelyben 4 osztály
vett részt és az iskola környékét tisztítottuk meg . A tanulók védőfelszerelést, kesztyűt, zsákokat
kaptak, így is erősítettük bennük a környezetünk tisztántartásának fontosságát.

Az iskolai ügyeletesek az energia- és víztakarékosság jegyében mindennap minden szünetben
végigmentek a folyosókon, WC-ben ellenőrizték, hogy a villanyt lekapcsolták-e, a vizet elzárták-e a
gyerekek. Az ügyeletes nevelők az óraközi szünetekben ellenőrizték, hogy a termekben lekapcsoltáke a villanyt. Akciótervet nem írtunk, mert az iskola épülete közel 40 éves vízrendszerhálózattal
rendelkezik, amely felújítására a tankerülettől ígéretet kaptunk , ebben a témában várakozó
állásponton vagyunk.
A hetedikes tanulókkal (90 fő) biológia órán a Diákok a fenntarthatóságról kérdőívet töltöttük ki,
ezzel kívánjuk segíteni a tudományos munkát és éreztetni a tanulókkal a téma fontosságát és az
egyéni véleményük jelentőségét.
Az Időszakos Szelektív Hulladékgyűjtő verseny során kb. 280 kg használt elemet, és 130 db
mobiltelefont, e-kütyüt gyűjtöttünk, ebben a versenyben az iskola apraja-nagyja részt vett, reméljük,
sikerrel. Fontos lenne, hogy az alapítványunk vagyonát gyarapítsuk, mert kinti kiülőket, padokat
szeretnénk venni, ha esetleg megyei szinten nyerni tudnánk.

Többet is terveztünk, hiszen az egyik helyi vállalkozó faültetési akciójához csatlakoztunk volna,
amelyről fotókat, filmet szerettünk volna készíteni, de a pandémia miatt ez az akció sajnos elmaradt.
Ugyancsak nem vehettünk részt a külső látogatási helyszínen való foglalkozáson, mert a kirándulást a
vírushelyzetre tekintettel nem engedélyezték. Reméljük, a legközelebbi alkalommal lesz rá
lehetőségünk.
Ezeket a programokat, órákat mint pedagógus nagyon fontosnak tartom és az a tapasztalatom, hogy
a tanulók érdeklődőek, sok új tapasztalattal és ismerettel gazdagodnak. Célunk, hogy jövőre is
csatlakozzunk a programsorozathoz.
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