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A két tanesztendő programjait azért írnám egy dokumentumba, mert voltak pontok, 

melyek még tavaly kellett volna megvalósulniuk, de a koronajárvány közbeszólt és áttolódott 

erre a tanévre. 

A tavalyi fenntarthatósági témahétre készülve egész évben programokat hirdettem 

meg, hiszen úgy gondolom, ezt nem lehet csupán egy hétre korlátozni, hanem a tanulókban ki 

kell alakítanunk a környezettudatos attitűdöt, és ezt csupán folyamatos tevékenységekkel 

tudjuk elérni.  

A, Természetes energia (Fotópályázat) 

 

A Fenntarthatósági témahéthez kapcsolódóan először meghirdettem egy fotópályázatot 

természetes energia témában. Eredetileg két témakör is lett volna (a másik az energia-

átalakítók témaköre lett volna), de aztán a korábbi témafelelőssel való konzultáció után végül 

úgy döntöttem, hogy csak egy téma lesz közzétéve. Szintén e konzultáció után egyeztettem a 

Kandó-hetet rendező osztályt vezető kollégával, hogy számítsuk be az eredményeket az 

osztályok közötti versenybe, így próbálván még jobban motiválttá tenni a gyerekeket. 

Egyhónapos határidőt szabtam a pályázatnak, hogy az iskolai nyílt napon már a leendő 

kandósok, érdeklődők is láthassák. 

A pályázatot hagyományos módon is meghirdettem, az iskola földszintjén és az első 

lépcsőfordulóban lévő iskolai hirdetőn, valamint az iskolarádióban is. Emellett az iskolai 

közösségi oldal tanároknak, s diákoknak készített csoportjába is közzétettük, s én magam is 

többször megosztottam facebookon és instagramon is.   



 

Saját felvétel az általam készített plakátról 

Néhányan komolyan vették a felhívást, nagyon szép felvételeket készítettek, így a 

zsűrinek nehéz dolga volt a győztes kiválasztásánál.  

A szerény mennyiségű pályázat miatt a nyílt napi kiállítás részben a diákok által 

készített képekből, részben az általam témába vágó képek közül valósult meg, amely nagy 

sikert aratott a kollégák, az iskola diákjai, valamint a nyílt napon résztvevő nyolcadikosok 

körében.  

Részlet a diákok képeiből: 

  

Részlet a saját készítésű képekből: 

  

 

 



B, Klímaváltozás (Filmklub) 

A filmklubra délutáni idősávban került sor. A Fenntarthatósági témahét klímaváltozás 

és hatásai témakörhöz kapcsolódóan tekintettük meg az „Előttünk az özönvíz” című 

dokumentumfilmet, majd beszélgettünk a filmről, valamint a klímaváltozás témájáról.  A 

témához képest szerintem lehetett volna nagyobb is az érdeklődés, főleg ha a diákok későbbi 

érintettségét is hozzávesszük a témához. A kései időpont miatt (csak tanórák után tudtuk 

megtartani), sajnos elég fáradtak is voltak a diákok. 

A film a globális felmelegedés bolygónkra gyakorolt hatását mutatta be, ahol is a 

globális felmelegedés következtében egyre több tengerparti területet önt el a víz. A 

veszélyeztetett zónák (Amerika déli és nyugati partja, Kína keleti és déli partja, Dél-Ázsia, 

Európa déli és nyugati partvidéke) felsorolása mellett szó esett arról is, hogy különbség van a 

részleges vészhelyzet (hurrikánok, áradások), valamint az állandó veszély között. Az első 

ugyanis egy ideiglenes állapot, amely után vissza tud térni az emberi élet arra a területre, míg 

a másiknál már érdemes a lakhelyváltoztatáson is elgondolkozni. Emellett szó esett az egyes 

területek esetleges védekezési módjairól (a speciális gátaktól, védfalaktól a csatornákig).  

A film utáni beszélgetés során már fáradtak voltak a tanulók, de még volt kedvük részt 

venni a diskurzusban, élmény volt beszélgetni, s a téma pár filmről szóló mondat után 

átterelődött a környezetet kevésbé károsító energiákra, az üvegházhatásra, s a szén-dioxid 

kibocsátás visszafogásának fontosságára. Az egyik diák ekkor átterelte a szót az elektromos 

autók témakörére, s voltaképpen ezzel fejeződött be a film megbeszélése. 

 

 

Részlet az „Előttünk az Özönvíz” című dokumentumfilmből
1
 

                                                           
1
 https://www.youtube.com/watch?v=xby7Ks7cw7c&t=4s , 0:37-nél készült képernyőkép, 2019-11-03 15:07 

https://www.youtube.com/watch?v=xby7Ks7cw7c&t=4s


 

 

C, Egészségre nevelés  

Az MSZC Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziumában 2019-ben kirándulást 

szerveztem néhány fotózás iránt érdeklődő 11.-es diákom számára.    

Az alkalomra került sor október 11-én pénteken a tanítás után, amikor is a maroknyi 

csapat az egészséges életmódra nevelés jegyében kibiciklizett az Egyetemvárosba. A 

találkozás után, mely a Szent István téren történt, előbb beszélgettünk egy kicsit az egészséges 

táplálkozásról, majd a testmozgás fontosságáról.  

Mikor már mindenki befutott, elindultunk az egyetem felé, ahol útközben 

természetesen a kereszteződéseknél közlekedési szabályokról is beszélgettünk, sőt volt olyan 

kereszteződés, ahol a hosszú piros miatt még a közlekedésben résztvevők felelőssége is szóba 

került, mint téma. 

Útközben persze nemcsak csomópontok keresztezték utunkat, hanem Miskolc 

híresebb épületei, helyei (pl. a Herman Ottó Múzeum, Népkert), amelyekről, mint egykori 

várostörténeti vetélkedőn részt vett diák, szintén mondtam a tanítványaimnak pár gondolatot, 

mellyel egy kis lokálpatriotizmust is igyekeztem beléjük csepegtetni. 

Mikor kiértünk az egyetemre, mivel nagy részük jövőre érintett a témában, ezért 

beszéltem nekik az egyetemi épületekről, egykori és mai karokról, szakokról. Végül pedig 

saját emlékeimmel fűszerezve meséltem az ott zajló diákéletről, a selmeci hagyományokról. 

Emellett természetesen a fényképezőgépek is kattogtak, bár most még inkább az előbbiek 

hatása alákerülve történt mindez. Úgy tűnt, a srácoknak is tetszett a fotózás, egyrészt a 

kötetlen információszerzés az előttük álló felsőoktatási intézményről egy egykori egyetemi 

polgártól, másrészt az egyetemi helyszín, mint fotótéma.  

Végül néhány akkor készült saját készítésű kép, főként az egyetem és ottani diákélet 

bemutatásából: 1. még a múzeumnál, 2. Az egyetemi sportközpontnál, 3. A főbejáratnál, 4. A 

könyvtárnál, 5. Az egyik kulturális szolgáltató helységnél, 6. A kollégiumoknál, 7. Az 

egyetemi daloskönyvem, 8. A szalagavatós korsóm. 

 

 

 



SAJÁT FOTÓK: 

 

   

  

   

Ezeket követte volna a fenntarthatósági témahét megnyitójába történő bekapcsolódás, 

mely sajnos a járvány helyzet fokozódásával és a tavaszi digitális tanrend bevezetésével 

meghiúsult. Emellett e témához kapcsolódóan a programok részben megvalósultak, mint a 

évente sorra kerülő mikulásfutás,  részben elmaradtak, mint iskolánk hagyományos évenként 

megrendezett sportnapja, amely diákjaink egészséges életmódra nevelésében fontos szerepet 

játszik. Reméljük a 2021-eset jövő júniusban már megtarthatjuk (legalábbis a pedagógiai 

programunk tartalmazza).  

 

  

 

Mikulás futás előtti készülődés 

 



  

 

Mikulás futás pillanatai 

 

Tavaly volt egy olyan program is, amely szinte egész évben (legalábbis amíg lehetett 

hagyományos oktatás) „várta” diákjainkat, ugyanis informatikai szakgimnázium (idén már 

technikum) révén gyűjtöttünk és újra hasznosítottunk, illetve ha sikerült helyreállítottunk 

informatikai eszközöket, mint a felvételek mutatják nagy sikerrel.  

  

 

 

  

A szervezésért, javításokért és felvételekért köszönet kolleganőmnek,  

Illésné Zsemberi Bettinek 



 

Sajnos idén mire a tanévkezdés szokásos nehézségeit legyűrtük, és indíthattuk volna 

idén is ezt a programot, sajnos megérkezett a járvány második hulláma, ami keresztülhúzta a 

számításokat.  

Emellett sor került egy iskola fa elültetésére, de azt sajnos azóta más iskolához tartozó 

diákok kitörték pár nap után (sajnos biztonságosabb helyre nem tudtunk fát ültetni, mert az 

udvar többi része le van betonozva. Ezért is történt sor fa örökbe fogadásra az egyik egykori 

kolléga, Ambrózy Béla felsőhámori kertjében.  

A járvány sajnos a többi már idénre kitalált programra is rányomta bélyegét, így a 

szokásos őszi tanulmányi kirándulásra, mely sajnos elmaradt (és az egyik idei témához az 

erdőhöz kapcsolódott volna).  



Idei főtémák 

A, Az Erdő 

Így diákjaink az idén meghirdetett fotópályázatra – „Az én természeti kincsem” 

címmel – csak családi kirándulás során készített képekkel tudtak nevezni (ha egyáltalán volt 

rá lehetőségük). Páran azért szerencsére így is szép pályamunkákat készítettek, amiért 

köszönet nekik és szüleiknek.  

  

A pályázat promóciója 

 



  

 

Voltak az erdőhöz kevésbé kapcsolódó (de még természethez kapcsolódó képek) 

 

  

Természetesen voltak a főtémához nagyon kapcsolódó képek is 

B, Fenntartható közösségek 

Szintén rányomta bélyegét a járvány a filmklubra, amelyet csak pár fő részvételével 

lehetett megtartani, a megfelelő biztonsági távolság megtartásával, pedig sokakat érdeklő 

témát dolgoztunk fel a fenntartható közösségek témakörrel egy ökofalu, Gömörszőlős 

bemutatásán keresztül. (Gömörszőlős bemutató - M1 - ZöldTea 2011-11-19 - YouTube) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k2Qyv43E_j4


 

 

A film 

 

Nagyon hasonló körülmények között kapcsolódhattunk be az idei őszre halasztott 

fenntarthatósági témahét megnyitójába. 

 

   

A témahét megnyitója 



c, Fenntartható zöld gazdaság 

Emellett még egy tervezett program volt az idei tanévben a fenntartható zöldgazdaság 

témaköréhez kapcsolódva, ami nem volt más, mint az informatika gyakorlatos csoportoknál a 

balesetvédelmi és tűzvédelmi ismeretek mellett ergonómiai (egészséges informatikai 

környezet kialakítás és használat) ismeretek bővítése. Ezek természetesen meg valósultak, 

megvalósulnak minden évben az első tanórákon. 

   

 

Néhány kocka az előadásból, köszönet a készítőknek 

 

(Számítógépes ergonómia - ppt letölteni (slideplayer.hu)) 

https://slideplayer.hu/slide/2761253/

