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Beszámoló a 2020-as Fenntarthatósági témahét tevékenységeiről 

Sajnos több programunkat törölték a tavaszi online oktatás miatt. Illetve szeptembertől más 

pedagógus vette át ennek a projektnek a szervezését. Majd jött a következő online oktatás. Ezek 

miatt az őszi időszakban 2 programot tudtunk elindítani, megvalósítani.  

2020.10.09. 

Az iskolánk facebook oldalán tettük közzé a következő cikkünket a rendezvénnyel kapcsolatban: 

A Világ Legnagyobb Tanórája az első nemzetközi oktatóprojekt, amelyen keresztül a gyermekek 

világszerte egy időben megismerhetik a fenntartható fejlődést szolgáló globális célokat.  

A 2020-as Fenntarthatósági Témahét keretében október 9-én megismertethettük a kilencedik 

évfolyamos diákjainkat a zöld fogyasztás és a valós zöld jelzések fontosságával.  

Szót ejtettünk az ez évben augusztus 22-én bekövetkezett Túllövés napjáról, a megtévesztő 

greenwashing reklámokról, melyekkel a vállalatok próbálják elhitetni a fogyasztókkal a cég 

környezettudatosságát, miközben az állításaik nem bizonyítottak, nem helyesek. Az előadás alatt 

több konkrét példát ismerhettek meg a diákok a hamis vagy megtévesztő zöld reklámok kapcsán. 

Emiatt is volt nagyon fontos a diákokat megismertetni az igazi, I-es típusú ökocímkékkel, valós, 

tanúsítvánnyal ellátott jelölésekkel.  

A rendhagyó tanórák végén, már működő körforgásos gazdálkodásokat mutattunk be a diákoknak, 

amelyeknek a célja a fenntartható fogyasztói termékek létrehozása volt. Ezzel is erősítve a szelektív 

hulladékgyűjtés fontosságát a mindennapjainkban.  

A Világ Legnagyobb tanórájának megrendezését Szemerédi Eszter Közgazdaság- és Regionális 

Tudományi Kutatóközpont, Regionális Tudományok Intézete, Nyugat-magyarországi Tudományos 

Osztályának fiatal kutatója támogatta, segítette. 

  



 

2020.11.21. 

Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrző Központtól megérkezett 2db almafa az iskolánk részére.  

Malus domestica Batul és Cox narancs renet almafa. Mindkettőt elültettük az iskola udvarába. 

Ezeket a gyerekekkel együttműködve szerettük volna megtenni, de már bevezették az online oktatást 

mire megérkeztek. 

A képeken iskolánk igazgatónője - Kovácsné Zimborás Ágnes Csilla – látható a két, immár az új 

otthonukban fejlődő fával. Igazgatónő végig segítette és figyelemmel kísérte a rendezvényeinket, 

pályázatainkat. 

 

  



Továbbiakban az iskola több részére kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő ponttal próbáltuk a diákokat 

a szelektív gyűjtésre ösztönözni, tanítani. Iskolánk ezzel szeretne előre készülni - ösztönözni a jövő évi 

hulladékgyűjtésre.  

Iskolánkban nemcsak a diákok, de a dolgozók is figyelnek a hulladékok elhelyezésére.  

       

 

 


