
 

A MI ZÖLD BAKANCSLISTÁNK 

A Nógrád Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola idén először csatlakozott 

az októberi Fenntarthatósági Témahét országos rendezvénysorozathoz. A sikeres munka érdekében 

megalakítottuk az önkéntesekből álló fenntarthatósági munkacsoportot. 

Iskolánkban két síkon zajlottak az események: tanórákon és az osztályok közötti kéthetes (hogy a duális képzés 

miatt a gyakorlati helyeken lévők se maradjanak ki belőle) pontverseny formájában. 

 A program újra hasznosítható termékekből, valamint újrahasznosított ruhákból, táskákból, mosható 

pelenkából rendezett kiállítás megnyitásával kezdődött. A diákok megismerkedtek olyan eszközökkel, amelyek 

használata csökkentheti egy ember ökológiai lábnyomát. A pedagógusok a korábbi évek Erasmus-programjain, 

azaz a külföldi szakmai gyakorlatokon gyűjtött példákkal is bővítette a tanulók fenntarthatósággal kapcsolatos 

ismereteit. A rendezvény az október 16-i Erasmus- napi eredményhirdetéssel és méhviaszkendő készítéssel 

zárult. 

Régi vágyunk teljesült a fenntarhatósági témahéten, kaptunk végre 2 db szelektív hulladékgyűjtő konténert az 

iskola udvarára, és folyosónként elhelyeztünk 2-2 nagy szelektív hulladék gyűjtőt. Októberben célul tűztük ki, 

hogy a tanulókat megtanítsuk külön gyűjteni a papírt, műanyagot, üveget és fémdobozt. Erről készítettünk egy 

bemutató kisfilmet, amit az ofők bemutattak minden osztálynak.(https://youtu.be/_kRVn8if3ss ) 

 A tanárok az órák tananyagába is belecsempészték a zöld témát: A matematika órákon környezetszennyezési 

és hulladék-felhalmozódási diagramokat elemezhetnek a diákok, a testnevelés-foglalkozások alatt például futás 

közben szednek szemetet, azaz plogging-olnak. Informatika órán e-plakátot, PPT-t, német, angol órán szófelhőt 

generáltak. Irodalom órán „Mit tehetünk környezetünkért a hétköznapokban?” vagy „Élj maradéktalanul” 

címmel esszét, verset és hivatalos levelet írtak vagy érveltek a témában.  A szakmai tárgyakban a csomagolás 

vagy az ételszállítás témája került a központba.  

A programok között szerepel például, hogy a fiatalok a kidobásra szánt anyagokból barkácsolnak hasznos vagy 

szép tárgyakat, zöld plakátot készítenek, vagy éppen szelektíven gyűjtik a hulladékot. Ezekről a 

tevékenységekről fotókat vagy videókat készítenek, amiket az esemény közösségi oldalára tölthetnek fel. 

https://www.facebook.com/events/2527992770783613/?active_tab=discussion  

Az osztályok az aktivitásukkal pontokat szereztek, a legkörnyezettudatosabb csapat teljesítményét jutalmaztuk. 

Ezekkel a programokkal arra is próbáljuk felhívni a diákjaink figyelmét, hogy ők maguk mit tehetnek a 

hétköznapokban a környezetvédelemért  

A most megszerzett ismereteket a diákok a későbbi tanulmányaik során is kamatoztathatják, hiszen például a 

környezetbarát csomagolás és ételkiszállítás témájával az év végi szakmai vizsgán vagy érettségin is 

találkozhatnak majd.  

Disszemináció: 

Nógrád Megyei Hírlap: https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/szemetet-is-szedtek-a-salgotarjani-kerisek-

a-fenntarthatosagi-temaheten-

3497578/?fbclid=IwAR32J0YojCoWsGScjd35c85VsRyidAsG6N1YKW0hgrBRj2Hdy2Pvilny3P8 

Kosssuth Rádió:  https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=1e1acbc0cc&attid=0.1&permmsgid=msg-

f:1679893225749937755&th=17502dfd0568fe5b&view=att&disp=safe&realattid=f_kfzbo01a0 

https://youtu.be/_kRVn8if3ss
https://www.facebook.com/events/2527992770783613/?active_tab=discussion

