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Fenntarthatósági Témahét a Wesselényiben
2020. október 5-9.
Összefoglaló
A 2020. évi Fenntarthatósági Témahét a kialakult vírushelyzet miatt a hagyományoktól
eltérően került megrendezésre. A nagy csoportokat vonzó interaktív bemutatók és
előadások helyett az intézmény oktatói tartottak lebilincselő – témához illő – tanórákat a
diákoknak, hogy minél inkább megértsék és megismerjék az őket körülvevő világ
működését.

2020. 10. 05. (hétfő) – 1. nap
A rendezvénysorozatot Szekeres Viktória, iskolánk oktatója
és a témahét főszervezője nyitotta meg, pár gondolatot
megosztva az idei Fenntarthatósági Témahétről. Az
eseményre

meghirdetett

rajzpályázatra

érkezett

alkotásokból érdekes kiállítás nyílt az aulában, melyekre a
tanulók – az iskola Facebook oldalán – szavazataikat is
leadhatták.
10 órától az interaktív táblával felszerelt tantermekben az
oktatók, diákok csatlakozhattak ahhoz a közös, online
1. ábra Megnyitó

nyitórendezvényhez, amelyet Áder János köztársasági
elnök beszéde nyitott meg.

A nap folyamán olyan témák feldolgozásán vehettek részt a tanulók, mint a klímaváltozás,
a globális felmelegedés okainak és veszélyeinek vizsgálata, valamint a szelektív
hulladékgyűjtés és újrahasznosítás fontossága.

2. ábra Rajzokból nyílt kiállítás

3. ábra Globális felmelegedést bemutató óra

2020. 10. 06. (kedd) – 2. nap
A Témahét második napján folytatódtak a tárgykörhöz illő tanórák sorozata. Nyitányként
Ujvári Gyula Tanár Úr előadását hallgathatta meg a 13/1 osztály, „Az egészség, mint érték”
címmel. Ezt követően a 12/A osztály a természetben jelen lévő radioaktivitásról
gyűjthetett ismereteket Soltész Tibor tanóráján, majd ismét a szelektív hulladékgyűjtés
fontosságára hívta fel a figyelmet Mészáros Melinda, iskolánk oktatója.

2020. 10. 07. (szerda) – 3. nap
A szerdai nap első etapjában az ifjú fodrász tanoncok a reaktorok villamosenergiatermelésének témájában áshattak mélyebbre Soltész Tibor Tanár Úr vezetésével, majd

ehhez

kapcsolódva

klímaváltozással,

Kucsa
globális

Gergő

tanóráján

felmelegedéssel

a
és

energiatermeléssel ismerkedhetett meg a 9/2 osztály. Az
egészségnevelés ezen a napon is kiemelt szerepet kapott
és az órai előadás mellett a diákok megtekinthették az
aulában nyílt ismeretterjesztő kiállítást, valamint az
egészségmegőrzés fontosságát hirdető prezentációt a
kivetítőn.

A klímaváltozás okainak ismertetése

2020. 10. 08. (csütörtök) – 4. nap
A

Témahét

negyedik

napján

folytatódott

az

adott

osztályokban a klímaváltozás, globális felmelegedés okainak
és veszélyeinek feltárása, valamint a diákok egészséges
életmódra való nevelése. Ezek mellett Szekeres Viktória,
iskolánk

oktatója

a

divat

világában

fellelhető

újrahasznosítási lehetőségekre világított rá, melynek során a
tanulóknak lehetőségük volt papírra vetni ezzel kapcsolatos
ötleteiket, terveiket ruhaterv formájában.

Újrahasznosított ruhák tervei

2020. 10. 09. (péntek) – 5. nap
A Fenntarthatósági Témahét utolsó napján
szintén az újrahasznosításé volt a főszerep,
emellett a 11/A osztály divat- és stílustervező
csoportja

egy

pályázat

keretében

figyelemfelkeltő plakátot készített, amely az
élelmiszerhulladék csökkentésére helyezte a
hangsúlyt.
A programsorozat zárásaként kihirdetésre kerültek a rajzpályázat díjazottjai is a
közönségszavazás alapján.
A Fenntarthatósági Témahét képei megtekinthetőek az iskola facebook oldalán.
(https://www.facebook.com/media/set?vanity=wesselenyikszk&set=a.2250136918443
764)

Rajzpályázat képei

