Iskolai beszámoló- Fenntarthatósági Témahét
2020. október 5-9.
ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
9700 Szombathely, Bolyai u. 11.
Készítette: Dr. Horváth Katalin
Biológia szakvezető, kutatótanár

Iskolánk ebben a tanévben csatlakozott először az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
meghirdetett Fenntarthatósági Témahéthez. Intézményünkben 12 évfolyam működik, alsó-, és
általános iskolai felsőtagozat, nyolc-, és négy évfolyamos gimnáziumi tagozat. Harminckét
osztályban, 1048 diák tanul. Oktató- nevelő munkánk alapelveit kialakító értékek között
szerepel a természeti és épített környezet tisztelete és védelme, fenntartása, megóvása a jövő
nemzedékei számára. Pedagógiai Programunk kiemelt részét képezi a környezeti-, és egészség
nevelés. Idén a témahét kiemelt témái az energia, klímaváltozás, egészségnevelés volt.
Iskolánk azt a célt tűzte ki, hogy a témahéten minden osztályban, legalább napi két- három
tanórában, a fenntarthatósági témahét kiemelt témáihoz kapcsolódjon a tananyagfeldolgozás.
További cél volt ezen a héten, hogy osztályonként, minden tantárgy keretében foglalkozzanak
a fenntarthatósággal. A nevelőtestület tanárai kihívásként élték meg a feladatot, szakmai
igényességgel, változatos, interaktív feladatokkal készültek a témahét tanóráira. Céljaink
megvalósulásaként, a Fenntarthatósági Témahéten osztályonként 10-15 órában mélyítették el
ismereteiket a tanulók, az energia, egészségnevelés és klímaváltozás vonatkozásában.
Intézményünkben közel 500 fenntarthatósági tanóra lett megtartva.
A foglalkozások nemcsak az iskolában, hanem az egészségügyi előírások betartásával az
iskolán kívül is voltak. A témahéten a 10.A osztály tanulói kimentek a Szombathelyi
parkerdőbe. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkatársa, Varga László előadását hallgatták
meg a közjólétű erdők fenntartásáról, céljairól, valamint a tartamos erdőgazdálkodásról.
Ezután hulladékgyűjtésbe kezdtek és a délelőtt során megtisztították a parkerdőt. Több zsák
szemét lett az elvégzett munka hozadéka. A tanulók munkájáról a Szombathelyi Televízió
felvételt készített, amely az est során megjelent a híradásban. Iskolánkban a Fenntarthatósági
Témahét programjairól a Vas Népe is írt.

Iskolánkban faültetésre is sor került. Egy őshonos almafajtát, Bolyai Farkas által nemesített
pónyik almát ültettünk el iskolánk udvarában. A kis facsemetét az Őrségi Nemzeti Park

munkatársai hozták el iskolánkba. Ez a fafaj áll Marosvásárhelyen a református temetőben
Bolyai Farkas és Bolyai János sírja mellett.

Iskolánk három kilencedik osztályos tanulója részt vett a ZöldOkos kupa, környezet- és
természetvédelmi versenyen. A Kárpát-medencei döntőben a 12. helyezést érték el.

A témahéthez különleges módon kapcsolódott be két 9.C osztályos tanuló. Részt vettek az
MVM által kiírt pályázaton. A téma az energiatermeléssel és a villamosenergia-elosztással
kapcsolatban eltért a tananyagtól, de tanítványaink jól tudtak tájékozódni az internetes
szakirodalmakban. Munkájuk a Bolyai-iskola fenntarthatósági témahetéhez jól illeszkedett. A
pályázaton Hello Wood által tervezett okosbútort lehetett nyerni, mely ezúttal sikerült.
„KisKígyó” napelemes, telefontöltőkkel ellátott pad, amelyet az udvaron helyeznek el. Ilyen
még nincs Vas megyében. A pad tíz méter hosszú, négy modulból áll, a bútorhoz tartozik egy
napelem, egy akkumulátor és két USB-port. Acél vázszerkezettel, keményfa borítással és
funkcionális ülőfelülettel rendelkezik.

Kisgimnazistáink tablót készítették a témahét megnyitójára az Állatok Világnapja alkalmából.
Gyönyörű felhívásként készítették el művészeti munkaközösségünk tanárának vezetésével,
könyvtárunk folyosóra nyíló ablakának dekorációját, mely a fenntarthatóság érdekében az
emberi felelősségre hívta fel a figyelmet.
Az 5. C osztály ellátogatott egy osztálytárs otthonába, ahol minden „Ökoházként”, megújuló
energiával, újrahasznosítással, környezetbarát módon működik.

Osztályaink részt vettek a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos iskolai versenyen. Ennek
eredményeként 15 kg elemet és 52 db elektromos hulladékot gyűjtöttek a tanulók. Kis- és
nagy gimnazisták közül több tanuló készített pályaművet a Mesélnek a fák elnevezésű
országos irodalmi pályázatra. A 10. A osztály nevezett a Kedvenc Zöld Osztály című
versenyre is. Iskolánk tanulói közül több százan, és szaktanárai közül sokan töltötték ki a
Diákok és Tanárok a Fenntarthatóságról című kutatási program kérdőívét. Áder János
Köztársasági Elnök úr, témahetet megnyitó ünnepi beszédét, az 5-12. évfolyam minden
tanulója a classroom felületen keresztül otthon megtekintette.
Nagygimnazistáink fenntarthatósági tanóráiról készültek az alábbi fotók, melyeken keresztül
bepillantás nyerhető a fenntarthatósági témák feldolgozásának sokféleségébe.

Alsó tagozaton nemcsak a délelőtti tanórákon, hanem a délutáni napközis foglalkozásokon is
folytatódtak a fenntarthatóság jegyében történő foglalkozások.

Felejthetetlen élmény volt ez a hét, tanárként, diákként mindannyiunk számára!

