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Fenntarthatósági Témahét (2020. október 6-9.)
A 2020-as év sok meglepetést tartogatott a számunkra. Tavasszal szomorúan vettük
tudomásul, hogy a Fenntarthatósági témahét megszervezéséről is le kell mondanunk. Ám
annál nagyobb volt az örömünk, amikor kiderült az áthelyezett új időpont, mert két-,
számunkra fontos program került időben egymás után és kapcsolódott össze iskolai
életünkben: a Teremtés Hete és a Fenntarthatósági Témahét. Iskolánkban valljuk, hogy a
teremtő Istentől kapott feladatunk a világ (és benne az ember) megőrzése. Ennek kapcsán
arról gondolkodhattunk el, hogy a bizonytalanság mi mindenre irányítja a figyelmünket,
milyen fontos témák kerülhetnek előtérbe, milyen hangsúlyeltolódások jelenhetnek meg.
Mindezek kifejtése, a gyakorlati megvalósítás lehetőségeinek számbavétele valósulhatott meg
a Fenntartósági Témahét kínálta témák feldolgozása során.
A 2020. évi Fenntarthatósági Témahét témakörei (az energia, a klímaváltozás és az egészség
témák) közül idén az első kettőre koncentráltunk, ezek köré szerveztük a programot. Iskolánk
egy 3 tanórás blokkot, úgynevezett rekollekciót (ráhangolódás, visszavonulás) is szentelt a
témának, az egész iskola közösségének részvételével, a járványügyi szabályok szigorú
betartásával.
Nagyszerű előadásokat hallgathattak diákjaink. Az első tanórán a Zsóri-Ments Orsolya
iskolalelkész a teremtésvédelemről beszélt. - A földet ajándékba kaptuk. A teremtésvédelem
pedig felszólító mondat: az a feladatunk, hogy
vigyázzunk a Teremtő ajándékára – mondta.
Illés Péter igazgatóhelyettes az ökotudatosság,
fenntartható
fejlődés,
környezetvédelem,
környezettudatosság
fogalmait
tisztázta
előadásában. Mesterházy Balázs igazgató a
koronavírus-világjárvány globális ökológiai
összefüggéseire hívta fel a figyelmet. A
járvány csak egyike a túlfogyasztásból eredő
komplex környezeti, gazdasági, társadalmi
válság tüneteinek. Személyes és kollektív
felelősségünket hangsúlyozta, amely messze
túlmutat a bevezetett higiéniai intézkedéseken.
Az előadások urán diákjaink kisebb
csoportokban élet szerűen találkozhattak a
kisebb témakörökre bontott mondanivalónk gyakorlati megközelítéseivel.
A „Lehetőségek piaca” blokk foglalkozásain kiállítások, programajánlók, ötletek,
gondolatébresztők tették kézzelfoghatóvá a fenntarthatóság fontosnak gondolt elemeit.
Az állomások a következők voltak:
 Légy szelektív,
 Mennyi áramot fogyasztunk? Zsebre megy!,
 Napelemes kütyük kiállítása,
 Öko kreatív- csomagolás + vásárlási tippek,
 Ökológiai lábnyom számítása,
 Fogyaszd a hazait!
Az állomásokat időkeret szerint, forgószínpadszerűen valamennyi osztály megismerhette.
Végül osztályfoglalkozások következtek, majd az iskolaközösség előtt osztották meg az
osztályok a nap tapasztalatait.
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Illés Péter – biológiatanár

Napelemes kütyük kiállítása - Mennyi áramot
fogyasztunk? Zsebre megy! (foglalkozás)
Az alapötletet az adta, hogy a legtöbb háztartásban előfordulnak apró napelemmel működő
eszközök. Vannak köztük hasznosak és kevésbe hasznosnak mondhatók is. Ezeket gyűjtöttük
össze erre a napra és állítottuk ki.
A foglalkozás a következőképpen zajlott:
Az osztály megérkezése után a lesötétített tanteremben felkapcsoltuk a lámpát, és a köré
elhelyezett
„napelemes
kütyük”
mozgásba jöttek,… a táncoló virág, a
balerina, az integető cica, a
napelemes szélkerék modell. Mikor
eltakartuk a fényforrást, minden
leállt. Mindez derültséget keltett, de
vonzotta a tekintetet. Innentől
indulhatott a társalgás a napenergia, a
napelem hasznosításáról életünkben.
A kütyüktől eljutottunk a napelemes
zseblámpáig, zsebszámológépig, kerti
lámpáig, vakondriasztóig…
Fogyasztásmérővel megmértük a
lámpában lévő hagyományos izzó fogyasztását (2 x 100 W). A tanulók mikor megfogták a
fényforrás búráját, megtapasztalták, hogy meleg. A hagyományos izzók azért is fogyasztanak
sokat, mert a fény mellett hőt is termelnek.
Ezt követően – tanári segítséggel – kicseréltük a lámpában az izzót LED izzóra és így is
megmértük a fogyasztást (2 x 5 W). Így mindenki megérthette, miért fenntarthatóbb LED
izzóval világítani. Az izzón kívül még számos háztartási eszköz fogyasztását is megmértük
(hajszárító, monitor stb.) Az
eszközök használatánál a ki- és
bekapcsolást szigorúan tanári
felügyelettel végeztük, hogy a
balesetet elkerüljük.
Méréseinket számszerűsítettük
is. Egy előre elkészített
számítógépes excel táblázatba
csak be kellett írni a mért
fogyasztást, és az azonnal
megadta – a beállított áramdíj
alapján – azt az összeget, ami
majd villanyszámlánkon fog
jelentkezni.
Végül megbeszéltük azt is,
hogy iskolánk tetején a 2015/2016-os tanévben egy KEOP pályázat keretében felszerelt 120
napelem is az energiatakarékosságot szolgálja – nagyban.
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Mesterházy Balázs - igazgató

Műhelymunka a Teremtés hetén
A Kőszegi Evangélikus Középiskolában követendőnek tartjuk azt a szemléletet, amely nem a
Föld kizsákmányolását tekinti alapértéknek, hanem annak művelését és őrizését (ld. 1Móz 2).
Ezért igyekszünk megragadni minden
lehetőséget ahhoz, hogy diákjaink
számára is minél többször és
hitelesebben megmutassuk ezt a
szemléletet. 2020 őszén két héten
keresztül is tudtunk fókuszálni a
teremtett
világ
megőrzésének
fontosságára, így október elején a
Teremtés hetét össze tudtuk kötni a
Fenntarthatósági Témahéttel.
Egy ún. iskolai rekollekciót tartottunk
október 1-én, amelyen egy előadást is
vállaltam egy meglehetősen aktuális témáról: A Covid-járvány globális ökológiai
összefüggései címmel.
Azt gondolom, Szűcs Boglárka református kolléga
alapanyagát felhasználva sikerült az érdeklődést
fenntartva néhány meghökkentő tényt elmondani, ill.
talán tettrekészségre biztatni.
Reményeim szerint ez utóbbi a műhelymunkán is
megtörtént, amelyen az ökológiai lábnyom kiszámítása
alapján dolgoztuk fel azt, hogy mennyi nyomot is
hagyunk a világban – szükségszerűen vagy éppen
feleslegesen.
http://www.kothalo.hu/labnyom/
Összességében jól fogadták a diákok, és aktívan
számolgatták saját lábnyomukat, melytől természetesen
azt remélem, hogy nem maradnak meg az elképedés
szintjén, hanem az elmondott példák alapján tudnak aktívan tenni azért, hogy ez minél kisebb
maradhasson.

Füzi Mária – földrajztanár

NÉZZ SZEMBE A SZEMETEDDEL!
VÁLOGASSUK KI A HULLADÉKOT A SZEMÉTBŐL!
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Az idei tanévben a Teremtés Hetével kapcsolatos feladatoknál a szelektív hulladékgyűjtés volt
a feladatom. Iskolánk 6 osztálya forgószínpad szerűen látogatta azokat az állomásokat, ahol
különböző témában kellett feladatokat megoldaniuk.
Az én feladatom három részből állt.
1. feladat: Két tanulónak a mágneses táblán kellett
kiválasztani a hulladék szó helyes meghatározását és a
fogalmakat kellett összepárosítaniuk a rá jellemző
meghatározásokkal:
Mi a hulladék?
1. Olyan haszontalanná vált anyag vagy tárgy,
amelyet tulajdonosa nem tud, vagy nem akar
tovább használni.
2. Olyan anyagok, melléktermékek, amelyeket a
természetben létező körfolyamatok termelnek.
3. A természetben keletkező haszontalan anyagok.
papír
- gyorsan lebomlik, felhasználása
takarékosságra int
műanyag
- lassan vagy egyáltalán nem bomlik le
üveg
- nem bomlik le
fém
- előállítása nagy energiafelhasználással jár
szerves hulladék
- lebomlik - egy új élet építőköve lesz
veszélyes hulladék - veszélyt jelent az élővilág számára
2. feladat: A többiek a hulladékokat (kártyákon a hulladék rajza és megnevezése) válogatták
szét dobozokba. A nagyobb létszámú osztályoknál nem csak a kártyák voltak a segítségemre,
hanem valódi szemetet, hulladékot is készítettem a
terem másik végébe. Egy csoport azt válogatta szét
a megadott dobozokba.
- Nézzük meg, mennyi hulladékunk van! Válogassuk
szét!
3. feladat: A megbeszélés volt, hogy az adott
kártyák jó helyre kerültek-e. Megnéztük, a végén
mennyi hulladék és szemét maradt.
Mennyivel lett kevesebb a lerakásra
kerülő (vegyes) hulladék?
Szerintetek mit tehetünk, hogy ez a sok megvásárolt tárgyból képződött hulladék
mégse mind a lerakón végezze? Válaszok:
o okos vásárlás,
o válogatás,
o ajándékozás (játék, könyv, ruha)
o veszélyes hulladék külön leadása
A
pontatlanságokat
mindig
megbeszéltük.
Tapasztalatom: Az osztályok életkora változó volt, 913. évfolyamig. A megoldások is ennek megfelelően
alakultak. A felsőbb éves diákok, akik már többször
végig járták ezt a témát, ügyesebben oldották meg a
feladatot. A hulladék és szemét meghatározása,
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értelmezése még gondot okoz, nem mindenki tudja helyén kezelni a fogalmak értelmét. A
megbeszélés végén összegeztük az óra tapasztalatait, az iskolai és otthoni lehetőségeket a
szelektív hulladékgyűjtéssel és a szemét csökkentésével kapcsolatban. Összességében jó
hangulatúra sikerültek a foglalkozások.

Haizer-Kozma Ivett- matematika- földrajz szakos tanár

Élj ökosan!
A Fenntarthatósági Témahét keretében az Élj ökosan! projekttel csatlakoztam az
osztályommal. Az előző évek témait átnézve, nem volt kérdés, hogy energia témaköréhez
kapcsolódó Élj ökosan! projektet dolgozzuk
fel a tanulókkal, mert a mai világban az
energiagazdaság az egyik legfontosabb
kérdéskör és szerettem volna a tanulókkal
ebben a témakörben jól elmélyedni.
A tanórák megtartásához az óratervezeteket, a
mellékelt
anyagokat
a
www.fenntarthatosagi.temahet.hu
oldalról
töltöttem le és azokat használtam a tanórákon.
Szerencsés helyzetben voltam, mert a 2*45
perces óravázlatot egybefüggően, egy dupla
földrajzóra keretében sikerült megvalósítani.
A tanulók 15-16 évesek, akik nem most hallanak szerencsére először az energiákról, így
nagyon jó hozzászólások, meglátások kerültek felszínre a témával kapcsolatban.
A feladatok megoldásában a tanulók aktívak
voltak, a különböző munkaformákat (frontális
munka, páros munka, csoportmunka) élvezték,
és szívesen csinálták. A videók érdekesek
voltak, ezért érdeklődve figyelték, a digitális
feladatokat (learningapps) szórakoztatónak
találták.
Az óra eleji ráhangolódáshoz és motivációhoz
a képek jól beváltak, a tanulók örömmel és
lelkesedéssel fogadták a témát. A megújuló és
nem megújuló energiaforrások csoportosítása
jól sikerült, a tanulóknak már volt előző
ismeretük a fosszilis energiahordozókról, így könnyen meg tudták oldani a feladatot. A
megújuló energiaforrások csoportosításánál egyedül a biomassza jelentett számukra
nehézséget, de az ehhez kapcsolódó feladatok és videó nagy segítséget jelentett ennek
megértésében.
A második 45 percben a megújuló
energiaforrások hasznosítási lehetőségeivel
ismerkedtek meg a tanulók. A diákok a saját
tapasztalataikat, ismereteiket szívesen osztották
meg a társaikkal az egyes lehasználási
lehetőségekről, önálló példákat hoztak, hogy ők
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hol találkoztak/láttak ilyeneket (pl.: az iskola tetőszerkezetén, a Kisalföldön). A LED
izzókhoz és fényforrásokhoz kapcsolódó feladatokat nagy érdeklődéssel oldották meg, hiszen
eddig elmondásuk alapján nem foglalkoztak azzal, hogy milyen izzót használnak, „hát van”.
Így nagyon jó lehetőséget biztosított ezt a tanóra az izzók közötti különbségek bemutatására
és a LED izzó használatának ösztönzésére.
Úgy gondolom, hogy a tanórák nagyon jól sikerültek, a tanulók átfogó képet kaptak a
megújuló és fosszilis energiahordozók típusairól, azok felhasználási lehetőségeiről. A témakör
és az óravázlat nagyon jó lehetőséget biztosított a tanulók gondolkodási és kommunikációs,
együttműködési képességeik és készségeik fejlesztésére. Úgy gondolom a diákoknak sikerült
megértenie az óra üzenetét, és környezettudatosabb, a fenntartható fejlődést jobban ismerő és
szem előtt tartó emberekké váltak a tanórák hatására.

Zsóri-Ments Orsolya – iskolalelkész, hittan tanár

Hogyan vásároljak?
Az idei évben a járványhelyzet nyomán megváltoztak vásárlási szokásaink, szinte
természetesnek mondható, hogy nagyban nőtt internetes vásárlásaink száma, ugyanakkor a
személyes vásárlásunk is megváltozott. Utóbbinál talán még hangsúlyosabbá vált az a
szempont, hogy minél kevesebb időt töltsünk bevásárlással, így talán még szélesebb körben
válhat népszerűvé többek között a bevásárlócédula használata például a tudatos vásárlás
érdekében. Az idei évben új elemként szegődött személyes vásárlásainkkor mellénk és vált
nélkülözhetetlen társsá a maszk. Mini közvéleménykutatásunkban felmértük a diákok
maszkhasználati
szokásait,
megosztottuk tapasztalatainkat és
kerestük
a
fenntarthatóság
szempontjából is legideálisabb
maszkokat. A diákok átérezték a
téma fontosságát, talán éppen ezért
tanúsítottak nagy aktivitást. A
programhoz az igények alapján egy
terv
kapcsolódott,
egy
textilmaszkokat készítő projekt.
Örülök, hogy egy cselekvésre
ösztönző
programot
sikerült
megvalósítani.

Kőszeg, 2020. december 1.

