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~ beszámoló ~
Földünk védelme, környezetünk tisztán tartása és a fenntarthatóság évről évre egyre nagyobb
hangsúlyt kap a mai rohanó világban. Az egyre inkább előtérbe kerülő globalizáció, globális
felmelegedés, klímaváltozás, vízhiány és árvizek témája sokakban felelősségtudatot ébreszt, amely
segítségével egy új korszak kezdetét is vehetjük, elindulhatunk egy szebb és jobb világ felé. Éppen
ezért szükséges már iskolás korban elkezdeni a diákok nevelését a környezettudatos és egészséges
életvitel ismeretére és véghezvitelére.
Iskolánk idén első alkalommal vett részt a Fenntarthatósági Témahét, amelyet október 5-9
között rendeztünk meg az épület falain belül, betartva az egészségügyi szabályokat. Bár mindezek
biztosították a nehezített körülményeket egy-egy tevékenység véghezvitelében, iskolánk diákjai nem
hátráltak meg a feladatok alól, és előszeretettel vettek részt a klímaváltozásról, egészséges életmódról
és ökológiai életvitelről szóló kommunikatív órákon, tevékenységekben.
A „Benedek Elek” Általános Iskola felső tagozatos diákjai különböző témakörökben fejtették
ki véleményeiket a mindannyiunkat érintő környezeti és egészségügyi problémákról, és különböző
tippeket és tanácsokat fogalmaztak meg egy jobb és élhetőbb világért, egy egészségesebb életért. A
hét folyamán segítségünkre szolgáltak a https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu weboldalán
található óratervek és mellékletek, feladatlapok, amelyekkel elmélyíthettük a beszélgetéseket
tevékenységeink során, illetve új és érdekes információkra derült fény.
Minden osztályban feldolgozásra került egy adott témakör, amely magába foglalta a heti
gondolatmenetet. Ennek megfelelően, az ötödik osztályos diákokkal (Fénykép 1.) a Föld üzenetét
taglalták, a klímaváltozás fontosságáról és megelőzéséről beszélgettünk és kisfilmeket, illusztrációkat
figyeltünk meg. A Fenntarthatósági Témahét rávilágított arra, hogy mennyire fontos számukra és az
emberiség számára a természet védelme, az éghajlat milyensége, és hogy milyen mértékben tudja ezt
az ember befolyásolni. A weboldalon található melléklet segítségével, a diákok megfigyelhették
különböző természeti katasztrófák okát és megjelenését.
A hatodikos diákok (Fénykép 2.) a tanórák alatt az ökológiai viselkedésről és magatartásról
tettek tanúbizonyságot. Megemlítettük a megújuló és nem megújuló energiaforrásokat, beszéltünk az
előnyeikről és hátrányaikról. Számos alkalommal új és fenntartható ötletekkel szolgáltak, amelyek a
jövőben nagy segítséget nyújthatnak a Föld iparágainak fejlődésében is. Csapatként dolgozva,

hasznos érveket hoztak fel a megújuló energiaforrások mellett, illetve a kommunikáció során
elmondták, számukra miért fontos mindez, és mit jelent az ő jövőjükre nézve. Heti feladatként,
minden egyes diák otthonaikban megvizsgálta az egy heti elektromos áramfogyasztást, majd
mindezeket együttesen átbeszéltük a tanórák keretein belül.
Iskolánk hetedikes diákjai (Fénykép 3.) az egészséges életvitelre hívták fel a figyelmet. Apró
lépésekkel az egészség útján elindultunk ezalatt a hét alatt, és számos új dologra került fény, számos
új és hasznos dolgot tudtunk meg a testünkről, a szervezetünkről és azokról az ételekről, italokról,
amelyeket nap mint nap fogyasztunk. Megpakoltuk képzeletbeli kosarainkat számos egészséges
étellel, megvitattuk a különböző táplálékok fontosságát az étrendünk. Mindezek mellett, nagy
hangsúlyt fektettünk a mozgásra és a káros, szenvedélybeteg anyagok elkerülésére.
Az iskola végzősei pedig, a VIII. osztályosok (Fénykép 4.) a mindennapi szemetünkről és az
elektronikai

hulladékokról

tudhattak

meg

további

információkat.

Kezdve

a

szelektív

hulladékgyűjtéstől, egészen a hulladékok feldolgozásáig, különböző feladatok és tevékenység során,
tudatosságra hívtuk fel a figyelmüket. Legismertebb, leggyakoribb és szinte hozzánknövő
elektronikai eszközünk, a telefon életével is megismerkedtek, a hozzávaló anyagok bányászatától
kezdve, az előállításon és használatán keresztül, egészen mindezek újrahasznosításáig és
újrahasználatáig.
A hét zártával, minden felsős osztály tanulója új információkkal és tippekkel tért haza
otthonaikba, ahol mindezeket felhasználhatják, hogy egy szebb, tisztább és élhetőbb jövőt
teremtsenek maguknak.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Fenntarthatósági Témahét szervezőinek és önkénteseinek
a lehetőséget, amelyben idén iskolánk is részt vehetett. Reméljük, hogy az iskolások felkészítése egy
környezettudatosabb és fenntarthatóbb életre most elkezdődött és nem áll meg a jövőben sem.
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