FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 2021
A beszámolót készítette: Botos Gyöngyvér, biológia-kémia szakos tanár, Plugor Sándor
Művészeti Líceum, Kossuth Lajos utca, 12. szám, Sepsiszentgyörgy, Románia.
A tevékenységben 45 tanuló vett részt.
Iskolánkban a Sepsiszentgyörgy-i Plugor Sándor Művészeti Líceumban az Osztályfőnöki és
a Természettudományi munkaközösség, valamint Kovászna Megyei Könyvtár összefogásával
megszerveztük a Fenntarthatósági Témahetet.
Megvalósult programjaink
osztályfőnöki órák keretében):
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Mindhárom ajánlott tevékenységet megpróbáltuk elvégezni vagy kiegészíteni a témákhoz
kapcsolódó hasznos információkkal.
1. Az Ezerarcú Erdő tevékenységet az 5 osztályban tartottam meg biológia és osztályfönöki
óra keretein belül , de nemcsak ezen a héten foglalkoztunk a témával hanem egész tanévben .
Nálunk Erdélyben egy kicsit eltérő a tanítási program, ugyanis az erdőről mint ökoszisztémáról
már tanultunk a tél folyamán.
Azonban mielőtt az erdőről beszéltünk megismerkedtünk olyan fafélékkel és madárfajokkal
amelyek az erdeinkben is előfordulnak, ugyanis szerencsések vagyunk , hogy iskolánk
közelében van a városi park, igy sikerült ezt az órát a parkban megtartani.Itt még a fák levelei
nagyrészt zöldek de azért találtunk sárga és barna leveleket is .
A fák késő nyáron és ősszel

Ahhoz , hogy megfigyelhessük az erdő arcát télen is a gyerekekkel kimentünk szánkozni a
közeli domboldalra ahol már az erdő szélét éríntettük! Megfigyeltük, hogy egy lombhullató
erdőben járunk ahol uralkodó faféle a bükk , de megtaláljuk elvétve a tölgyet is és ha
magasabbra emelkedünk akkor a lucfenyők is megjelennek! Látthatjuk, hogy télen a fákon csak
a zúzmok vannak nincsenek rajta levelek. Az ismertető táblán megfigyeltük, hogy egy erdőben
milyen sok gombafaj fordul elő. Mivel kb.8 km-et gyalogoltunk így az egészséges életmód
fenntartahatóságához is hozzájárultunk!

Az erdő télen

Már jórészt ismertük az erdőben élő fákat szerencsések voltunk a vakációban is tudtunk
találkozni és megmérni a fenyőfélék törzsének átmérőjét és kizsámítani a fák életkorát, ha 190
cm átmérőjű a fa akkor életkora kb. 75 év , ha pedig 102 cm akkor kb. 45 éves a fa.
Az erdő fái tavasszal

Ma 2021 április 23-án a Megyei könyvtárba látogatunk ahová adománykönyveket
szállítottunk és a járványhelyzet miatt sajnos csak a szabadban néztünk meg pár
természetismereti könyvet és érdekes információkat olvastunk az erdeinkben élő állatokról :
kék meztelen csiga – endemikus faj, erdei fülesbagoly, fakopáncs, őz.

Az 5. osztály öko járőrei a város különböző pontján fákat ültettek, mint például juhar, hárs,
így népszerűsítve a Fenntartható szükségletek megőrzését a jövő nemzedék számára is.

2. A Mobil-Élet tevékenységet 8-dik osztályos tanulókkal tartottuk meg kémia óra keretén
belül.Nagyon is jól összetudtam kapcsolni a tananyaggal ugyanis a héten a fémekről tanulunk
és a mobiltelefonjainkban is nagyon sok fém található. Ezt az órát online térben tartottam mert
a 8-dik osztályos tanulóknak most nincs vakáció, de járványhelyzet miatti előírások értelmében
nem jöhetnek az iskolába. A témát a tanulók nagyon érdekesnek találták mert sajnos életüket a
mobilkészülékeik írányitják. Elmondhatom, hogy ők sokkal több információt tudtak a témával
kapcsolatban mint én. A tévékenység során egy ppt bemutató segítségével megbeszéltük a
mobiltelefon megjelenésének idejét, milyen összetevőkből épül fel , mire használhatjuk ezeket
a készülékeket és hogyan hasznosíthatjuk az elavult példányokat.

A tanulók közösen elkészítettek Mátyés király instagram és facebook profilját és
véleményezték a mobiltelefonok hasznosságát vagy káros hatásait.

