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Fenntarthatósági Témahét (2021. április 19-23.)
A 2020/2021. tanév két Fenntarthatósági Hét megtartását is jelentette, hiszen a tavalyi tanévi
őszre került át. Kihívás volt a pandémia közepette a fenntarthatóságot ismét célba venni, de
megállapítottuk, hogy vírushelyzettől függetlenül megnyerhető a témára a tanulóifjúság.
A fenntarthatósági héten a legtöbb tanórának elején szenteltünk arra időt, hogy körüljárjuk a
fenntarthatóság gondolatát, és arra is volt mód, hogy az éppen zajló online tanórába is
betekinthessünk.
Az alábbi témák köré szerveződött iskolánkban a Fenntarthatósági Témahét.

Illés Péter – biológiatanár

„Nagy lábon” élünk? (ökológiai lábnyom – fenntarthatóság)
A 12.A osztály csoportjával a fenntarthatóságot az ökológiai lábnyom irányából közelítettük
meg. Ehhez minden tanuló kapott egy feladatsort, amit önállóan oldott meg, majd az
eredményeket összefoglaltuk és megbeszéltük.
Mindenki kiszámította az ökológiai lábnyomát az alábbi helyen:
http://www.kothalo.hu/labnyom/
A lábnyomok nagyságát az országos átlaghoz és a valóságban egy főre jutó terület
nagyságához viszonyítottuk. Elgondolkodtunk azon, hogy miért volt nagyobb az ökológiai
lábnyoma, mint a fenntartható érték. Elemeztük a hat tényezőt, amit az ökológiai lábnyom
kiszámításánál figyelembe vesznek. Megvizsgáltuk, hogyan befolyásolta a „Túlfogyasztás
napját” a covid pandémia. Példákat gyűjtöttünk, mivel lehet csökkenteni a család vagy az
egyén ökológiai lábnyom méretét.
Az alábbiakban a kérdőív (feladat) és kékkel a válaszok olvashatók.

A Földön minden emberre csak 1,8 hektár terület jut
1. Mi az ökológiai lábnyom fogalma röviden?
 Az ökológiai lábnyom egy olyan mutató, ami azt fejezi ki, hogy egy adott ember adott
életszínvonal mellett való eltartásához mekkora földterületet igényel.
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 Számszerűsíti, hogy mennyi erőforrásra, termőföldre, vízre, levegőre van szükség az adott
társadalom életszínvonalának fenntartásához beleértve az ipari javak, élelmiszerek
előállítását, illetve a megtermelt hulladék kezelését, vagy megsemmisítését is.
2. Sorolja fel azt a hat tényezőt, amit az ökológiai lábnyom kiszámításánál figyelembe
vesznek (tk. 76. o. vagy a netes forrás)!
1. Karbonlábnyom, szénlábnyom - ez mutatja, hogy mennyivel járul hozzá a globális
felmelegedéshez, éghajlatváltozáshoz az adott ország, régió, termék, vagy tevékenység
2. Halászati lábnyom
3. Termőföld lábnyom - azt mutatja, hogy mennyi területre van szükség az
élelmiszerek, beleértve az állati takarmányok előállításához.
4. Legelő lábnyom - annak a területnek a nagysága, amely a hús- és tejtermékekért,
tojásért, illetve gyapjáért tartott háziállatok eltartásához szükséges.
5. Erdő lábnyom - a kivágott erdőkből származó fa felhasználása nyomán becsült
terület. Ez lehet rönkfa, építészeti faáru, bútor- és papíralapanyag, valamint a tűzifa
6. Beépített területek lábnyoma - Az emberi infrastruktúrához (pl. közlekedés, lakások,
gyárak, víztározók, autópályák, stb.) szükséges földterület nagysága.
Ezen a haton felül még szót kell ejteni a vízlábnyomról is. - Kék-, zöld- és
szürkevízből tevődik össze. A kékvíz a termékhez, szolgáltatáshoz felhasznált friss
felszín alatti és fölötti víz, a zöldvíz a talajban tárolt csapadékvíz, a szürkevíz pedig a
szennyvíz.
Egyszerűbben:
1. Az energia-fogyasztással arányos mennyiségű szén-dioxid megkötéséhez
szükséges erdőterület.
2. Az elfogyasztott víziállatok felneveléséhez szükséges vízterület.
3. Az a termőterület, amelyen az ember táplálkozásához szükséges gabona és egyéb
élelmiszer megtermelhető.
4. Az a legelőterület, amely az elfogyasztott húsnak megfelelő állatot eltartja.
5. A fa és papírfogyasztásnak megfelelő erdőterület.
6. A lakáshoz, infrastruktúrához szükséges földterület.
3. Mit jelent a „Túlfogyasztás napja”?
Ez minden évben az a nap, amikortól kezdve a hiány pótlásához már a következő évi
erőforrásait fogyasztja az emberiség – ezt már unokáink hitelezik, akaratuk ellenére. Ami ez
után a nap után elfogy, azt a természet már nem képes a saját megújuló képessége alapján
újból előállítani.
4. Hogyan befolyásolta a „Túlfogyasztás napját” a covid pandémia?
Míg 2019-ben már július 29-én elhasználtuk a Föld egy év alatt megújuló erőforrásait, azaz
attól kezdve hitelben fogyasztottuk azokat, 2020-ban (covid pandémia éve) nyertünk három
hetet, és az ominózus nap, a koronavírusnak köszönhetően, 2020-ban csak augusztus 22-én
jön el.
5. Mekkora Magyarország ökológiai lábnyoma (gHA – globális hektárban megadva) a netes
forrás alapján? 2.92 gHA
6. Mekkora Magyarország ökológiai lábnyoma (ha/fő) a tankönyvi térkép alapján? 3,5 ha
7. Hányadik helyen áll Magyarország az ökológiai lábnyoma alapján az alábbi forrás alapján?
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A Föld országai ökológiai lábnyom szerint:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_ecological_footprint
85. (2,92 ha)
8. Mit jelent a fenntartható fejlődés kifejezés?
A fenntartható fejlődés (sustainable development) olyan fejlődési folyamat, ill. szervezési elv,
ami „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk
képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket”.
9. Miért probléma az, ha valakinek nagyobb az ökológiai lábnyoma (Big foot), azaz „nagyobb
lábon él”, mint amennyit megengedhetne magának?
Túlfogyasztó, a jövő nemzedék erőforrásait éli fel.
10. Számítsa ki családja vagy saját ökológiai lábnyomát az alábbi webhely kalkulátorával!
Ökológiai lábnyom kiszámítása:
http://www.kothalo.hu/labnyom/
Családom/saját ökológiai lábnyomom nagysága: 2,9 ha
11. Véleménye szerint milyen tényezőknek, szokásoknak köszönhető, ha nagyobb volt az
ökológiai lábnyoma, mint a magyarországi érték?
12. Írjon öt dolgot, amivel csökkenteni lehetne családja vagy saját ökológiai lábnyom
méretét? (A tankönyv 76. oldal) is ad néhány példát.)
 Használjuk kevesebb energiát, illetve amit lehet, megújuló energiával helyettesítsünk.
 Fogyasszunk kevesebb állati és több növényi eredetű, lehetőleg helyben termelt
élelmiszert
 Válasszuk a kevesebb csomagolású, (vagy akár zero waste) illetve a lebomló, vagy
visszaváltható csomagolású termékeket.
 Ültessünk fákat, lombos növényeket, ha van kertünk, hogy megkösse a szén-dioxidot,
illetve árnyéka természetesen hűsít.
 Vizsgáljuk át közlekedési szokásainkat és ahol lehet a közösségi közlekedést, illetve a
kerékpározást részesítsük előnybe az egyéni autózás helyett.
 Kevesebb, de minőségi ruhát vegyünk, és hordjuk tovább az egyes darabokat. Vehetünk
használt tárgyakat, ruhákat is.
 Javíttassuk meg, ami elromlik, használjuk, ami még működik.
 Minimalizáljuk a légiközlekedést: például nyaraláskor válasszunk közelebbi úticélt. Egyes
üzleti megbeszéléseket online is meg lehet tartani.

Martonné Némethy Márta – gyógypedagógus

Föld napja - Szabadulószoba 2021.04.22.
Martonné Némethy Márta, a Kőszegi Evangélikus Középiskola gyógypedagógusa
„Szabadulószobát” készített a fejlesztésre járó diákok számára, de a feladatokban örömét
lelheti minden érdeklődő diák és játékos kedvű felnőtt is.
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A Föld napja – a szabadulószoba itt érhető el:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAR3_O0rxQaGGOzHx_3Ep0Y_aH74msLvSJ2b9r4iIgqCCpg/viewform

Dr. Mentes Katalin és Török Miklós – szakmai oktatók

NEM BESZÉLEK ZÖLDSÉGEKET! – DE IGEN!
A karantén időszakának egy olyan hozadékát szerettük volna bemutatni a 9. L osztály
tanulóinak a Fenntarthatósági Témahét keretében– sajnos csak online módon – ami számukra,
illetve családjuk számára is követendő és szó szerint gyümölcsöző példa lehet.
Két módszert mutattunk be a kialakítástól a működésig, a magaságyásban és az ún. hügelkultúrában való kertészkedést.
Az óra bevezető részében felmértük, hogy
milyen lehetőségei vannak a tanulóknak a
kertészkedésre. Egy tanuló kivételével kertes
házban laknak, de nem minden család
kertészkedik, ketten azonban már készítettek
emelt ágyást, így volt mód a tapasztalatok
megvitatására.
A téma feldolgozásának elején a motivációs okokat tisztáztuk, miért is vágtunk bele, ill. miért
érdemes elkezdeni a kertészkedésnek ezeket a formáit. Kiszámoltuk az ökológiai
lábnyomunkat is.
Ezt követően tisztáztuk, hogy miért nem a
hagyományos
zöldségtermesztésbe
kapcsolódtunk be (lakókörnyezetünk rossz
talajadottságai, a hulladékok hasznosítása,
fagyvédelem,
a
levegő
védelme,
víztakarékosság, kutya, macska elleni
védelem, kényelmi szempontok….)
A
kialakítás
lépéseit összevetettük a tanulók saját tapasztalataival, ill.
törekedtünk a koncentrációra a már tanultakkal (biológia, talajtan,
éghajlattan, növénytan tananyagelemekből.) Mindvégig az volt a
célunk, hogy válaszoljunk a „miértekre”, hiszen minden lépésnek,
megvan a logikus magyarázata.
A készítés lépései magaságyás esetén az alábbiak:
-

Optimális hely (6-8 óra napsütés) kiválasztása
Megfelelő tájolás
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-

Az alap elkészítése
A vázszerkezet kialakítása
A vázszerkezet védelme
Feltöltés-rétegrend
Vízellátás-öntözés
Beültetés-veteményezés
Optimális sorrend
Kártevők elleni védekezés - Védő
növények
Különféle megvalósítások bemutatása, értékelése
A gyakoribb hibák elemzése

A magaságyás kialakításának bemutatását követően tértünk rá a másik, hagyományostól
eltérő művelési mód bemutatására, ami nem más, mint az ún. dombágyás, vagy
hügelkultúra.
Ez esetben is a miértek, az okok
magyarázatával indítottunk, de a
hátrányokról sem feledkeztünk meg
(rágcsálók, csigák, hüllők élőhelye
lehet).
Ez esetben is bemutattuk a készítés
lépéseit:
-

-

30-40 cm föld eltávolítása
Megfelelő tájolás
Faágak, gallyak, rönkök
Öntözés
Vastag
trágya,
vagy
egyéb
nitrogénben gazdag anyag, pl.
komposzt, levágott fű
Földréteg
Egy réteg szalma vagy mulcs

Reményeink szerint sikerült felkelteni a tanulók érdeklődését és inspirálni őket, hogy érdemes
belevágni, hiszen ritka az a helyszín, ahol akár kicsiben is, ne lehetne megélni a jól végzett
munka örömét. A munka gyümölcsét ez esetben szó szerint élvezheti a család.
Jól esik a zárt térből való kimozdulás, a közös munkálkodás, a tervezés, a növényekről való
gondoskodás. A szabadban végzett munka csökkenti a stresszt, segít feltöltődni, lelkileg és
fizikailag egyaránt jót tesz, segít kiszakadni a virtuális térből, noha ott is barátokra lelhetünk a
velünk közös érdeklődésű csoportokban.
Az önbizalomnak is jót tesz, hogy bizonyos mértékig önellátóak tudunk lenni, az egészséges,
vegyszermentes zöldségek fogyasztása is előnyös.
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Átlátjuk a növények teljes életciklusát, megismerkedünk a vetésforgóval és valóban a
„termőföldtől az asztalig” nyomon tudjuk követni a folyamatot, hiszen tényleg azok
vagyunk, amit megeszünk.

Füzi Mária – földrajztanár

Pálmaolaj-mentes élet az esőerdők védelmében
Már negyedik alkalommal készültem a Fenntarthatósági témahétre. Nem tudtam elképzelni,
hogyan fogom tudni megvalósítani, hiszen a témahét idején még online tanítottunk. Azt
gondoltam, hogy elhalasztom a tantermi oktatás idejére. Így is tettem. Szeretem a személyes
találkozást a diákokkal, szeretem látni az arcukat, a reakciójukat egy-egy új információ
elhangzása után.
A 9-12. évfolyam számára kiírt lehetőségeket ismertettem velük és választási lehetőséget
adtam melyiket szeretnék, hogy feldolgozzuk: „A pálmaolaj-mentes élet az esőerdők
védelmében.” – erre esett a választás. Megkérdeztem az okát, azt válaszolták, hogy erről
hallottak eddig legkevesebbet, sőt volt, aki még nem is hallott róla. Én személy szerint is
örültem a témának. Két osztállyal sikerült megismertetnem a témát, 9. és 11. osztályos
tanulók. (turisztikai technikus és vendéglátó-szervező)
Két tanítási órát vett igénybe a feladatok elvégzése. A megadott óravázlat és a mellékletek
voltak segítségemre az óra megtartásában. A benne lévő feladatokat végig megcsináltuk,
megbeszéltük a kérdéseket. A feladatok, a ppt-s bemutató, a videófilmek jól használhatóak, a
tanulók érdeklődve figyelték. Sok új információt sajátítottak el. A munkaformák változatosak
voltak (egyéni, frontális, csoportos).

A házi feladatot is sikerült megoldani, hiszen jó néhány terméket vizsgáltak meg otthon és
nézték meg a termékek összetételét. Néhányat táblázatba is foglaltunk:
Név
Medve sajt
Pilóta piskótatallér
Chiken Sticks
Maggi csirkeízű
leves

van benne
X
X
X

nincs benne

nem lehet tudni
X
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Cerbona müzli szelet
Cheetos pizza ízű
chips
Tuc original
3 az 1-ben kávé
Xixo cola
Naturaqua
Clever Apfel
Hell
Sport szelet
Waffelini
Kinder Bueno
Happy Harvest
Kinley
Orbit
Wet Wipes
Pöttyös túrórudi
(diós, mogyoróvajas)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A csoportok plakátokat készítettek, az emberek figyelmét ezzel szeretnék felhívni arra, hogy
figyeljenek azokra a termékekre és kerüljék a vásárlást, amiben pálmaolaj található.

Mindkét osztállyal beszélgettünk még a következő tanórákon is a témáról és örömmel
tapasztaltam, mennyire érdekli őket. Otthon utána olvastak, filmet kerestek a témában és
mesélték el nekem valamint társaiknak az újabb információkat. A következő napokban,
kezükben a tízóraival mindig jelezték: Tanárnő! Ebben nincs pálmaolaj!
A sok beszélgetés után megállapítottuk: pálmaolaj nélkül lehetne élni és ők szeretnének is,
ezután figyelni fognak a termékek összetételére.
A végén megköszönték, hogy erről tanultunk, mert eddig nem gondolták volt, hogy az a
pálmaolaj, amit a termékekben találnak és annak az előállítása ennyi kárt okozna a
természetben és a társadalomban.
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Zsóri-Ments Orsolya

Hulladék újrahasznosítás a ruhatárban
Mi minden készülhet hulladékból? Akár
egy
ruhakollekció
is
mely
a
környezetvédelem és divat kapcsolatára
hívja fel a figyelmet? Tüll alapra rögzített
zacskók, nylonzacskók, építési fóliákmire jók ezek?
Azon tűnődtünk el diákjainkkal a
kép kapcsán, hogy mire érdemes újra
használni a hulladékká váló anyagainkat?
Képes egy ilyen kollekció azt az üzenetet
közvetíteni, hogy az elműanyagosodott világban, melyben a műanyag és természet harcol
egymással a természetnek kellene győzedelmeskednie? Eltűnődtünk, van-e olyan eset, amikor
a hasznosítás helyett végső soron szemetet termelünk?
A hulladék újrahasznosítása kapcsán a ruhákra, textilekre került a hangsúly a
foglalkozáson.
A szelektív hulladékgyűjtés már jól ismert fogalom a diákok számára, így csak azt
vitattuk meg, milyen szelektíven gyűjtött hulladékokból készülhet ruha. A PET palackok ilyen
fajta újrahasznosítása senki számára nem jelentett újdonságot. A recycling folyamata, hogy az
anyag elemi szálra való szétbontása után valamilyen új anyag készül belőle, mindenki
számára ismert volt. Mégis rácsodálkoztak erre a mikroszálasok történetét feldolgozó
kisfilmre: https://www.youtube.com/watch?v=BqkekY5t7KY&t=38s
Az újrahasznosítás kevésbé ismert módja az upcycling került ezután a középpontba.
Az upcycling azt jelenti, hogy maga az anyag megmarad, de valami új alkotás készül belőle.
Ennek negatív példája a zacskókból készült ruhatár, pozitív példája lehet akár a bőrkabátból
készült táska is.
A diákokkal elkezdtünk példákat gyűjteni, hogy az upcycling szellemében mi mindent
hasznosítottunk már újra az életünkben. Gyerekkori emlékek is előkerültek, amikor óvodában,
kisiskolában tejfölös poharak, tejes dobozok vagy kisebb dobozok kerültek felhasználásra.
Megállapítottuk, hogy a szelektív hulladékgyűjtő gyakorlatunk kevésbé koncentrál a
ruhákra, textilekre. Megbeszéltük, hogy milyen lehetőségeink vannak a kinőtt-, megunt- vagy
tönkrement ruháktól való megválásunk terén. A cserélgetés, eladás, ajándékozás,
adományozás vagy új alkotás előállítása révén a textileket tovább tudjuk körforgásban tartani.
A ruhatárunk állandó frissítését követelő divatiparral szemben pedig érdemes a
fenntartható, környezettudatos öltözködést választani. Ennek egyik eleme lehet, hogy
kapszulagardróbot alakítunk ki, hiszen az a legjobb, ha nincsenek fölösleges ruháink. Amik
vannak, azok között pedig hosszabb élettartamra tervezett, akár másodkézből is vásárolt,
újrahasznosított, de jellemzően továbbadásra szánt ruhadarabok szerepelnek. A program
zárásaként ennek fényében mindenki megtervezte a saját kapszulagardróbját.

