
               
 

 

BÁNFFYHUNYADI “VLEGYÁSZA” SZAKKÉPZŐ LICEUM 

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT-2021 

-beszámoló- 

 

A Bánffyhunyadi “Vlegyásza” Szakképző Liceum második alkalommal vett részt a 

Fenntarthatósági Témahéten. Úgyszintén második alkalommal nevezett be 4 csapat a PontVelem 

Nonprofit Kft. által szervezett ZöldOkos Kupa vetélkedő sorozatába (1.kép). Egy csapat a Magonc 

kategóriában, míg 3 a Palánta kategóriában vett részt a vetélkedőn. A benevezett csapatok a Silvanus 

Ökológia Egyesület által szervezett pályázaton is részt vettek, ugyanis az említett egyesület a 

ZöldOkos Kupa versennyel karöltve hírdette meg pályázatát.  

 

1.kép A ZöldOkos Kupán Palánta kategóriában részt vett csapatok eredményei 

 A 7-8-dikos korcsoport, Palánta csapatok először megoldották a ZöldOkos Kupa 

vetélkedősorozat feladatait, majd második lépésben tudományos kisdolgozatot írtak “Az erdőm, mint 

ökoszisztéma” címmel. Az 5-6 osztályos diákok, a Magonc kategóriában, első kőrben egy két 

fordulós feladatsorozatot kapott a Silvanus Ökológiai Egyesülettől. Ezt követően ők is egy 



               
tudományos kisdolgozatot kellett írjanak, szintén “Az erdőm, mint ökoszisztéma” címmel. Az 

elkészítendő tudományos kisdolgozathoz mindkét kategória csapatai egy a lakóhelyükhöz közeli 

erdőt kellett kiválasszanak, majd bemutassanak geológiai, földrajzi, biológiai és ökológiai 

szempontból. A csapatokat egy-egy általuk választott tanáruk koordinálta, segítette a dolgozat 

megírásában. Mindkét kategória a két versenyszám pontjai alapján lett elbírálva a miskolci Holocén 

Természetvédelmi Egyesület munkatársai által. 

Eredményként három csapat részesült pozitív elbírálásban. Diákjaink az eredményeket 

megkapták, azonban a díjkiosztó elmaradt, egy egyelőre még nem leszögezett, a világjárvány 

alakulása szempontjából kedvező időpontra.  

A világjárvány miatt a a Fenntarthatósági Témahét időpontjára iskolánk kényszerszünidőre 

került. Ennek ellenére a különböző közösségi oldalakon meghírdettük a különböző online 

eseményeket (2. kép), illetve iskolánk tanulói önkéntesen részt vettek ezen online eseményeken (pl.: 

Mennyit fizet a mobiltelefonért egy gorilla?), követték a https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ 

weboldalon közzé tett online tartalmakat és a kérdőívek kitöltésében is szorgosan részt vettek.  

 

2.kép A Fenntarthatósági témahét közösségi oldalakon meghírdetett online eseményei 

 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/


               
Föld-napja alkalmából iskolánk néhány vállalkozó tanulójával az iskola udvarán faültetési 

akciót szerveztünk (3. kép). 

 

3.kép Föld-napi fákat ültettek a Bánffyhunyadi “Vlegyásza” Szakképző Liceum diákjai 

 

 

 

Török Tímea-Éva programfelelős  

Bánffyhunyadi “Vlegyásza” Szakképző Liceum  

Bánffyhunyad, Horea-út 78-80 szám, Kolozs megye, Románia 
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