
 

 

 

 
Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és AMI, Komló  

 

A projekt célja: 

  

Rávilágítani azokra az ökotudatos viselkedési attitűdökre, melyek során a diákok a 

mindennapi életükben kialakítható tudatos, takarékos, ésszerű életmódjukkal szembe 

tudnak szállni az egyre nagyobb mértéket öltő ételpazarlással.  

Több héten át tartó projektmunkának egy részét egy norvég iskola tanulóival tervezzük 

megvalósítani és iskolánkból is több évfolyam, több csoport és osztály tanulói vesznek 

részt. Építünk arra, hogy egy távolabbi ország szokásainak megismerése számos érdekes 

lehetőséget kínál a tanulóknak a projekt lebonyolításához.  

Fontos, hogy merjenek bátran egy tükröt tartani jelenlegi szokásaink reális 

megismeréséhez és merjenek úttörőként változtatni a maguk mikrokörnyezetében. 

 

 

1. Fenntarthatósági attitűd 

 

 

 

 

Az országos, 2013-ban elvégzett felméréshez képest idén, az iskolánk diákjai és tanárai között 

elkészített felmérés mutatott jelentős, és kevésbé jelentős eltéréseket egyaránt. Azonban ezeknek a 

változásoknak szinte mindegyike jó irányba történt. Megfigyelhettük például azt, hogy ma már többen 

választják a tömegközlekedést / kerékpárt / gyaloglást ahhoz, hogy eljussanak az iskolába, és azt is, 

hogy a megkérdezettek közel 90 %-ának otthonában a falak hőszigeteltek. Egyetlen kérdésnél, az állati  

 

Felmérések az ÖKO-tudatos viselkedés 

témakörében 

 



 

 

 

 

 

eredetű élelmiszerek fogyasztásánál láthattunk - a válaszok átlaga alapján - alacsonyabb értéket, mint 

a 2013. évi felmérésben. Ez azt jelentheti, hogy iskolánkban kevesebb a szemivegetáriánus, 

vegetáriánus  vagy vegán étrendet követők száma, ami mellesleg nem jelent problémát. Azzal viszont 

jó, ha tisztában vagyunk, hogy egyéb faktorok mellett az állattenyésztés is nagyban hozzájárul 

az üvegházhatáshoz, ami Földünk globális felmelegedését okozhatja. Ha csak egy kicsivel is 

csökkenteni tudnánk az állati eredetű termékek vásárlását és fogyasztását, már azzal is tudnánk tenni 

azért, hogy a Földön mért évi középhőmérséklet ne emelkedjen tovább. E cél elérése érdekében, 

természetesen továbbra is folytassuk többek között az újrahasznosítást, a környezetbarát termékek 

vásárlását, és tegyünk meg minden tőlünk telhetőt.  

 

 

2. (L)egyél jól! - A (fenntartható) élelmiszerfogyasztási szokások 

 

Itt azt vizsgáltuk hol, milyen módon vásárolunk. Mi befolyásol bennünket, ha vásárolni megyünk. 

Figyelünk-e a csomagolásra, a származási helyre.  

Mindkét témában megkérdeztük norvég partnereinket is. 

 

 

 

 

 

 

3. Zero waste, food sharing  

(Pazarlással és élelmiszermentéssel foglalkoztunk német és angol órákon) 

 

 

A nyelvórákon kitekintettünk az adott országok fenntarthatósági attitűdjére, megvizsgáltuk 

élelmiszerfogyasztási szokásaikat. 

Beszéltünk az élelmiszerpazarlás elkerüléséről és a tudatos élelmiszervásárlásról.  

A diákok a szakórákon plakátokat, gondolattérképeket, szófelhőket, PPT-ket készítettek.  

Angol órán egy szabaduló szoba is készült, az angol nyelvtan témához kapcsolódó részeiből, mely a 

tanulók munkájából lett összeállítva. 

 



 

 

 

 
4. Ökológiai lábnyom 

 

A teljes tanuló ifjúság kitöltötte az ökolábnyom kalkulátort (www.kothalo.hu), amely alapján 

kiszámoltuk iskolánk ökológiai lábnyomát. 

Iskolánk eredménye a Föld átlagos ökológiai lábnyomával megegyező 2,8 ha lett, amely jóval 

alacsonyabb a magyarországi ökolábnyomnál (3,7 ha).  

 

 

 

 

A megvalósult program számokban 

 

A projektben résztvevő tanulók: A gimnázium összes osztálya (9) és a norvég iskola 

2 osztálya; 

A tantestület részvételi aránya: 3 munkaközösség - humán, idegen nyelvi és 

természettudományos - és 15 kolléga működött közre a projekt megvalósításában. 

Megvalósítás időtartama: 2 hónap - 2021. április-május, főképp online térben; 

Módszerek, eszközök: az Office 365 alkalmazásainak széleskörű felhasználása, a 

kollaborációs munka megvalósítása a Teams segítségével, digitális csatorna 

kiépítése a partneriskolával; 

A projekt során megvalósult készségek fejlesztése: digitális, idegen nyelvi, 

kommunikációs, együttműködési készségek;  

http://www.kothalo.hu/

