
 

       Fenntarthatósági Témahét a Dürerben                          

                                                        2021. 04. 19-23. 

 

Ahogy minden évben, az idén is lelkesen csatlakozott iskolánk a már 6. alkalommal 

megrendezett országos kezdeményezéshez. 

Életünk minden területén, így az iskolában is egyre nagyobb szerepet kap a 

környezettudatosságra nevelés, a cselekvő tudatosság. Jelen van a mindennapjainkban, 

megjelenik sok-sok formában, de ezen a héten még nagyobb figyelmet fordítottunk a 

szemléletformálásra, még kiemeltebben kezeljük az érintett területeket. 

A 2021. évi Fenntarthatósági Témahét fontos témái az erdő, mint ökoszisztéma, a zöld 

gazdaság és a fenntartható közösségek voltak. Ezeket „jártuk körbe” játékos, izgalmas, 

sokszínű tevékenységeken keresztül.                                                                                   

Sajnos ebben az évben is csak osztálykeretekben valósulhattak meg a programok, de ez nem 

vette el a kedvünket!                                                                                                                                                                   

A javasolt projektekből válogatva, a saját bevált módszereinket tovább fejlesztve járultunk 

hozzá diákjaink ismereteinek bővítéséhez.    

A hét minden napjára jutott érdekes, izgalmas, szórakoztató vagy éppen elgondolkodtató 

tevékenység, melyekben minden alsós tanuló nagy lelkesedéssel vett részt. 

Mint már megszokhattuk, a gyerekek keze alól ismét csodás alkotások kerültek ki az 

újrahasznosítás jegyében. Remekműveik az iskola auláját díszítik, mindenki örömére.     

Filmecskéket, meséket néztek, hallgattak meg a témakörökhöz kapcsolódva.          

Érzékenyítő beszélgetéseken vettek részt.   

Dalokkal, versekkel, játékos, interaktív feladatokkal… színesítettük tovább tanóráinkat is, 

melyek tananyagát szintén az adott témakörök köré csoportosítottuk ezekben a napokban.   

Ügyességüket, talpraesettségüket tehették próbára a mozgásos mókákban. 

Az ilyenkor már hagyományos szemétszedéssel megtisztítottuk iskolánk külső tereit. 

 

 



 

 

A teljes tanévben szelektíven helyezhetők el nálunk az elemek, használhatatlan „kütyük”. 

SpongyaBob pocakjában gyűlnek a műanyag kupakok, melyeket időről időre jótékony célra 

ajánlunk fel.                                                                                       .                                                                                                                                         

Új ágyásokkal gazdagodott iskolakertünk. A gyerekek és tanítóik szorgos kezei alatt, színes 

növénypalettát megmutatva pompáznak. Gondozásuk, terményeik megfigyelése, kóstolása 

nagy kaland. 

Így sokoldalú, több érzékszervet bekapcsoló gazdag tapasztalatszerzésre nyílt lehetősége 

tanítványainknak.   

Reméljük, hogy élményeiket sokáig megőrzik magukban a résztvevők, s alkalmazni tudják 

majd kibővült ismereteiket a mindennapjaikban is, Földünk védelmében, tudatosan. 

Köszönjük szépen a szervezőknek ezt a fantasztikus lehetőséget, a sok-sok ötletet, segítséget! 

 

                                  Gyulai Dürer Albert Általános Iskola (5700 Gyula, Szent István u. 29.) 

 

    

    



 

                                                                                         

   

  

 



 


