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Fenntarthatósági Témahét
Az erdő, mint ökoszisztéma. Beszámoló a témahét programjairól
Az idei évben a felsősök számára online keretek között szerveztük meg a témahetet.
1.A tanulók megtekintették Áder János köztársasági elnök online tanóráját, melyben
megnyitotta a témahetet. A 8. osztályosok biológia órán röviden összefoglalták, hogy miről
hallottak. Elmondták meglátásaikat, véleményüket a látottakkal kapcsolatban.
2.A tanulók részt vettek az Erdészeti Egyesület által ajánlott Erdővédelmi órán is.
Megismerkedtek többek között a biodiverzítás és az elegyes erdők fogalmával. Az órán
elhangzott ismeretekről beszámolókat készítettek.
3. A felső tagozatos osztályok számára fotópályázatot hirdettünk az „Ezerarcú erdő” címmel.
A pályázatra 20 tanuló több mint 130 fotót küldött be. Osztályszinten, e téren az ötödik
osztályosok voltak a legszorgalmasabbak. A képek készítése során a gyerekek hosszabbrövidebb sétákat tettek a közeli erdőkben. Többen „kinyomozták” a lakóhelyükhöz
kapcsolódó erdők, élőhelyek nevét is. Munkájukból kiderült, hogy a természetet járva a
figyelő tekintetek felfedezték azokat a szépségeket, érdekes természeti jelenségeket, melyek
a mellettük élők számára a hétköznapokon sokszor észrevétlenek maradnak. A legjobb
munkák iskolánk fotógalériájába kerültek.
4. A hetedik osztályosok az erdővel kapcsolatos szakmákról, foglalkozásokról (fa-és
bútoripari technikus, faesztergályos, erdészeti dolgozó, erdészeti gépész, erdő-és
természetvédelmi mérnök) gyűjtöttek ismereteket a Pályaorientációs Portál leírásai és
videófilmjei segítségével.
5. Az „Erdők mélyén” című film hazai erdeink 53 lakóját mutatja be. A természetfilmből
tanult ismereteik, élményeik, gondolataik alapján a tanulók fogalmazásokat készítettek.
6.” Mit ad nekünk az erdő?”
A rendhagyó órán a Fenntarthatósági Témahét honlapján ajánlott anyag segítségével az
erdők sokszínűségéről beszélgettünk. Globális és lokális megközelítés is szóba került
(szénmegkötés, árnyék, idegen fajok, éltető víz, örökerdő, rajtad is múlik). A gyerekek
elmondták egyéni tapasztalataikat, meglátásaikat. Mindez a tanulás mellett
véleménycserére, vitakultúrájuk fejlesztésére is jó alkalmat adott.

7. Az alsósok erdei sétán vettek részt.
Összegzés:
A témahét programjai felkeltették a tanulók érdeklődését, jelentősen hozzájárultak ökológiai
szemléletük formálásához, környezettudatos életvitelük kialakításához.
A témahéten végzett feladatokat értékeltük, a legügyesebb tanulók dicséretet kaptak. A
jutalmazáshoz a természetvédelemhez kapcsolódó ajándékokat ajánlott fel a Zakatoló
Erdészeti Erdei iskola vezetője.
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