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Tamási Szabadság utca 38-40.

Fenntarthatósági témahét 2021.
Iskolánk 41 tanuló és 5 pedagógus részvételével csatlakozott a Fenntarthatósági
témahéthez. A Fenntartható divat programhoz kapcsolódva igyekeztünk közelebb hozni
diákjainkhoz a fenntarthatóság kérdését. Az online megvalósított témahét nem csak a két
osztályt, hanem egész iskolánkat felpezsdítette.
A Zöldokos kupán indult egy csapatunk, akik országos 6. helyen végeztek.
Reduce, Reuse and Recycle kapszulakollekció-pályázat-on 5 fős csapattal indultunk, ahol a
szekrény mélyéről előkerült ruhadarabok keltek új életre.

Meghirdettük országos GyűjtsVelem Időszaki Szelektív Hulladékgyűjtési Versenyt a
teljes nyolc évfolyam bevonásával, kiegészítve egy osztályok közötti helyi versennyel.
Május 27-ig 1180 kg elemet és 477 db e-kütyüt gyűjtöttek tanulóink.
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A Fenntarthatósági témahét első órájának célja az elméleti bevezetés és a téma közelebb
hozása volt a gyerekekhez. Felmérték, hogy mennyi ruhájuk van, milyen távolságban
vásárolják, meddig használják azokat és mit kezdenek velük, miután már kinőtték, megunták,
vagy elhasználódott. A földrajz óra keretében megnéztük, hogy a divatnak és vele együtt
textiliparnak milyen terhelő hatása van a környezetre. Az óra célja a tudatosság növelése volt.
Gondolattérképeket készítettek a tanulók online csoportmunkában, a ruhagyártók és a
felhasználók szemszögéből.

A kémia óra témája az ökolábnyom, illetve a vízlábnyom vizsgálata volt a textilgyártás
szempontjából.
A ruházkodási szokások régen és ma, népviselet, illetve a mai divat összehasonlítása,
alapanyag, tartósság, kihasználtság szempontjából. A generációkon keresztül öröklődő
ruhadarabok, összehasonlítása a mai ruhavásárlási szokásokkal szemben, a hulladék
felhalmozása szempontjából. Vizuális kultúra tanóra témája az olcsóság valódi ára-A
FASHION REVOLUTION mozgalom volt. Világtérképen bejelöltük, hogy az órára választott
póló honnan származik, majd kiszámoltuk az adott ország Magyarországtól való távolságát.
Ezeket összeadva láthattuk, mennyit utaztak a ruhadarabjaink, mire hozzánk érkeztek.
Belekóstoltunk a Fashion Revolution világszintű mozgalomba, láttuk, hogy mit tehetünk
egyénileg is a ruhaipar átláthatóságáért. A téma érzékenyítése kapcsán „szerelmes üzenetet”
írtak a gyerekek egy régi ruhadarabjukhoz, belátva, hogy nem csak az új lehet kedves
számunkra, nincs szükségünk mindig új és újabb ruhadarabok vásárlására. A megismert
mozgalomhoz való csatlakozás másik lehetősége, instagram posztok készítése, melyen a „Who
made my clothes?” felirat szerepel. Ezeket a fotókat már házi feladatban készítették el az
osztályok.
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Technika és életvitel órán a diákok képet kaptak a Fast fashion, a Slow fashion, illetve a
Lost fashion kifejezésekről. Megismerhették a csoporthoz tartozó divatmárkákat, előnyeiket,
hátrányaikat, valamint, hogy ők maguk hogyan csatlakozhatnak a Slow fashion
mozgalomhoz, melynek egyik eleme DIY. (Do It Yourself- Készítsd el magad!)
Használati tárgyakat készítettünk elhasznált, kinőtt pólókból.
Kifordítható bevásárlótáska:

Sál anyák napjára:

Biológia órán a műanyagok környezetszennyező volta, ezen belül a mikro-műanyagok
kérdésköre került bemutatásra, ennek az elemnek az egyik legnagyobb szennyezőjével, a
műszálas ruhanemükkel, kitérve a kozmetikai ipar által használt mikro-műanyagokra is. Nem
az a problémás műanyag, amit használunk, hanem az, amit nem használunk, és a szemétben köt
ki. A „Tisza nevében” című Ljasuk Dimitry által készített film részleteinek bemutatásával
késztettük tovább-gondolkodásra tanítványainkat.

