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2021. évi Fenntarthatósági Témahét kiemelt témái az erdő mint ökoszisztéma, a zöld
gazdaság és a fenntartható közösségek. E témák köré épültek a diákoknak megtartott tanórák,
programok, foglalkozások.
Az idei tanévben rendhagyó módon tartottuk meg a témahét óráit, mivel a felső tagozatosok
digitális oktatásban, az alsó tagozatosok jelenléti oktatásban vettek részt.
A Fenntarthatósági Témahetet támogató szakmai szervezetek szakemberei online tanórákat
tartanak a Témahét minden napján, melyeket mi is többször közzétettük a tanulók számára.
Fenntarthatósági versenyre (ZöldOkos Kupa Magonc) is jelentkeztünk a 6. osztályosokkal,
mely 3 online fordulóban zajlik az iskolánkban. Egy 3 fős lánycsapattal neveztünk a versenyre,
melyen kiválóan szerepeltek a gyerekek.
A Témahét során regisztráltuk iskolánkat, tanárainkat és diákjainkat is a www.pontvelem.hu
oldalon, ahol a diákok különféle pontokat szerezhetnek, melyeket majd le is vásárolhatnak a
PontBoltban. Gyűjtőpontokat használt elemek, mobiltelefonok leadásával szerezhetnek,
okospontokat a ZöldOkos Kupa versenyen, bónuszpontokat pedig különféle kvízek
kitöltésével. Iskolánk tanulói eddig 62 kg használt elemet és 24 db használt mobiltelefont, ekütyüt gyűjtöttek!
Pedagógusaink minden évfolyamon, minden nap tartottak a témahéthez kapcsolódó
foglalkozásokat. Felsőben javarészt online tanórákat tartottunk, de sok feladatot, videót,
kisfilmet is küldtünk a gyerekeknek. Alsóban viszont jelenléti oktatásban, sokféle játékos,
kézügyességet igénylő, kreatív feladattal színesítettük a programot. Néhány foglalkozásról
fényképet is készítettünk, illetve a 6. osztályosok az online oktatás alatt is kreatív alkotásokat
készítettek a Föld napja alkalmából.
Alsó tagozatban a következő témákkal foglalkoztunk a gyerekekkel: az erdő szintjei és
élőlényei, földgömb, bolygónk, föld napi színezők és plakátok, tanulmányi séta a szabadban,
és színezős, kézműves, kreatív feladatok.
Felső tagozatban megjelenő témák: komposztálás, ökológiai lábnyom kiszámítása, szelektív
hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, műanyagok, Föld napja.
Meghirdettünk egy egyhetes versenyt is, ahol kerestük a legzöldebb, legkörnyezettudatosabb
diákokat. Egy hét alatt minél több kihívást kellett teljesíteni, melyekkel óvjuk környezetünket.
Iskolánk 6. osztályos tanulói közül hárman adtak be nagyon értékes, gondos beszámolókat a
versenyre, akiket díjazásban is részesítettünk. Gratulálunk nekik!
A jövő tanévben biztos, hogy újból regisztrálunk a Témahétre, és reméljük, hogy akkor
már minden évfolyammal az iskolában, jelenléti oktatásban tudjuk a programokat
megvalósítani!
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