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A Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola Fenntarthatósági
Témahét programja
2021. április 19-23.
A 2021. évi Fenntarthatósági Témahét témakörei:
 az erdő, mint ökoszisztéma,
 a zöld gazdaság,
 fenntartható közösségek.
E témák köré épülnek az óravázlatok, a mintaprojektek és az országos kísérő programok is,
melyeket egy tájékoztató levélben küldtem el társaimnak, ötleteket merítve a korlátozott végrehajtáshoz.
A programokat az életkori sajátosságoknak megfelelően szerveztük, de a legnagyobb feladat a
fertőzésveszély miatt betartandó szabályok voltak. Az alsósok már mehettek iskolába, de szigorú korlátokkal, míg a felsősök csak digitálisan követhették a kiírást. Elkészített munkáik az
osztályközösségek tudatos felkészítését mutatják.

Külön dicséretet érdemel az 5.a osztály. Videófilmjük és rajzkiállításuk Varga Klaudia Anyaföldünk versére elkészített munkáik.

Szaktanáraink beszámolói a fizika, kémia, angol, történelem, földrajz, biológia, természetismeret, testnevelés órákról arról tanúskodnak, hogy ebben a keretben is megtalálhatók azok a
lehetőségek, amelyek a tananyagon túl felhívják a figyelmet a fenntarthatóság témakörére.
Testnevelés órákon például egyénileg, párokban szervezett beszámolók érkeztek a szabadidő
önálló eltöltéséről.

A DÖK ősszel és tavasszal is papírgyűjtést szervezett.
Udvarunk meglehetősen nagy, gyakran végzünk közösségi munkát a rendbetételéhez.
Az összegyűjtött komposztálási hulladékot az önkormányzat hasznosítja.
Nemzetközi programok keretében Jane Goodall a Remény című film online megtekintésére
került sor április 23-án (pénteken) az osztályfőnökök segítségével, akik a filmvetítés végén
megbeszélték a látottakat.
Az osztályok munkáiból faliújságot készítettünk, melyek a témahét programjait, a Föld Napját, a Remény c. film főbb hívó gondolatait tartalmazzák.

Mivel ebben a hónapban volt lehetőség kirándulásokat szervezni. Az erdő, mint ökoszisztéma
sok osztály terveiben szerepelt. A Mura árterülete, a lefűzött kavicsbányák élőhelyei, a Balaton- felvidéki Nemzeti Park szakemberei által épített major, a Dél-zalai dombvidék erdei, a
Vétyemi ősbükkös-erdőrezervátum megtekintése szerepelt programjainkban, melyre több
alkalommal meghívtuk Németh Gergelyt, a Zalaerdő Zrt. Letenyei Erdészet erdőművelési

műszaki vezetőjét, aki nagy szeretettel és hozzáértéssel tolmácsolta az ősbükkös és a művelt
erdő kutatási és turistáknak szóló értékeit.

Iskolai közösségünk, mint örökös ÖKO iskola, hagyományos résztvevője a meghirdetett programoknak. A tematikus hét programjai az irányadásoknak megfelelően idén nehezebben voltak
megoldhatók. Ennek ellenére törekedtünk a hitelességre. Így is szeretnénk hozzájárulni tudatos
életszemlélet kialakításához, melyek a jövő nemzedékének megélhetését védik, elősegítik.

Letenye, 2021. május 29.
Halminé Mikó Erzsébet
ÖKO iskolai munkaközösség vezető

