
 

 

 

  



A fenntartható szemlélet programszerű közvetítését a digitális tanrend alatt is kiemelt 

fontosságú pedagógiai feladatunknak tekintettük a 2020/21. tanévben. 

 

Hagyományainkat folytatva a tanévet a PET-mentes osztály pályázat 

meghirdetésével indítottuk. A harmadik olyan tanévet kezdtük el, amely során 

diákjainkat programszerűen a csapvíz fogyasztására és az eldobható PET 

palackok mellőzésére ösztönözzük. Iskolánkban 2019. márciusa óta hálózatról 

üzemeltetett vízadagolók biztosítanak szűrt és hűtött friss vizet. Van saját 

iskolai kulacsunk és a diákok többsége mellőzi az egyszer használatos PET 

palackokat. A Vized program ebben a tanévben sajnos rövid életű volt, mivel a 

november 14-én digitális tanrendre váltottunk. Az iskola azonban garantáltan 

PET-mentes maradt. 

Március 08-án a Leőwey-napok keretén belül az iskola teljes 10. 

évfolyama és két előkészítő – összesen 7 – osztálya egy 

változatos elemekből felépülő, sokrétű kooperatív munkát igénylő 

fenntarthatósági projektnapon vett részt.  

Az osztályok öt, a környezetvédelem és fenntarthatóság területén 

elkötelezett aktivista motivációjával, életútjával és eredményeivel 

ismerkedtek meg. Ezt követően Sir David Attenborough, Jane 

Goodall, Rachel Carson, Greta Thunberg és Kump Edina 

tevékenységéhez kapcsolódóan kooperatív feladatokat oldottak 

meg. A projektnap forgatókönyvét Gombás Ildikó és Lajos Lilla 

tanárnők készítették elő Wellesz Andrea, Németh Tamás és 

Tillmann Gábor segítségével. A lebonyolításban aktív szerepet 

vállaltak az osztályfőnökök, segítő tanárok, az osztályonként 

kijelölt csoportvezetők és feladat felelősök. A diákok 

osztályonként és egyénileg is kvízekben mérhették össze 

tudásukat. Az előkészített feladatokat, forrásanyagokat és 

segédleteket az osztályok google classroomokban kapták meg, 

ezeket a meet online térben oldották meg különböző felületek 

(Redmenta, Kahoot, WordArt stb.) felhasználásával.  

 

A projektnap forgatókönyve 

8:00-8:15            Köszöntő filmrészlet, az osztályfőnök röviden ismerteti a programot 

8:15-9:00            A csoportok a csoportszobáikban önállóan dolgoznak. Elolvassák, megnézik 
az egyénre leosztott forrásokat. Ezek alapján egy 4-5 perces miniprezentációt készítenek, 
amiben bemutatják az aktivistákat. 

1.      Mi volt az az élmény/tapasztalat, ami elindította a pályáján 
2.      Tevékenységei, küldetése 
3.      Eredményei 

4.      Érdekességek 



9:00-9:30            Mindenki visszatér az osztály-meetbe, a csoportok prezentálnak. 

9:30  Osztályok versenye. Megnyílik a Redmenta feladatlap. Az osztályfőnök lép be 
a mappában található linken, megosztja a képernyőt, bejelöli a válaszokat és visszaküldi a 
feladatlapot. A rendelkezésre álló 15 perc alatt a feldolgozott forrásokat érintő kérdéseket kell 
megválaszolniuk a diákoknak. 

9:45-10:00          Szünet 

10:00     Az osztályfőnök felolvassa a WorArt mappában található feladatot. A diákok a 
zöld/fenntartható rutinjaikhoz kapcsolódó címszavakat/kifejezéseket gyűjtenek. A WordArt 
felelős  ezeket feltölti a programba, megosztja a képernyőjét és az osztállyal közösen 

választanak egy alakzatot, majd generálnak egy szóképet. 

Az osztály versben vagy prózában megfogalmazza az erdei élőlény hozzánk intézett 
kívánságát/üzenetét. 

10:45   Egyéni Kahoot kvíz. A verseny kódját a classroom falára tesszük ki. Az évfolyam diákjai 

a mobiljukról egyénileg lépnek be. 

Ízelítő a projektnapi galériából 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Számos osztályunk csatlakozott április 19-23. között a Fenntarthatósági Témahét online 

tanóráihoz. Sajnos Jane Goodall Hope című filmjéhez már nem kaptunk stream-lehetőséget, de 

erről sem maradtunk le, mert az érdeklődők becsatlakozhattak a Kodály Kollégium ill. a Kék 

Bolygó Alapítvány vetítéseibe. 

Egy 9. d osztályos diák reflexiója a „Mi fán terem az erdő?” online tanóráról: 

„A fenntarthatósági témahét keretén belül megtekintettük a „Mi fán terem az erdő?” Című online 

tanórát.  Rengeteg új, érdekes információval gazdagodtunk a film megnézése során, például azzal, 

hogy a bükkfák 250-280 éves korukban már nagyon öregnek számítanak, szóval nem tartoznak a 

leghosszabb korú fafajok közé és hogy a párás, hűvösebb klímát kedvelik inkább. Megtudhattuk még, 

hogy minél változatosabb egy erdő, annál több denevérfaj él benne, például a Normafánál körülbelül 

12 féle denevérfaj található, valamint 400 bogárfajjal is találkozhatunk ott. Nagyon izgalmasnak 

találtam ezt az előadást, hasznos volt, hogy megtekinthettük.” 

Osztályainkban és az iskola honlapján népszerűsítettük a V-go applikációt és a témahét során 

meghirdetett pályázatokat is. 

A Természettudományos Munkaközösség vezetője, Lajos Lilla a március 4-én a Témahéthez 

kapcsolódó pedagógus továbbképzésen vett részt. 

Csatlakoztunk a Jane Goodall Intézet Paszold vissza tesó tavaszi kampányához, iskolánk 

gyűjtőpont lett. Jelenleg várjuk a gyűjtődobozt  

 

 

 

Iskolánk a BAVEP alapítótagjaként támogatja a Pécsi Tudományegyetem és a város 

fenntarthatósági kezdeményezéseit, azokban aktívan szerepet vállal. Gimnáziumunk is 

hozzájárult ahhoz, hogy a VEP versenypályázata alapján Pécs város kapta 2020-ban a 

legzöldebb város címet.  

A gimnázium nevelőtestülete támogatta azt a felterjesztést, miszerint a fenntarthatósági 

nevelés bekerüljön az iskola pedagógiai programjába és a 2021/22-es tanévben 

felkészüljünk az Ökoiskola cím megszerzéséhez szükséges vállalások és kritériumok 

teljesítésére. Ezek koordinálására és lebonyolítására megalakult egy Fenntarthatósági 

munkacsoport, melynek tagjai elkötelezett diákok, tanárok és iskolai alkalmazottak. 

 



A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium a jelen beszámoló benyújtásával egyidejűleg pályázatot 

ad be a legaktívabb iskola cím elnyerésére. Amennyiben ennek elbírálása pozitív, a díjat a 

közösség javára, a vízadagoló automaták szűrőpatronjának cseréjére ajánlja fel. 


