FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT BESZÁMOLÓ 2021.ÉV –
SZEGEDI JERNEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Ebben a tanévben is csatlakozott iskolánk a „Fenntarthatósági témahét” programsorozatához.
Kicsit rendhagyó volt ez az idei év ebben a tekintetben is. Kicsit tartottam attól, hogy digitális oktatás
keretében, hogyan tudjuk megvalósítani terveinket. Szerencsére egészen gördülékenyen
megvalósultak tervezett programjaink, köszönve pedagógusaink és tanulóink szoros
együttműködésének és elhivatottságának. Iskolánkban a programok kicsit túlnyúltak/túlnyúlnak az
egy hetes időszakon. Talán inkább „TÉMA HÓNAPRÓL” számolhatok be.
A márciusi hónapban 7-8. osztályosaink részt vettek a ZÖLDOKOS KUPA PALÁNTA
VERSENYEN. 6 csapatunk ügyeskedett. A felkészülést online órák keretében tudtuk megtenni.
Nagyon jó érzés volt látnom tanulóink lelkesedését, munkáját. Mind a 6 csapatunk bejutott CsongrádCsanád megye legjobb kilenc csapata közé.
A témahét kapcsán rengeteg új információhoz jutottak tanulóink Földünk védelmével és az azt
veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatosan. A Tanórák keretében feldolgozott témák között szerepeltek:
erdőink; mobilélet; műanyagok; pálmaolaj és az eső erdők hatása; zöld költségvetés; közlekedésünk
környezeti hatásai; fenntartható életmód.
Kollégáink többek között angol, német, informatika, magyar, rajz, természetismeret, biológia, kémia,
osztályfőnöki órákon foglalkoztak a fenntarthatóság szemléletével, lehetőségeivel.
Alsó tagozatos gyermekeink ekkor már az iskolában tanultak így több lehetőségük adódott egy kis
kreatívkodásra. Nagyon szép és ötletes munkák születtek.
Fölső tagozatos tanulóink elsősorban olyan feladatokat kaptak, melyeket digitális oktatás keretei
között is ügyesen megoldottak. Készítettek egyik-másik témával kapcsolatosan totót megoldókulccsal
(egymással meg is oldatták a rejtvényeket), mobiltelefonok környezeti hatásaival kapcsolatosan
weblapot, LearningApps felületen feladatokat is készítettek egymásnak.
A papírgyűjtés is a témahéten történt iskolánkban. Kettő nagy konténert sikerült teletöltenie a gondos
szülőknek, hiszen az ő elkötelezettségük nélkül nem érhettünk volna el ilyen szép eredményt.
5-6. osztályos tanulóinkkal, szintén 6 csapat, még jelenleg is részt veszünk a ZÖLDOKOS KUPA
MAGONC VERSENYEN. Nagyon élvezik gyermekeink az ötletes feladatokat, különös tekintettel az
Okos Doboz feladataira. Iskolánk nyert pénzt is a verseny megrendezésére. Ennek nagy részét a
versenyzők jutalmazására fordítjuk egy Fűvészkertben tett közös kirándulás formájában, a
fennmaradó összegből pedig megalapozzuk „ISKOLAKERTÜNKET”. Már kétszer pályáztunk, de
sajnos a túljelentkezés miatt ezidáig nem sikerült iskolakertet kialakítanunk. Osztályainknak nagy
méretű virágládákat sikerült vásárolnunk, melyek várják a tavaszt. Úgy érzem nagyon közel áll a „kis
társasághoz” a természet és ennek a testközelből történő, alaposabb megismerése.
Március hónapban egy közelünkben működő építőipari cég gyümölcsfákat ajánlott fel iskoláknak. Mi
is jelentkeztünk igényünkkel, öt gyümölcsfát kértünk. A napokban érkezett meg a 2 db körtefa és 3 db
szilvafa. Nagyon örülünk a lehetőségnek, a klímahét keretében kapott almafácskánk is nagyon szépen
növekedik. Több osztályban szerveztük meg a közös faültetést, hiszen tapasztalatunk szerint nagyon
szeretik tanulóink a kezük és gondoskodásuk munkáját látni.
Köszönjük az ötletes és változatos óraterveket és programlehetőségeket. Örülünk, hogy mi is részesei
lehetünk e „fontos küldetésnek”.

