Fenntarthatósági Témahét a Wesselényiben
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium
(4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.)
2021. április 19-23.
Iskolánk, a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium a 2020/2021 –es
tanévben már 5. alkalommal csatlakozott a Fenntarthatósági Témahéthez, amely április 19-23.
között került megrendezésre.
A 2021-es Fenntarthatósági témahét iskolánkban jelenléti oktatás hiányában online került
megrendezésre, ami új kihívások elé helyezte a témahét programjának szervezőit. Igyekeztünk a
témákat úgy feldolgozni, hogy azok érdekesek és vonzóak legyenek a diákok számára.
A témahetet több iskolai médiafelületen is meghirdettük, valamint minden nap külön plakátok
jelentek meg a nap témájával és a digitális felületek linkjeivel.
https://weblap.wmk.hu/fenntarthatosagi-temahet-2021-aprilis-19-23/

A program „Az ébredő erdő” című rajzpályázat megjelentetésével kezdődött. A diákoknak egy
hónap állt rendelkezésükre, hogy az említett tárgykörön belül kibontakoztassák kreativitásukat. Az
alkotások vegyes technikákkal készültek. Láthattunk porpasztellel készült erdőrészletet vagy
temperával és akvarellel gondosan megfestett, környezeti problémákra reflektáló remekműveket. A
digitális képszerkesztés szerelmesei sem tétlenkedtek, és remek montázsok születtek. Az idei év
átformálta a hagyományt, és az iskola aulája helyett egy virtuális kiállítótérben voltak elérhetők a
„látogatók” számára az alkotások, melyekre iskolánk facebook oldalán lehetett szavazni.
https://weblap.wmk.hu/fenntarthatosagi-temahet-rajzpalyazat/

https://www.artsteps.com/embed/607c0f6acef912b05a74fddb/560/315

Minden nap más - más témakör köré építettük fel digitális programjainkat. Napokra lebontva az
adott nap témája köré épített tankocka mátrixokat készítettünk, amelyekben a korosztálynak
megfelelő tartalmú kisfilmek, játékok, rejtvények szerepeltek.
A tankockákhoz tanulói kérdőíveket (Google űrlapokat) szerkesztettünk, melyeket a témahét végén
összesítettünk, és a legaktívabb tanulókat jutalmaztuk.
A témahetet Áder János köztársasági elnök online órája nyitotta meg, melyet minden osztály
számára elérhetővé tettünk.

1. nap: Védett növények és állatok
A továbbiakban, rövid kisfilmeket /10db/ nézhettek meg tanulóink, melyek a 2021-es év védett
növény és állatvilágát mutatták be. Az így megszerzett ismereteiket különböző játékos feladatokban
próbálhatták ki. A játékok között szerepelt szókereső, párosító, öko-teszt , legyen ön is milliomos,
keresd a párokat, fénydetektív és sorrendbe rendezés is.

https://learningapps.org/display?v=pmpi1y8en21

2. nap: Nem minden szemét hulladék
A második nap programjai az újrahasznosítás jegyében zajlott. Kis filmeken keresztül igyekeztünk
tanulóinkban tudatosítani az újrahasznosítás fontosságát, megmutatni az utat a zéró hulladék-, a
fenntartható divat és ökodivat felé, és rávilágítottunk az élelmiszer pazarlás problémájára is.

https://learningapps.org/display?v=pe844bygk21

3. nap: Egészségnap
Az egészségnap tankockáit úgy állítottuk össze, hogy a feltöltött ismeretanyagok /filmek, játékok/
bővítsék, illetve elmélyítsék a tanulók egészségügyi ismereteit. Igyekeztünk tanulóinkban
tudatosítani a környezettudatos vásárlás jelentőségét, ami nagymértékben hozzájárul az egészséges
életmód kialakításához. Felhívtuk a figyelmet a helyes táplálkozás, és a sport szoros
kölcsönhatására.

https://learningapps.org/display?v=pyfboc8vk21

4. nap: Gazdálkodjunk zölden - Mit üzen az erdő?
Diákjaink többsége vidéki, az erdő jelentősége, védelme, a fenntartható és környezetkímélő
gazdálkodás nem volt ismeretlen számukra. Tankockáink ezekre a témákra lettek felépítve.

https://learningapps.org/display?v=psn9ivq4n21

https://learningapps.org/display?v=pg5g0a39k21

5. nap: Erre érdemes haladni!/Megújuló energia/
A megújuló energiák alkalmazásának fontossága, a Föld ásványianyag- tartalékainak
kimerülése volt a témánk, hisz Földünk jövője a megújuló energiákban rejlik.

https://learningapps.org/display?v=ph9ofadak21

A legaktívabb tanulók és a rajzpályázat győzteseinek eredményhirdetését az újra jelenléti
oktatásban folyó időszakra helyeztük, hisz a személyes elismerés mindig nagyobb ösztönző erő
diákjaink körében!
Reméljük, hogy a jövő évi témahetet már a megszokott jelenléti oktatásban tudjuk
megszervezni, hisz az igazán jó hangulatban a célok elérése is könnyebb, hatékonyabb!

