Fenntarthatósági Témahét beszámoló
Bajai SZC Türr István Technikum – 6500 Baja, Bácska tér 1.
Iskolánk fő profilja a közgazdasági, informatikai és ügyviteli képzés, illetve újabb ágazat a
pedagógia. A környezeti nevelés feladatait, a fenntartható fejlődés megvalósíthatóságának
támogatását minden területen fontosnak tartjuk. A lelkes oktatók csapata összefogva a Türrös
Diáksport Egyesülettel minden évben saját szervezésű programokkal kiegészítve, csatlakozik
a központi rendezvénysorozathoz. Az idei év témahéthez kapcsolódó aktív programjainak
zöme a digitális tanrend miatt a tervezetthez képest elmaradt vagy módosult. Bízunk benne,
hogy jövőre bepótolhatjuk ezeket, illetve, hogy a szervezett projektek így is célba találtak.
A 9. évfolyamon minden tanulónkkal megtekintettük Áder János köztársasági elnök tanóráját.
Komplex természettudományi óráinkon, illetve a végzős osztályokkal földrajz órán
megnéztük az „Otthonunk” c. filmet. Komplex és földrajz órákon beszélgettünk a globális
problémákról, illetve a témához kapcsolódó cikkeket elemeztünk. Ezeken túl óráinkon a
tanulók kiszámolták a www.kothalo/labnyom oldalon az ökológiai lábnyomuk nagyságát. A
kapott értékeket összehasonlítottuk a magyar átlaggal, majd megbeszéltük a teendőket:
hogyan lehetne csökkenteni ezt az értéket? Hangsúlyt fektettünk a téma iránti érzékenyítésre,
a személyes felelősségérzet kialakítására.
Feladat volt az említett évfolyamokon projektmunka készítése a fenntarthatóság és globális
problémák témakörében a látott film és az elemzett cikkek felhasználásával. Mind a 9., 11. és
12. évfolyamokon számos értékes munka született, melyeket az osztálytársakkal is
megosztottak a diákok. A projekt célja volt a környezeti nevelés fejlesztése és a kreativitás
támogatása az oktatási folyamatban.

A témahét kiemelt témájához (az erdő, mint ökoszisztéma…) kapcsolódva a 9. évfolyamból
szerveződött egy kis csapat, akik részt vettek egy több fordulós erdőismereti vetélkedőn:
„Fedezd fel az örökséged! – A láthatatlan erdő”. Feladatuk nem csupán tesztfeladatok
megoldása volt, hanem egy-egy megadott témában némi utánanézést is igényelt. Az utolsó
fordulóban be kellett mutatniuk egy néhány perces videóban egy tetszőleges, számukra
valamiért fontos, kedves, városi vagy települési erdőt.
Kiemelt feladat volt annak kiemelése, miért van nagy jelentősége napjainkban ezeknek az
erdőknek? Hogyan folytatható egy ilyen erdőben környezettudatos gazdálkodás úgy, hogy
közben a környéken élők rekreációs céljait is teljes mértékben kiszolgálja? Hogyan lehetnének
képesek ezek az erdők a jövőben a klímaváltozás miatti aránytalanul eloszló csapadék
megtartására, hogyan vehetik fel egyáltalán ezek az erdők a klímaváltozással szemben a
harcot?
A lányok ügyesen oldották a feladatokat és lelkesen készítették el a videójukat, munkájukat
elismerő oklevéllel díjazták.

Fotópályázatot is hirdettünk „Fókuszban a természet” címmel, mely szintén kapcsolódott a
fenntarthatósághoz. A pályázat célja volt városunk és vonzáskörzetében fellelhető természeti
környezetünk különlegességének, szépségének bemutatása, illetve értékeink felismerése. A
pályázat eredményhirdetésére június elején kerül sor, a legjobb alkotásokat az iskolában
kiállítjuk.
A szennyvíztelep látogatása idén elmaradt, helyette a 9. évfolyamon a komplex
természettudomány tantárgy keretén belül online órán tekintettünk meg videót a vízszennyezés
forrásairól, a vízpazarlásról, hogy mennyi vizet használ fel egy átlag magyar ember.
Megbeszéltük, hogyan tudunk takarékosabban bánni a vízzel. Majd megtekintettünk egy videót
a szennyvíztisztítás lépéseiről. Amit utána szintén szóban elemeztünk.

Május végén végre sor kerülhetett egy aktív programra is. Jó időben, péntek délután
kiszabadulhattunk a természetbe. A Türrös diákokból szerveződött csoport tanári kísérettel
letekert a gemenci erdőben lévő Duna holtághoz, a Vén-Dunához. Közel 3 km evezés után
tábortűz és szalonnasütés tette teljessé a programot a tavaszi erdőben.
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