Beszámoló
Fenntarthatósági témahét /2021. 04. 19-23/

Iskolánk minden évben regisztrál a témahétre, melyen az idén az erdő, mint ökoszisztéma, a
zöld gazdaság és a fenntartható közösségek témaköreihez nyújtottak segítséget az országos
szervezők és támogatók. A programok, óratervek, mintaprojektek, versenyek célja, hogy az
iskolai oktatás-nevelés hozzájáruljon a földi élet fenntarthatóságához, a környezettudatos
szemlélet kialakításához.
Pályázunk a megye Legaktívabb Iskolája díjra is. A meghirdetett nyolc programból hétben
vettünk részt. (Megjegyzés: Egy program, a „Nem térkép e táj” középiskolások részére lett
kiírva).
1. Diákok a fenntarthatóságról – kutatási program
A 8-10 perces kérdőív segítségével a tanulók elmondhatták véleményüket a világról, és hogy
mit tesznek azért, hogy egészségesebb és szebb legyen az a környezetük, amelyben élnek. A
kérdőívet pedagógus kollégák is kitöltötték.
2. Fenntartható divat program
A távoktatás keretében minden felső tagozatos diák találkozott technika órán a fenntartható
divat fogalomkörével. Felhasználtuk a mintaprojektet, óravázlatot és az online tanóra
anyagát valamint az alábbi linken található kisfilmet.
https://www.youtube.com/watch?v=9_Wyr5a7oDA&t=207s
Részt vettünk a Reduce, Reuse and Recycle kapszulakollekció-pályázaton is.
https://drive.google.com/drive/folders/1NoClSKC8JavlWzABL192G8pt33GEG2kd

3. Roots&Shoots program
A R&S hálózatba öntevékeny fiatalokként regisztráltak iskolánk 2. osztályosai, akik a csoportot
szüleikkel és osztályfőnökükkel azzal a céllal hozták létre, hogy az iskolához közeli
településrész (Kecskéstelep) játszóterét rendszeresen takarítják, a játékokat karbantartják. Ez
a játszótér az iskola és az óvoda közelében helyezkedik el, ezért az óvodások és az iskolai
osztályok is rendszeresen használják. Fontosnak tarjuk, hogy a terület tiszta és rendezett
legyen, ezért a csoport folyamatosan rendben tartja, de a gyerekek illetve a szülők sűrűn
"járőröznek" is a területen. A beszámolójuk alapján végezik el az éppen szükséges feladatokat.
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4. ZöldOkos Kupa
A program során a gyerekek próbára tehették a fenntarthatósággal és idei kiemelt
témaköreivel kapcsolatban eddigi megszerzett tudásukat. A Palánta és Magonc versenyeken
7 csapat vett részt, de a diákok szakkörön, tanórákon egyénenként is foglalkoztak a felkészítő
feladatsorokkal. Egyik Palánta csapatunk megyei 3. helyezést ért el.
5.Időszaki Szelektív Hulladékgyűjtési Verseny
5 kg használt elemet és 25 db mobiltelefont gyűjtöttünk.
6. Zöldiránytű applikáció
A Zöldiránytű app olyan digitális alkalmazás, amely játékossá teszi a diákok tanulási
folyamatát, a diákok napi rutinjából kiindulva, először a mindennapi higiéniához,
öltözködéshez, közlekedéshez, étkezéshez, a barátokkal való kommunikációhoz nyújt
pénztárca-, egyben környezetkímélő ötleteket. A Pénziránytű Alapítvány által fejlesztett
Zöldiránytű app használatával kapcsolatos egyéni versenyt középiskolások számára hirdették
meg, ezért ebben nem vettünk részt, viszont a 12-14 éves korosztályból 28-an töltötték le az
alkalmazást, a V-GO APP-ot 12 nyolcadikos tanuló töltötte le.
7. Saját program
1. Biológiai ökoszisztémák kialakítása az iskola területén
Virágültetés, palántázás, méhlegelő, halastó építése, a Fekete István szobor környékének
rendbetétele. Ebben a programban a gyerekeket az iskola technikai dolgozói segítették.
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2. Madárvédelem: Iskolánk területén fészkelő, tevékenykedő madarak megfigyelése, védelme
dokumentálása.
Az online tanítási időszakban rigók fészkeltek egy udvari viharverte fában keletkezett
természetes odúba. Vigyáztunk rájuk, és figyelemmel kísértük a fiókák fejlődését, amit
dokumentáltunk is.

3. Komposztáló felújítása a DÖK segítségével.

4. Esővíz összegyűjtése: Az iskola két darab 200 literes esővíztartályt vásárolt, amelyből egy
mindig egy tetőcsatorna leeresztője alá van helyezve, és a technikai dolgozók cserélik, ha
megtelik esővízzel. A facsemetéket, fiatal bokorültetvényeket, virágokat, kis veteményeseket
mindig (amíg elég) ebből a vízből öntözzük.
5. Tavaszi papírgyűjtés: A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft két napra biztosított
számunkra konténert, ahová a gyerekek, szülők, környékünkön élők reggel 7 órától délután 5
óráig hozhatták be a még újrahasznosítható (ez fontos: penészes, fertőzött papírt nem
engedtünk be) papírhulladékukat. A gyűjtésért kapott összeggel a Diák Önkormányzatot
támogattuk.
Iskolánk pedagógusai közül (az online oktatásban is) többen felhasználták a témahétre
ajánlott óraterveket, mintaprojekteket.
A következő online tanórákon vettek részt tanulóink:
- Csak természetesen!- mikroműanyagok, amik körülvesznek minket
- Pontv-ELEM: szárazelemek és akkumulátorok újrahasznosítása
- Dr. Jane Goodall tanórája
Felvételről az alábbi tanórákat nézték meg:
- Jövőkép-alakítás: Nyomtass nekem egy cipőt!
- Hová mész? - a közlekedés ára egy hamburger szemével
- A jövő mobilitása
- Mobil-élet Mennyit fizet a mobiltelefonért egy gorilla?
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