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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelésben 2021. április 19-23. között hirdette 

meg a Fenntarthatósági Témahetet, amelynek célja, a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése 

iskolai keretek között. A 2020/2021-es tanév kiemelt témái az erdő, mint ökoszisztéma, a zöld 

gazdaság és a fenntartható közösségek. 

A Gyömrői II. Rákóczi Ferenc általános iskolában a vírushelyzetre való tekintettel 

programjaink digitálisan is zajlottak, mivel a felső tagozat tanulói még digitális oktatásban 

vettek részt, az alsó tagozat tanulói pedig április 19-én kezdték a jelenléti oktatást, azaz a 

témahét hetében. 

  

 

Játékos feladatokkal, rövidfilmekkel, hívtuk fel a felső tagozat tanulóinak figyelmét a 

fenntarthatósági témahét kiemelt témáira. Csatlakozhattak a fenntarthatósági témahét oldalán 

meghirdetett online órákhoz is. 
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Az alsó tagozat tanulói már jelenléti oktatásban végezték tanulmányaikat. Ők a játékos 

feladatokon kívül virágültetéssel is foglalkoztak Föld napja alkalmából. 

 

 

 

        

 

 

Iskolánkban már hagyományosnak mondható, hogy a fenntarthatósági témahéthez 

kapcsolódóan megrendezésre kerül a Néhány lépés a tanösvényen elnevezésű programunk. Ez 

a program az iskolánkhoz közeli Tőzeges -tó körül zajlik, felhívva a figyelmet a tó 

élővilágára, a Föld napjára is.  Más iskolák tanulói, pedagógusai számára is nyitott ez a  

 



Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

2230 Gyömrő, Bajzsy-Zsilinszky út 79-81. 
 

program. Idén ezt is online formában tettük elérhetővé. Egy szabadulószoba-játékkal lehetett 

részt venni ezen a programon. 

Ezeken a lehetőségeken kívül, a 7. osztályos tanulók közül egy háromfős csapat  részt vett a 

Zöld Okos kupa elnevezésű játékos vetélkedőn. 

A fenntarthatósági témahét keretein belül meghirdetett időszakos elemgyűjtő versenyen egész 

iskolánk részt vesz.  

Továbbá a fenntarthatósági témahéthez kapcsolódóan kerültek ki minden osztályterembe a 

szelektív hulladékgyűjtő kukáink. Természetesen eddig is szelektíven gyűjtöttük a hulladékot 

az iskola területén. Most már azonban minden egyes osztályban külön is található egy-egy 

szelektív hulladékgyűjtő kuka, még jobban előtérbe helyezve ezzel a felelősségteljes 

magatartás kialakítását. 

 

Összeségében elmondható, hogy a rendkívüli helyzet ellenére iskolánkban ismét sokféle, 

színes program valósulhatott meg a Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola lelkes 

diákjainak, elkötelezett pedagógusainak, az iskola vezetésének, valamint a Fenntarthatósági 

témahét adta lehetőségeknek köszönhetően. 

Kiss-Bajdik Judit   

 Öko-munkacsoport vezető 

Gyömrő, 2021. 05. 30. 

 


