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Iskolánkban a 2021. évi Fenntarthatósági Témahét távoktatási 

rendszerben, digitális oktatási kereti között valósulhatott csak meg. 

Ökoiskola vagyunk, természetes hogy több éve regisztráltunk és részt 

veszünk a témahéten. A tanári felkészülést koordinációs megbeszélés 

és írott iránymutatás, ajánlatok, témajavaslatok segítették. 

Fő témánk a hulladék probléma, hulladékgazdálkodás, komposztálás 

és körforgásos gazdálkodás volt. Humán területen oktató kollégák -  

magyar nyelv, idegen nyelv – az erdők és fák témakörében tanultak új 

dolgokat, szavakat, fogalmakat.  

Résztvevő osztályok, csoportok száma 10, a résztvevő tanulók száma 

120 fő.  A végzős osztályok vagy kimaradtak a részletekből, 

tekintettel az érettségire, vagy a szakmunkás tanulóknál anyag- és 

energiagazdálkodás témakörrel foglakoztak. 

Osztályfőnöki órák keretében minden osztályfőnök beszélgetést 

kezdeményezett saját tanulóival a fenntarthatóság fogalmáról, 

tartalmáról, miértjéről. Szintén osztályfőnöki tanóra keretében vagy 

közösen megtekintették „A Tisza nevében” című filmet, vagy a 

tanulók feladatul kapták, hogy a videót nézzék meg. 

1. Természetesen megtörtént a filmben látottak megbeszélése is. 

Önkéntesünk – ELTE Phd. hallgatója – kérdéssort állított össze a 

filmben látott problémáról és annak kezeléséről. A kérdéssort 

már az osztályfőnökök, vagy szaktanárok adták ki a tanulóknak, 



megtörtént a kiértékelés, megbeszélés is. Önkéntesünk külön 

szószedetet, magyarázatot készített a tanulóknak új fogalmakról 

pl. csővégi megoldás, körforgásos gazdálkodás, környezeti krízis 

stb. 

2. Föld Napja – minta alapján rajzkészítésre kértük a tanulókat. 

Hogy látják bolygónk állapotát, terheit? Mik a legfontosabb 

környezeti problémák? Hogy lehet ezt egy rajzban 

megjeleníteni. Néhány kis alkotás fotóját mellékeljük a 

beszámolóhoz. 

3. Madarak és Fák Napja – írásos anyagot készítettünk a napról és 

a kert madaraival ismerkedtünk. Madárbarát kert program 

alapjaival ismerkedtünk. Fecskék (füsti, molnár és parti), 

fészkelésük, hazai állományuk helyzete, a fecskék állomány 

csökkenésének okai. 

4. Élelmiszer pazarlás. mennyi élelmiszer kerül a hulladékba? 

Hogy előzhető meg az élelmiszerpazarlás? 

5. Szakmunkás tanuló osztályoknál beszélgetés az anyag- és 

energiatakarékosságról, az anyagok újra felhasználásának 

lehetőségéről. 

6. Mezőgazdasági technikus osztályoknál a fenntartható 

mezőgazdaság, talaj használat ismérvei, bio takarmány és 

élelmiszer előállítás lehetőségei. 

Melléklet: Föld Napja montázs és rajz. 
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