
Fenntarthatósági Témahét a Derecskei 
Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában 
A hét mottója: 

„Minden egyes apró cselekedet számít. Mindenki tehet a 
változásért, minden egyes nap, és minden egyes percben, 

hogy jobb legyen a világ.“ 

                                    Dr. Jane Goodall 

A Fenntarthatósági témahét idei kiemelt témái a következők voltak:  

• az erdő, mint ökoszisztéma 
• a zöld gazdaság  
• a fenntartható közösségek. 

A tantestület számos tagja nemes feladatként készült erre a hétre. Igyekeztem 
a témahét kínálta lehetőségek közül olyan ajánlásokat adni, amelyben bárki 
megtalálja a számára rokonszenves és megvalósítható tevékenységet. A 
Fenntarthatósági hét szervezői az online térbe szorult rendezvény ellenére 
rengeteg megvalósítható programot kínáltak, sok online tanórát is meg lehetett 
tekinteni a diákokkal, többen a saját elképzeléseiket váltották valóra. Az összes 
tevékenység -amely a héten megvalósult - elgondolkodtatta a gyerekeket, mit 
tehetnek személyesen a fenntartható jövőért. 

A tanulói aktivitás mértéke mutatja, hogy minden kollégám, aki részt vett a 
projekt hét munkálkodásaiban, eredményesen és nagy odaadással végezte el a 
feladatait. Rengeteg szebbnél-szebb produktum érkezett a tanulóktól, ami nyilván 
nem jöhetett volna létre a kollégák koordináló és pedagógia tevékenysége nélkül. 
Ezúton is szeretném megköszönni minden résztvevő munkatársam áldozatos 
munkáját! 

A Fenntarthatósági témahét szinte minden tantárgyba beépíthető. Nagyon 
sokrétű a feldolgozás lehetősége. A projektmódszeres feldolgozás a tantárgyak 
közötti összefüggések feltárására is lehetőséget ad. 

Milyen tevékenységek is folytak az órákon? 

Angol órákon sokszínű feladatokat oldottak meg, projekteket készítettek a 
gyerekek. Megismerkedtek az erdőhöz és a fenntarthatósághoz kapcsolódó angol 
kifejezésekkel, azok helyes használatával. 



Technika és életvitel órákon a kisebbek témája a Fenntartható háztartás volt, 
melynek keretén belül hulladékokból készítettek perselyt, ill. fűfejet. Hatodik 
évfolyamtól kezdődően a Fenntartható közlekedés témakörben egy–egy „zöld” 
közlekedési eszköz bemutatása volt a feladat. 

A matematika órákhoz készült projektfüzetek feladatai szorosan kötődtek, 
maximálisan segítették a környezettudatos személetformálást.  

Kémia órán a zöld tetőkkel foglalkoztak. Rengeteg kreatív és szemléletes 
alkotás született. 

Biológia, földrajz és természetismeret órákon az erdőkkel, a zöld 
közlekedéssel, az ökológia lábnyom kiszámításával és annak csökkentésének 
lehetőségével, valamint a fenntartható család milyenségével foglalkoztak a 
tanulók. Mivel a Föld napja is erre a hétre esett, ez is beépült a biológia és a 
földrajz órákba. Az órák megvalósításához a Jane Goodall intézet bemutató 
anyagát, a témahét honlapján ajánlott online tanórákat használtuk, valamint a kész 
óratervekből merítettünk ötleteket. 

Történelem órákon is az erdők és a történelem kapcsolatban készítettek a 
gyerekek projekteket. Az erdő és a fenntarthatóság kapcsolatát, a globalizáció 
okozta kérdéseket vizsgálták a történelem tükrében. 

A rajz és vizuális kultúra tanórákon is az erdő témakörét festették meg a 
gyerekek.  

Az informatika órákba is sikerült bevinni a fenntartható szemléletet, szép 
alkotások születtek itt is. 

Magyar nyelv és irodalom órákon szövegértés fejlesztő feladatokon keresztül 
foglalkoztak a témahéttel. 

Az osztályfőnöki és a testnevelés órák is a fenntarthatóság jegyében zajlottak. 

A témahét sokszínűségét gazdagította a héten megvalósult 
természetvédelemmel foglalkozó hagyományos programunk, a Zöld-projekt is. 

A gyerekek a sokcsatornás információ felhasználásával többszörösen 
tájékozottak lettek a témában és a témahét maximálisan ráirányította a 
figyelmüket arra a tényre, hogy: Nem a Földünket kell megmenteni, hanem a 
környezetünket és az emberiséget. 

A gyermekek csodás munkáit a honlapunkon hamarosan megtekinthetik az 
érdeklődők.  

Derecske, 2021. 04. 28.                                         Karácsonyné Újhelyi Andrea 


