Fenntarthatósági Témahét
Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
4027 Debrecen, Sinay Miklós u. 6.
Iskolánk hetedik alkalommal vett részt a fenntarthatósági témahét programjaiban. Változatos
programokat valósítottunk meg, érdekes helyszíneket kerestek fel tanítványaink.
Az előzetes felkészüléshez 1 fő pedagógus vett részt a 2022. évi Fenntarthatósági
Témahét keretében online megtartott 5 órás pedagógus továbbképzésen és rendszeres részt
vevői voltunk a Webináriumoknak is. Pedagógusaink részt vesznek a kutatási programban.
A 7.-8. évfolyamos tanulóink 6 csapattal részt vettek a ZöldOkos Kupa Palánta
versenyén, akik közül 3 csapat a megyei döntőbe jutott. A Magonc versenyben az iskolai
fordulót a 6.a osztály nyerte.
A mintaprojektek valamennyi kiemelt témáját érintettük. Az első évfolyam a felelős
fogyasztás témakörével foglalkozott. A Piacon vagy szupermarketben? című projektben az 1.c
az 1.b. osztály tanulói a Malomparki Kispiacra, az Intersparba és a Tünde Faiskolába tettek
látogatást. Keresték a magyar termék cimkével ellátott élelmiszereket, tudatosítva ezzel is, hogy
a hazai termékeket kell vásárolnunk. A tudatos vásárlók 12 pontján keresztül próbálták elültetni
bennünk azt a kis magot, hogy milyen apró dolgokkal óvhatjuk a Földet és környezetünket. A
2. b, és az 1.a osztály a FÖLD-KVÍZ projektet dolgozta fel.

A 6.c osztály a tudatos vásárlást választotta. Azt vizsgálták, hogy a reklámok mennyire
vannak hatással a család vagy az egyéni vásárlásaikra. Saját tapasztalataikat osztották meg a
tanulók. Tudatosították, hogy vigyáznunk kell a reklámok fogyasztásra ösztönző hatásaival.
Csak alapos döntés után érdemes vásárolni (ár-érték arány, szükségem van-e rá). Szóba került
a környezetbarát csomagolás fontossága is. Az 5. b osztály kiszámolta ökológiai lábnyomát.
A 2.a és 2.c és a 4.b osztály a témája a víz volt. A „Cseppben a tenger” projekteben
komplexen foglalkoztak a víz, mint anyag megismerésével, a takarékos vízfogyasztás, az
élővizek védelmének fontosságával. Megismerkedtek a komposztáló használatával és ismét
előtérbe került az újrahasznosítás kérdése is.

A hulladékok témakörből a magasabb évfolyamokon (4.c, 6.b, 7.b, 7.c) a Mobil-élet
témakörét dolgozták fel. Fontos, hogy a gyerekek jobban elmélyüljenek a készülék történetében
és elgondolkozzanak eszközhasználati szokásaikon. A témában megbeszélték, hogy a telefonok
elektronikai hulladékok, tehát az újrahasznosítás nagyon fontos a bennük található fémek miatt,
és hangsúlyozták a tudatos vásárlás fontosságát.

Az egészségvédelem témakörben a 7.c osztállyal megnézték és beszélgetés során
feldolgozták az Okostányér a világ körül című online előadást. A kisfilm az ökotudatos
étkezést, élelmiszereket mutatta be.
Saját iskolai szervezésű programjaink közül az emelt szintű angol nyelvi
csoportjainkban is a témahéthez illő témaköröket dolgoztak fel. Az órák témája az
üvegházhatású gázok és a globális felmelegedés volt. Megbeszélték, hogy a Föld hőmérséklete
fokozatosan emelkedik. Ezzel összefüggésben szó esett az üvegházhatású gázokról, melyek
nagyban hozzájárulnak a globális felmelegedéshez. Végül megoldásokat gyűjtöttek, hogy mit
tehetnek a folyamat lassítása érdekében. A normál tantervű csoportjaink tagjai Earth Quiz-t
töltöttek ki.

A magyar nyelvi munkaközösség hagyományosan megrendezte a „Természet az irodalomban”
című iskolai vetélkedőt, melyen minden felsős osztály képviseltette magát.
A témahét során az alsós osztályok tanulói többször felkeresték az iskola gyógy- és
fűszernövényes kertjét, ahol a zöldség és virágmagokat vetették el. Az 1.b, 1.c, 3.c osztály
tanulói a piacon és a faiskolában vásárolt palántákat ültették el, ahol szülői segítséggel
madáritatót építettek és rovarhotelt avattak.

Kapcsolódtunk külső helyszínek programjaihoz is. A Hajdú-Bihar Megyei
Élelmiszermentő Egyesület és a Virtuózok® 2022. április 22-én, a Föld napja alkalmából,
környezetvédelmi és edukációs programot rendezett Debrecenben, Védd a Földet, ne pazarolj!
címmel. Koncertet és interaktív kiállítást is tartottak, ahol a tanulók betekintést nyerhettek a
környezet és állatvédelem debreceni szereplőinek a munkájába is. Iskolánkat a 3.a 3.b, és a 8.c
osztály képviselte.

Intézményünk bekapcsolódott a KEHOP-1.2.1-18-2019-00246 pályázatba, amely Debrecen
klímastratégiájának kidolgozását, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformáló
magatartás kialakítását segíti elő.
Hogyan tehetsz a klímaváltozás ellen?! c. vándorkiállítás és diákverseny a szelektív
hulladékgyűjtés és zöldhulladék-kezelés, valamint az energiatakarékosság témakörében
bővítette ismereteinket.

A Borsos Villában megtekintették 1.c, 3.b, 3.a. 4.c, a Levéltitok című kiállítást, ahol
Váradi Zoltán a kiállítás szervezője kalauzolta körbe a gyerekeket. A levelek titokzatos
világával ismerkedtek meg és a környezetvédelem fontosságára hívták fel a figyelmet.
Negyedik évfolyamos tanulóink erdei iskolai foglalkozásra a Hármashegyaljára
látogattak. A természetpedagógiai szakvezető által tartott előadáson a tanulók
megismerkedhettek a helyszín történetével, élővilágával. Az erdei túra során a madárdalos
erdőben változatos és élményteli feladatok vártak a gyerekekre.

Debrecen, 2022. május 28.

