
Elkötelezetten a fenntarthatóságért 

Iskolánkban ebben az évben is megrendezésre került a Fenntarthatósági témahét (április 25-29), 

mely során számos színes programmal, rendkívül sok vonalon tudtunk bekapcsolódni az országos 

fenntarthatósági projektbe. Témáink a klímavédelemhez, vízvédelemhez, egészségvédelemhez is, a 

felelős fogyasztás valamelyikéhez kötődtek. A tanulók szervezett tematikus tanórák, délutáni 

programok, óraközi szünetek során mélyíthették el tudásukat és válhattak aktív részeseivé a „zöld 

programoknak”.   

A hét programjának legnépszerűbb tevékenységei voltak: 

ꟷ az iskola területén kiragasztott, 100 lépésből álló, fenntarthatósági törekvések 

megjelenítését bemutató, játékos rajzos listájának, az iskola több pontján kihelyezett 

elemeinek végig követése,  

ꟷ az aulában berendezett körasztaloknál elhelyezett természettudományos ismeretterjesztő 

társasjátékok,  

ꟷ a Plant Net növényazonosításra szolgáló applikáció megismertetése,  

ꟷ a színes tematikus paravánok,  

ꟷ a használt szemüvegek gyűjtése,  

ꟷ új fémpalack és műanyaggyűjtők kihelyezése,  

ꟷ mágnestáblai növényszaporítók tanulókkal történő elkészítése, osztálytermekben való 

elhelyezése, ökopontért történő gyökereztetése,  

ꟷ a Sulizsák ruhagyűjtési akció nyertes ajándékainak átadása,  

ꟷ rovarhotel és raklap kerti bútorok összeépítése,  

ꟷ új magaságyások kollégium udvaron történő beültetése, 

ꟷ előadók meghívása:  

Dr. Misik Tamás EKKE A Földrajz és Környezettudományi Intézet adjunktusa, Apró Anna 

EKKE a Földrajz és Környezettudományi Intézet munkatársa, doktorandusza 

fenntarthatósági stratégiák és fényszennyezés témákban tartottak előadást. Hasznos 

ötletekkel, iskolánkban is könnyen megvalósítható fenntarthatósági stratégiákkal 

ismerkedhettünk meg, valamint megtudhattuk, hogy az SQM egy, az égbolt fényviszonyait 

esti órákban mérő apró szerkezet.  

Rendhagyó órán mutatta be a csomagolóanyag-mentes élet lehetőségeit, a 

hulladékcsökkentés módjait Kaplonyi Benjamin a Stopcsomagolás bolt (csomagolásmentes 

bolt) tulajdonosa. 

A Polgármesteri Hivatalból érkezett szakemberek a klímaérzékenyítésről tartottak egy egész 

napos tematikus előadássorozatot a Nivák épületében.  

ꟷ társintézményeink egyikében, a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában volt egy kiszervezett 

programunk, a Vidra Verda mocsárjáró kurzus. Ez májusban kísérőprogramként került 

megrendezésre, mely a kisiskolások szemléletformálásában játszik jelentős szerepet.  

A fenntarthatósági szemléletformálás fontos része az az Erasmus+ projekt, melyet iskolánk a 

lippstadti Marienschuléval egy közös pályázat keretében valósított meg. A német és a magyar 

gyerekek kis csoportokban dolgoztak együtt az érdekes feladatokon. A közös munka egyik eleme 

volt, hogy a neumannos diákok elutaztak Bélapátfalvára, ahol egy tiny house-t tekintettek meg és 

inspirációt gyűjtöttek a maketthez, amely ezt az energiatakarékos házat mutatja be. A pályázat 

során Kelemen Tünde és Nagy Orsolya tanárnők segítették tanulóinkat. 



 

A hét folyamán megszervezett programok főszervezői: a természettudományos szakmacsoport 

biológia tanárai: Vasné Harza Irén, Varga Szilvia, Temesvári János, Soós Noémi, Dr Virág Diána, Nagy 

Éva, a művészeti szakmacsoport rajztanárai: Deákné Holló Tímea es Szűcsi Tímea, a 

Közgazdaságtani szakmacsoport tagja Beke Noémi és az idegen nyelvi szakmacsoportból Kelemen 

Tünde és Nagy Orsolya voltak. 

 

 


