
Teremtésvédelem – Fenntarthatóság hét 

 

 “Környezetvédelem, a Föld óvása és védése” szlogen már mindennapjaink 

része. A gyerekek többször tanulnak róla az óvodában és az iskolákban is. Mégis 

sokszor háttérbe szorul, hogy miért is kell szelektíven gyűjteni a szemetet, miért 

vigyázzunk a vízre, miért kell lekapcsolni a villanyt, ha kimegyünk a szobából, 

mi az az óriási cél, amelyért környezetvédelem címen közösen teszünk.  

Már több éve rendeznek tematikus heteket is, hogy segítsék a pedagógusok 

munkáját a gyerekek motiválásban, más-más témában. A 2019. évi 

Fenntarthatósági Témahét témakörei  

a közösségi közlekedés, 

 

 a víz  

 

A nagyobb Globális Célok közül: 



 a „3. Egészség és jóllét” 

 

 a „11. Fenntartható városok és közösségek”  

 

 a „13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen” témái köré szerveződnek. 

 

 

A projekthetet nagyon sok szervezet támogatja és a témák elmélyítésére 

országos kísérő programok, pályázatok, versenyek kerülnek megrendezésre ( 

Fogadj örökbe egy vizes élőhelyet, Energiatudatos iskolák, Mozogj velünk ). A 

PontVelem Nonprofit Kft szervezésében többek között játékos pontgyűjtés 



lehetősége van. (temahet@pontvelem.hu) A három korosztály számára (alsó 

tagozat, felső tagozat, középiskola) ajánlott tematikus diákpályázatok kerülnek 

kiírásra. A ZöldOkos Kupa 2019. májusig tart. A tavaszi szelektív 

hulladékgyűjtési versenyt 2019. március-április között szervezik. A TESZEDD 

akció a Fenntarthatósági Témahéttel párhuzamosan kerül megrendezésre. 

A pedagógusokat webináriumok, helyszíni képzések, kisfilmek, digitális 

alkalmazások, óravázlatok, minta projektek segítik, de önkéntes óralátogatókat, 

diákok helyszíni látogatásának biztosítását is lehet kérni. A nyitó rendezvény 

március 18-án lesz és március 19-én Áder János is tat egy tanórát amin 

interaktívan részt lehet venni.  

Jelentkezni a programokra március 22.ig: 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio  oldalon lehet. 

 Miért fontos, hogy foglalkozzunk a környezetünkkel? A környezet védelme 

napjaink fontos része. Feladatunk, hogy a gyermek tanulja meg, hogy Isten úgy 

teremtette a világunkat, hogy a természet az ember elválaszthatatlan része. Ezért 

óvjuk közösen a természet tisztaságát, szépségét. Meg kell tanítanunk a 

környezettel való tudatos együttélésre és környezetbarát életvitelre, a 

környezetkultúra kialakítása, a környezet okos és mértéktartó igénybevétele.  

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának feladata, de ebbe a 

tevékenységbe be kell vonni a családot, a szülőket is. Ezáltal biztosítjuk, hogy a 

megszerzett ismeretek, készségek rögzüljenek és beintegrálódjanak tanulóink 

mindennapjaiba. A hét kiemelt céljai lehetnek, hogy legyenek képesek a világ 

szépségeit felismerni és megőrizni, a megteremtett értékek között úgy élni, hogy 

a legkevesebb károsodást okozzák. Fontos, hogy felismerjék, hogy az utódaiknak 

is megfelelő életteret kell hagyniuk! 

 

         Almási Zsuzsanna 
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