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Iskolánk, a SZÁMALK-Szalézi 

Technikum és Szakgimnázium nem 

első alkalommal vett részt a 

fenntarthatósági témahéten, viszont 

idén kiemelkedő érdeklődés kísérte a 

tervezett programokat mind a 

tanáraink, mind pedig a tanulóink 

részéről. Ennek megfelelően az 

eredetileg tervezettnél sokkal több 

tanulóhoz eljutottunk programjainkkal 

és képesek voltunk felhívni a 

figyelmüket a környezetvédelem és 

fenntarthatóság fontosságára. 

Iskolánkban kizárólag érettségire 

épülő képzésekben tanulnak 

tanulóink, 13-14. évfolyamon, iskolai 

rendszerű nappali képzésekben. 

Régóta tapasztaljuk, hogy ez a 

korosztály kiemelt figyelmet tanúsít a 

környezetvédelem és fenntarthatóság 

iránt és igénylik a témában az 

információkat és a programokat is.  

Idén a meghirdetett Fenntarthatósági 

Témahét programjaiban hat szakma 

tanulói és tanárai vettek részt 

szervezőként és megvalósítóként a 

következő programokban: 

Közművelődési munkatárs szakos tanulók: a programok tervezésében, szervezésében, 

megvalósításában működtek közre. 

Pedagógiai munkatárs szakos tanulók: 120 óvodást láttak vendégül iskolánkban és 

szerveztek nekik két nap is programokat a fenntarthatóság jegyében.  

A fenntarthatósági témahét keretében a humánképzésben részvevő osztályokkal az ENSZ 

ajánlásait vettük alapul és a fenntartható fejlődési célok alapján kezdtünk el tervezni 

tevékenységünket. 

Munkánk során a leghangsúlyosabbak az alábbi célok voltak: 

 egészség és jólét; 
 minőségi oktatás; 
 fenntartható városok és közösségek; 
 fellépés az éghajlatváltozás ellen; 
 felelős fogyasztás; 
 szárazföldi ökoszisztémák védelme; 
 partnerség a célok eléréséért. 

A pedagógiai munkatárs, valamint a közművelődési munkatárs képzés tanulói szorosan 

együttműködtek az alábbi programok kivitelezésében: 



 A felelős fogyasztás érdekében egész hétre könyvcsere akciót kezdeményeztünk, 

amelynek kísérő programjai voltak hétfőn és szerdán a mese sarok valamint csütörtökön 

egy interaktív előadás a fenntarthatóság és a könyvillusztrátori munka 

összefüggéseiről. 
 Partnerségben állunk az Észak-Kelenföldi Óvoda Újbudai Palánták Tagóvodájával. A 

fenntarthatósági témahétre 6 óvodai csoportnak szerveztünk tartalmas, minőségi 

foglalkozásokat iskolánk épületében. 

o A program keretében kitértünk az egészség és jólét kérdésére mozgásos tevékenység 

keretében. 

o Az óvodások játékos formában sajátíthattak el ismereteket  
 a felelős fogyasztásról – régi póló festése, régi mesekönyvek adományozása 

keretében. 
 az éghajlatváltozás elleni harc és az ökoszisztéma fenntartása érdekében a 

megfelelő hulladékkezelésről tanulhattak, újrahasznosított anyagokból készült 

játékokkal játszhattak, valamint minden kisgyermeknek lehetősége nyílt 

növényültetésre. 
A pedagógiai asszisztens képzésben résztvevő diákok rövid összefoglalója az alábbiakban 

olvasható: 
„A fenntarthatósági témahét keretén belül a Palánták tagóvodának szerveztünk rövid, 4 

helyszínes programot. Először az óvodások tojástartóból készíthettek virágcserepet, amibe 

utána napraforgót ültettek. A következő helyszínt egy videóval készítettük elő, ahol a gyerekek 

egy akadálypályával küzdhettek meg, melynek részeként a szelektíven gyűjthető hulladékokat 

is megtanulhatták különválogatni. Ezt követően az általunk újrahasznosított szemétből készített 

játékokat próbálhatták ki. Végezetül pedig a hétfői csoportok egy mesét hallgathattak meg, még 

a szerdai óvodások választott mintával újíthatták meg régi, megunt pólóikat. Ezek által a 

gyerekek megismerkedhettek az újrahasznosítás világával játékaink keretein belül.” 

A programok megvalósításában segítségünkre voltak az Újbudai Palánták tagóvoda dolgozói, 

a programban résztvevő gyermekek szülei, a Számalk Menza dolgozói, a grafikus képzés 

tanulói, valamint iskolánk minden munkatársa és tanulója. Mindannyiuknak köszönjük a 

támogatást. 

https://www.szamalk-szalezi.hu/fenntarthatosagi-temahet-az-iskolankban-2022-majus-25-29/ 

Grafikus szakos tanulóink Használt pólókat újítottak meg „fenntarthatósággal kapcsolatos” 

mintákkal iskolánk tanulóinak és a programokon résztvevő óvodásoknak. 

https://www.facebook.com/SZAMALK.szalezi.tech.szgi/posts/pfbid028RTcfvhRVZEzUJ7rjF

UaDqPJfRW3zezCAPkV1PDNVoWvZoXu8zu1NV6P172qeJxXl 

Emellett fenntarthatóság témakörben kiállítást állítottak össze, mely megtekinthető volt az 

iskola aulájában.  

Ugyanezen a napon Kollégánk, Faltis Alexandra mesélt a környezetvédelemről szóló Lola 

mesék illusztrációs munkálatairól Joós Tamás kollégánk zenei aláfestésével. 

https://youtu.be/61E3ScP2CPc 

Divattervező szakos tanulóink a „fenntartható divat” jegyében két kollekciót terveztek és 

valósítottak meg, melyet nagyszabású divatbemutató keretében mutattak be.  

https://www.szamalk-szalezi.hu/fenntarthatosagi-temahet-divatbemutato/ 

Dekoratőr szakos tanulóink vállalták a napi programokra a helyszínek professzionális 

berendezését. 

Szoftverfejlesztő szakos tanulóink két weboldalt fejlesztettek:  

Az egyiken a közművelődési munkatárs szakos tanulók által készített cikkek, a pedagógiai 

munkatárs szakosok által készített játékok és tesztek, valamint a fenntarthatósági divatbemutató 

anyagai jelent meg: 

https://fenntarthatosagitemahet.github.io/DivatOldal/html_oldalak/index.html 

https://www.szamalk-szalezi.hu/fenntarthatosagi-temahet-az-iskolankban-2022-majus-25-29/
https://www.facebook.com/SZAMALK.szalezi.tech.szgi/posts/pfbid028RTcfvhRVZEzUJ7rjFUaDqPJfRW3zezCAPkV1PDNVoWvZoXu8zu1NV6P172qeJxXl
https://www.facebook.com/SZAMALK.szalezi.tech.szgi/posts/pfbid028RTcfvhRVZEzUJ7rjFUaDqPJfRW3zezCAPkV1PDNVoWvZoXu8zu1NV6P172qeJxXl
https://youtu.be/61E3ScP2CPc
https://www.szamalk-szalezi.hu/fenntarthatosagi-temahet-divatbemutato/
https://fenntarthatosagitemahet.github.io/DivatOldal/html_oldalak/index.html


A másik iskolai játékunkhoz készült, mely címe volt: „ Kizöldítjük a Földet!” 

A játékban az egyes osztályok versenyezhettek, hogy ki végez több „zöld” tevékenységet a 

héten.  

A rövid kiírás és a weboldal itt található: 

Cél: legyünk minél környezettudatosabbak és tegyünk is ezért!  

Az alábbi linken minden osztály kizöldítheti a saját földterületét azzal, hogy minél több 

környezettudatos tevékenységet végez a héten:  http://laravel1.szamalk-szalezi.hu/ 

A tevékenységekért pontokat lehet kapni, de csak az osztályfőnök jóváhagyása után.  

Osztályonként minden tevékenység maximum kétszer választható ki.   

A versenyt a Fotográfus 1A osztály nyerte, akiknek sikerült teljesen kizöldíteniük a 

területüket. Íme pár kép a teljesítésükből: 

 

Persze több osztály is részt vett a versenyben, például a szoftverfejlesztő 1A osztály: 

https://www.szamalk-szalezi.hu/fenntarthatosagi-temahet-3/ 

Emellett szoftverfejlesztő szakos tanulóink részt vettek egy „Fenntartható közlekedés” című, 

nagyon érdekes előadáson, melyet Tóth Zsolt, a BKV munkatársa tartott számukra.  

Fotográfus és Mozgókép- és animációkészítő szakos tanulóink pedig lelkesen 

dokumentálták a heti programot.  

Videóik iskolánk Youtube csatornáján találhatók meg: 

https://youtu.be/sG-a5rX3tGY 

https://youtu.be/UiAJdP9KeIs 

https://youtu.be/Zz22IexjQ8s 

A programokról további cikkek találhatók iskolánk Facebook oldalán:  

https://www.facebook.com/SZAMALK.szalezi.tech.szgi 
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https://www.szamalk-szalezi.hu/fenntarthatosagi-temahet-3/
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