
A jövő hősei 

 
2022-01-04 A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnáziumnak évek óta 

kiemelt feladata - akkreditált kiváló tehetségpontként – egyben küldetése is a 

gyermekközpontúság mellett, annak részeként a környezeti nevelés. 

Örökös Ökoiskolaként egyrészt törekszünk a mindennapokban való fenntarthatóság 

megjelenésére az iskola épületében, másrészt programokat szervezünk, illetve kapcsolatokat 

tartunk fenn hasonló szervezetekkel ebben a témában. 

 

Azt gondoljuk, hogy a tanulók környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az 

összefüggések feltárásával meg kell alapozni, hogy már általános iskolai szakaszban is lehetővé 

váljon a környezetért, a jövő generációkért felelős viselkedést vállaló személyiség formálása. 

 

Fontosnak tartjuk az olyan iskolai példát, aminek a hatására a családokban is változást érhetünk 

esetleg el ezzel kapcsolatban. 

 

Decemberben került sor a PLANET 2021 Budapest nagyszabású rendezvényére, amely a 

fenntarthatóság jegyében került megrendezésre. A jövő generációjának bevonására is nagy 

hangsúlyt fektettek a szervezők, pályázat útján jelentkezhettek a kiállításon és a játékban részt 

venni kívánó iskolák. A battai Arany János Iskola 7. A. osztályos diákjai így, nyertes pályázat 

útján kerülhettek be "A jövő hősei" kalandjátékba, amely során sok-sok interaktív lehetőséget 

kipróbálva-megélve átérezhették a környezet- és természetvédelem, a fenntarthatóság 

http://www.hirtukor.hu/bel_nyomtat.php?ssz=35674


fontosságát, benne saját felelősségüket. Részévé váltak egy színdarabnak, amelyet kreatív 

módon, színészek közreműködésével ők is alakítottak, amelyben több területen, jó közösségként 

tevékenykedve ők maguk váltak az elkövetkező korszak formálóivá. A lenyűgöző látványt nyújtó 

helyszínek, a szinte minden érzékszervre ható impulzusok, intenzív vizuális és egyéb hatások 

óriási élményt nyújtottak. A HUNGEXPO pavilonjai sok izgalmas látnivalót tartogattak még a 

kiállításra látogatóknak. A gyerekek érdekes szerkezeteket próbálhattak ki, elektromos 

járgányokkal furikázhattak, szembesülhettek azzal, hogy odafigyeléssel, törődéssel mennyi káros 

környezeti ártalmat kerülhetünk el. Sok-sok olyan terület és tartalom került bemutatásra, amely 

mind takarékosságra, gazdaságos felhasználásra, újrahasznosításra, felelős magatartásra 

motiválja a jelenkor emberét. Kedves gesztus volt a vendégebéd is, melyhez ajándék 

vászonzsákot és kulacsot is kaptak a gyerekek. Különleges élményekkel teli szombatot töltöttünk 

itt, amelyre sokáig fogunk emlékezni. A tarsolyban azonban a legfontosabb mégis az, hogy a 

gyerekek, akik átérzik ezt a szellemiséget, ők lesznek a jövő igazi hősei. 

 

Feketéné Takács Rita, osztályfőnök 

 


