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A 2019/20-as tanévre tervezett fenntarthatósági témahét tevékenységeink fókuszába a levegő 
témakörét helyeztük. Egy sokrétűen felhasználható szabadtéri tanterem kialakításával 
programszerűvé szerettük volna tenni a szabad levegőn való tartózkodás jótékony hatásainak 
megélését, tudatosítását, belső igény szintre emelését. A 2018/19-es tanévben a víz értékeit 
hangsúlyoztuk, a tiszta ivóvíz szeretetét plántáltuk diákjainkba. Ennek eredményeképp iskolánkból 
kiszorítottuk az egyszerhasználatos PET palackoknak, diákjaink többsége iskolai ivókulacsot vagy saját 
kulacsot használ, és szívesen fogyasztja a folyosókon elhelyezett vízadagolókból mindig rendelkezésre 
álló friss, szűrt csapvizet. Ennek a projektnek a tematikus folytatása a Lég tér projekt. A Lég tér 
projekttel kapcsolatos terveinket a COVID-19 vírus és a következtében kialakult járványügyi helyzet 
átalakította, bizonyos elemeit átmenetileg felülírta, mivel 2020. március 16-ot követően tőlünk 
független okokból az iskolában nem lehetett megvalósítani a tervezett közösségi rendezvényeket. 
2019 őszén az iskolai Vized diákcsoport javaslatot tett egy szabadtéri tanterem kialakítására. 
Megtervezte annak elhelyezését, kiválasztotta a bútorait és ötletterveket készített arra vonatkozóan, 
hogy miképp tehető a diákok számára vonzóvá a Lég tér. 2020. februárban kiírtunk egy Levegőt! 
elnevezésű iskolai irodalmi pályázatot. A plakátok az iskolai faliújságokra és a honlapra is kikerültek. A 
pályázatra több versenymű is érkezett, ezek kiállítását és díjazását a fenntarthatósági témahétre 
terveztük. Vásároltunk egy kisebb, könnyen mozgatható bútort, amire ezeket kihelyezhetjük, ill. a 
levegő témaköréhez kapcsolódó alkotásokat helyezhetünk el kül- és beltéren egyaránt. A projekt 
megvalósításában résztvevő diákok és az irodalmi pályázat díjazottjai számára a gimnázium címerével 
ellátott pulóvereket vásároltunk. Megalakult a fenntarthatósági témahét programjáért felelős 
munkacsoport, regisztráltuk az iskolát az országos rendezvényre. Áprilisban megérkeztek a pályázati 
összegből vásárolt, lapra szerelt kültéri bútorok. Eredeti terveink szerint a Vized csoport feladata lett 
volna a terület rendbetétele, a bútorok elrendezése, környezetük csinosítása, virágládák kihelyezése. 
Mivel a diákok tavasszal nem lehettek jelen az iskolában, ezért ezeket nem ők, hanem az iskola 2 
karbantartói önkéntes munkát vállalva szerelték össze. A praktikus, ugyanakkor impozáns lócák, 
padok és asztalok a belső udvar fáinak árnyékában kaptak helyet. Az ily módon kialakított 
tanterem/közösségi tér 18 diáknak biztosít kényelmes elhelyezkedést a szabad levegőn. Sajnos 
március 16-án az iskola digitális tanrendre tért át, így az áprilisi fenntarthatósági témahét elmaradt, 
és természetesen a tervezett börzénket sem tudtuk megtartani. Amint azt a járványügyi 
szigorításának feloldása lehetővé teszi – remélhetőleg ez év márciusában – természetesen ismét 
csatlakozni fogunk az országos fenntarthatósági témahéthez és pótoljuk az elmaradt programokat. 
2020 őszén egy rövid időre ismét benépesült az iskola. A diákok és kollégák az iskolanyitást követően 
azonnal birtokba vették a kis teret. Szinte folyamatosan váltották egymást a csoportbontásos órák, 
ebédidőben a tér az étkező szabadtéri kiterjesztésévé vált. A szabadtéri tanterem/közösségi tér 
észrevehetően életminőség-javulást eredményezett a diákok életében. Vonzóvá teszi számukra, hogy 
a szüneteket a friss levegőn töltsék, kulturált étkezési, társalgási lehetőséget biztosít számukra. 
Változatosabbá, egészségesebbé teszi az iskolai rutint. Reményeink szerint a normál iskolai rend 
helyreállását követően ösztönözi a közösség tagjait a zöld környezet tovább gondolására, formálására 
és gondozására is. Csak miután elkészült a tér, vált számunkra nyilvánvalóvá, milyen nagy szükség van 
az iskola udvarán ilyen tüdőt, agyat és szemet frissítő zugokra. Reméljük, a továbbiakban több 
hasonló, hiánypótló tér létesülhet az iskola udvarán. A projekt a 2018/19. tanévben útjára indított 



VIZED projekt folytatásaként biztosítja a folyamatosságot a közösség környezeti nevelésben. A 
projekt szervezését és adminisztrációját az érintett dolgozók önkéntes alapon végezték, az iskola 
infrastruktúráját használták fel annak megvalósításához. A Lég tér projekt és a Lépj! pályázat 
összefoglalója az iskola évkönyvébe is bekerült, a beszámoló felkerült az iskola 
http://www.leoweypecs.hu/ honlapjára. Köszönjük Pécs Megyejogú Város Önkormányzatának és az 
ÖkovárosÖkorégió Programnak, hogy támogatta a projektünket. Segítségükkel kis anyagi 
befektetéssel ismét számottevő fenntartható értéket teremthettünk egy több, mint 800 fős közösség 
számára.  
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