
Iskolánk fenntarthatósági nevelési céljait szolgáló tevékenységének 

bemutatása a 2016/2017-es tanévben 

 

Az idei tanévben iskolánk egyik fontos céljának tekintette a tanulóink környezettudatos 

szemléletének formálását. Ennek érdekében az iskolai munkatervben, több pontban is a 

kiemelt feladatok között határoztuk meg a következőket: 

 Az iskola tárgyi feltételrendszerének, környezetének, az intézmény arculatának 

fejlesztése. 

 Az iskolai környezet megóvása, a tanulók aktív részvételével. 

 Környezettudatos szemlélet fejlesztése: tiszta környezet, takarékosság vízzel, 

árammal, papírgyűjtés. 

 Fokozott figyelem az értékmegóvásra, rongálások megelőzésére, következetesség az 

okozott kár megtérítésében. 

 Fenntarthatósági- környezettudatos témahét megszervezése, az országos programba 

való bekapcsolódás. 

Igyekeztünk olyan programokat szervezni, amelyek a fenntarthatósági nevelés céljait 

tartalmazták, ezek a következők voltak: 

 Több országosan meghirdetett akcióprogramba bekapcsolódtunk: PontVelem 

elhasznált elemek, mobiltelefonok gyűjtése, „Világ legnagyobb tanórája”, 

Fenntarthatósági témahét. 

 Az ősz folyamán bekapcsolódtunk a „Világ legnagyobb tanórája” országos 

programba, ennek keretében az alsó tagozatosok a „Föld védelme” című filmet 

tekintették meg, majd megbeszélték a látottakat. A felső tagozatban Birkás Attila 

tartott előadást „ A globalitástól a lokalitásig, globális válságjelenségek” címmel,  

melynek révén megismerkedhettek tanulóink az egész Földünket érintő globális 

problémákkal. 

 Fontosnak tartottuk a téli madáretetést, ennek lebonyolításában nagyon sok tanulónk 

működött közre. 

 Az iskola parkjában odútelepet alakítottunk ki, az odúkat Birkás Attila ajándékozta 

az iskolának, melyek a természetvédelmi szakköri foglalkozás keretében kora 

tavasszal kerültek kihelyezésre.  

 Együttműködési megállapodást kötöttünk a Nivegy-völgyi Zöldóvodával, a két 

intézmény közötti kapcsolat erősítése, az óvodai, iskolai gyermekközösségek 

nemzetiségi hagyományainak ápolása, egészséges életmódra és környezettudatos 

szemléletének formálása, fejlesztése érdekében. 



 Több alkalommal meglátogattak bennünket a nagycsoportos óvodások, és közös 

programokat szerveztünk, bábelőadás, fenntarthatósági témahét záró programja. 

 Nyolcadikos tanulóink (Buda Viktória, Horváth Viktória, Molnár Brigitta, Török 

Petra) Birkásné Dózsa Gabriella szervezésében, februárban a nagycsoportos 

óvodásoknak tartottak előadást a mindennapi madárvédelemről. 

 Hagyományosan megrendezésre került, a tanulók körében nagy népszerűségnek 

örvendő őszi témanap, ennek programjáról már az iskolai újság előző lapszámban 

beszámoltunk.  

 Takarékoskodtunk az árammal, vízzel, az ősz folyamán papírgyűjtést szerveztünk. 

 Nagy figyelmet fordítottunk az iskolai dekoráció megújítására, zöldítésére, ezt 

tanulóink aktív közreműködésével valósítottuk meg. 

 A nevelőtestület a tanulók iskolai környezettudatos szemléletének formálása 

érdekében néhány hasznos tanácsot (etikai kódex) fogalmazott meg, ezt minden 

osztállyal ismertettük. 

 A DÖK szervezésében papírgyűjtés, őszi gyalogtúra, emlékfutás, jégkarnevál, télűző 

kerékpártúra, kosárlabda bajnokság, mini foci bajnokság került megrendezésre.  

 Az egészséges életviteli szokások fejlesztése érdekében az iskolai védőnő az életkori 

adottságok figyelembevételével, több alkalommal tartott előadásokat az 

osztályközösségek számára.  

 A felső tagozatos tanulóink részére Dr. Oláh Kálmán háziorvos tartott előadást 

„Kezedben az életed” (Függőség: alkohol, dohányzás, drogok) címmel, amit 

tanulóink nagy figyelemmel és érdeklődéssel fogadtak.  

 A szülőket és a település lakosait próbáltuk bevonni a fenntarthatósági nevelés céljainak 

megvalósításába. Tájékoztató levelet küldtünk a szülői kör megalakításáról, melynek 

elsődleges célja ismeretterjesztő, felvilágosító előadások, beszélgetések lettek volna. 

Sajnos az érdeklődés hiánya miatt, csak egy előadást tudtunk megszervezni, amit Dr. Oláh 

Kálmán háziorvos tartott az egészséges életmódról. Jövő tanévben is szeretnék 

megszervezni ezt a programot és bízunk benne, hogy ez a kezdeményezésünk népszerűbb 

lesz. 

 A tavasz folyamán a legsikeresebb és legnagyobb iskolai rendezvényünk a témával 

kapcsolatosan Fenntarthatósági témahét volt. Ezt a programot sok előzet szervezés és 

tervezés előzte meg. A hetet a víz témakörére építettük fel, ennek szellemében állítottuk 

össze a hét programját, készítettük el az iskolai dekorációt. A hetet filmvetítés, 



aszfaltrajzverseny, reggeli torna, gyűjtőzsákos feladatmegoldás, rendhagyó irodalom óra, 

(ami a víz témájára épült) színesítette. A projektzáró programba a nagycsoportos 

óvodásokat is bevontuk, akik tanulóinkkal közösen szervezett akadályversenyen vehettek 

részt és megismerkedhettek az iskolai élet rejtelmeivel 

 Május hónapban, az EMMI és az FM megbízásából az Eszterházy Károly Egyetem 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által meghirdetett „Ökoiskola 2017 cím elnyerése” 

pályázatot készítettünk, és nagy érdeklődéssel várjuk az eredményét. 

 Hagyományosan megrendezésre került év végén az egészségmegőrző témanap. 

 Az utolsó tanítási héten került sor a búcsúzó nyolcadik osztályosok faültetési akciójára, 

mely során egy őshonos fafajt ültettek el, a már elöregedett kivágásra ítélt fák helyett az 

iskola parkjában.   

 

Az iskola alkalmazotti közössége nagyon fontosnak tartja a diákok környezettudatos 

szemléletének formálását, ennek fejlesztésére az iskolai élet minden területén törekszünk, 

melyet fent felsorolt programok megvalósítása is jól alátámaszt. Ezt a tevékenységünket a 

jövő tanévben is szeretnénk folytatni és további közösségi programokkal, előadásokkal és 

pályázati lehetőségekkel kiegészíteni. Szeretnénk elnyerni a „Madárbarát iskolakert” és 

„Ökoiskola” címet.  

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 


