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A Gönczy Pál Általános Iskola környezeti nevelési programjából adódó feladataink: 

 

Nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, fenntarthatóság pedagógiájának elvei, 

hanem az iskolai élet minden területén. A tanítási órákhoz kötődő tartalmak az iskola Helyi 

Tanterve szerint valósulnak meg. A fenntarthatóságra nevelés megvalósításához szükséges 

módszertani kultúránkat folyamatosan fejlesztjük a különböző konferenciákon megszerzett 

ismeretek átadásával illetve a hálózatos tanulás által biztosított játékgyűjtemények, jó gyakorlatok 

megosztásával. Az év közben adódó programokra lehetőség szerint jelentkezünk, azt beépítjük a 

munkatervünkbe. A tanórán kívüli tartalmak, hagyományok az alábbiak: 

1. Jeles napok megünneplése: 

szeptember 3. hete: Takarítási világnap  

Csatlakozzunk-e a „Teszedd” európai kampányhoz. Szeptember 15-én, péntek 14 órától a 

Zeleméri templomromhoz vezető út és a templom rom közvetlen környezete a vállalt 

helyszín. 

Tevékenység: Saját terem esztétikumának fejlesztése, karbantartása.  

Határidő: szeptember 11-15., illetve egész tanévben 

Felelős: Fazekas Sándorné, osztályfőnökök 

 

szeptember 22. Európai autómentes nap 

 Kerékpáros ügyességi verseny reggel felső tagozat, utána alsó tagozat 

 Felelős: Benedek Gyöngyi, Gazdag Ádám, Fazekas Sándorné 

 Alsó tagozat – gyalogos közlekedés, felső tagozat kerékpáros közlekedés feladatlap kitöltése 

 Felelős: Fazekas Sándorné, Kovács Zsuzsanna, Fodor László, osztálytanítók 

 Határidő: szeptember 22. 

október 4. Az állatok világnapja 

 Határidő: október 4. 

 Előzetes felhívás: „Mutasd meg házi kedvencedet!” Készíts plakátot, posztert, fényképet, 

esetleg kisfilmet! Írj verset, mesét és illusztráld! A beérkezett pályaművekből kiállítás 

szervezése az aulában. 

 Felelős: Batta Anna, Gárdonyi Sándor, Fazekas Sándorné, osztályfőnökök 

 

október 9. – 13. Gönczy-hét 

- október 9. Téma nap;  

- október 10. Diák önkormányzati nap – tanításmentes munkanap – Látogatás a Déri 

Múzeumban és városportya (1-8. évfolyam) – volt gönczysek részvételével, közösségi 

szolgálat lehetősége 

- október 11. ÖKONAP – Mitől passzív a passzívház?, Háromosztatú parasztház – makett 

készítés. Állatok világnapjára készült alkotások kiállításának megnyitója, értékelés, zöld 

büfé,  - volt gönczysek részvételével, közösségi szolgálat lehetősége 

- október 12. Gönczy Pál napja: Rajzpályázat, Vándorkiállítás a hajdúszoboszlói Gönczy Pál 

Emlékszoba anyagából. Ehhez kapcsolódóan vetélkedő az osztályok részére. 

- október 13. pályaorientációs nap 

Felelős: Makai Judit, Fazekas Sándorné, Nagyné Kocsis Ildikó, Tóth Enikő, Gárdonyi 

Sándor, Kondor Krisztina 
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december eleje: Madárbarát kert – téli madáretetés 

 Tevékenység: minden osztály madárkalácsot készít, madáretetőt helyez ki, amelyet örökbe 

 fogad – időjárástól függően tavaszig gondoskodik madáreleségről. 

– madáretető készítés, kihelyezés  

Felelős: Kovács Zsuzsanna, Bodnárné Szőke Éva, Fodor László, Fazekas Sándorné, 

osztályfőnökök,  

 

március 22.: A víz világnapja 

„Legnagyobb kincsünk a víz” vetélkedő felső tagozatos tanulóknak, osztályonként egy 

csapat. Az alsó tagozatosok osztálykeretben különböző tevékenységeket végeznek ezen a 

napon (keresztrejtvény, rajz, stb.). A felsős reál munkaközösséggel közösen szervezett 

program. 

Felelős: Fazekas Sándorné, Tóth Enikő 

 Határidő: március 22. 

 

április 22.: A Föld napja 

 Tevékenységek:  

 április 23 - 27. A Föld hete programsorozat  

 április 23. Megnyitó, Látogatások – külső helyszínre szervezett ökológiai programok 

évfolyamonként  

 április 24. Az év élőlénye 2017 projekt bemutató; „Az év élőlénye” és a „Föld napja” 

rajzpályázat eredményhirdetése, kiállítás megnyitása 

 április 25. komplex természettudományi vetélkedő (természettudományos 

munkaközösséggel közösen szervezett program) 

 április 26. Debreceni Ökoiskolák programja („Bemutatjuk az év élőlényét, úgy ahogy még 

nem láttad!” Az év élőlénye filmen.) 

 április 27. Szelektív nap – szelektív hulladékgyűjtés  

 április 23 -27. Fenntarthatósági témahét programja;  

 Felelős: Fazekas Sándorné, Makai Judit (DÖNK), Tóth Enikő, Gárdonyi Sándor, 

osztályfőnökök 

 

2. Komplex tanulási formák:  

erdei iskola 3.-6. évfolyamon szülői belegyezéssel külső helyszínen 

szeptember 13-15. 3.b Hármashegyalja 

Tervezi a 4.a  osztály Harangodra 

A Nyírerdő Nagyerdei Erdészeti Iskolába készül az 5.a osztály. A szülői értekezlet után lesz 

végleges 

Rózsavölgyi Gyermekkert Ökológiai Oktatóközpont – Gazdálkodás falun: 

2016. június: 6.a és 6.b osztály 

Felelős: Gárdonyi Sándor, tanítók, osztályfőnökök, programban résztvevő tanárok 

 

3. Fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó oktatási programok  
 Regisztrálunk az EMMI által támogatott Fenntarthatósági témahétre. A felajánlott 

programok közül választunk 

 Az OFI által kiírt pályázatokon és az ezekhez kapcsolódó képzéseken, konferenciákon 

való részvétel 
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 Az év közben elérhető továbbképzéseken való részvétel 

Felelős: Fazekas Sándorné 

 

4. Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

A munkaközösségre vonatkozó bázisintézményi aktuális feladatok 

 

5. Együttműködések 

 Kapcsolattartás a debreceni ökoiskolákkal: 

 Egymás programjainak megismerése, részvétel a programokon: 

a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium kerékpár túrája, Lorántffy öko tájfutás, stb. 

Felelős: Fazekas Sándorné, Gazdag Ádám 

 Az iskolák összefogása közös projektek létrehozására 

Részt veszünk a Debreceni ökoiskolák hálózatának munkájában 

Felelős: Burger Angéla Erzsébet, Fazekas Sándorné és Fodorné Magyar Ágnes 

 

6. Versenyek: 

 Debreceni ökoiskolák által szervezett versenyeken való részvétel 

 A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága által szervezett levelezős vetélkedőkön való 

részvétel 

 saját vetélkedőinken az osztályok csapatai vesznek részt  

 

7. Szakkörök: 

Munkaiskola program 

Vezetője: Bodnárné Szőke Éva 

 

 

8. A tanév során folyamatosan végzett tevékenységek 
 Használt elemgyűjtés – „Gazdálkodj akkusan!” az AKSD Kft által koordinált gyűjtés – 

alsó tagozat; Pont velem –felső tagozat 

Felelős: Fazekas Sándorné, Benedek Gyöngyi 

 Szelektív hulladékgyűjtés az iskola területén: műanyag, papír, egyéb hulladék 

elkülönített gyűjtése az iskola folyosóin elhelyezett edényekbe. 

Felelős: a munkaközösség tagjai 

 Kupakgyűjtés  

Felelős: osztályfőnökök 

 A munkaközösség munkájának bemutatása az iskola weboldalán 

Felelős: Fazekas Sándorné, Budáné Hajdú Ágnes 

9. Belső ellenőrzés feladatai 

Az iskolai munkatervnek megfelelően. 

A Gönczy-hét és a Föld hete foglalkozásainak magas szinten történő megtartása. 

Az ökológiai jeles napokra tervezett tevékenységek, foglalkozások látogatása. 

Folyamatos tevékenységek ellenőrzése. 

 

 

 

Debrecen, 2017. augusztus 31. 

    

Fazekas Sándorné 

mk vezető 


