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1. Pedagógiai folyamatok 

A munkatervnek megfelelően haladtunk. Az erre a tanévre tervezett feladatokat elvégeztük.  

2. Személyiség és közösségfejlesztés 

Munkaközösségünk tevékenységét iskolánk környezeti nevelési programja határozza meg 

elsősorban. A környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei nemcsak a tanításban 

érvényesülnek, hanem az iskolai élet egész területén, a hétköznapokban is. A tanítási órákhoz 

kötődő tartalmak az iskola Helyi tanterve szerint valósulnak meg. 2006-ban nyerte el először 

iskolánk az ökoiskola címet, 2012-ben az örökös ökoiskola címet. Azóta a környezeti 

neveléshez kapcsolódóan nagyon változatos tevékenységrendszert alakítottunk ki tanulóink 

számára. Az egész évet lefedő hagyományos programjaink a környezetvédelmi jeles napokhoz 

kapcsolódnak elsősorban. Egyre több olyan országos szervezésű program van, melyhez 

kapcsolódva színesítjük tevékenységrendszerünket. A kidolgozott foglalkozásvázlatok 

adaptálása szélesíti, változatosabbá teszi pedagógiai eszközrendszerünket. A tanórán kívüli 

tartalmak, a hagyományok megőrzése, új hagyományok kialakítása, szervezése, megtartása a 

munkaközösség feladata. A feladatok megvalósításában a munkaközösség tagjain kívül szinte 

az egész tantestület részt vett, hiszen a tevékenységek általában az egész iskolát érintik. 

Tevékenységeink az év során: 

Jeles napok megünneplése: 

 Takarítási világnaphoz kapcsolódó tevékenységek – teremdíszítés, környezetünk 

dekorálása 2018. szeptember 11. – 15. között az osztályfőnökök irányításával, 

szervezésében.  

 Európai Autómentes Nap: szeptember 21-én az udvaron megépített ügyességi pályát 

208 tanulónk (alsós, felsős) teljesítette a délelőtt folyamán. 

A 7.a és 7.b osztály osztályfőnöki órán kresz-teszteket oldott meg és közlekedési 

helyzeteket beszélt meg. 

Az alsó tagozatos osztályok közlekedési rajzfilmeket néztek meg. Az ügyességi pályát 

Benedek Gyöngyi és Gazdag Ádám építette. Az első évfolyam számára Csőke Ilona 

épített ügyességi pályát. Az elsős gyerekek a délelőtt folyamán azt teljesítették. 

A „legzöldebb osztály” a 6.a osztály lett. Az az osztály kapta ezt a címet, ahol 

létszámarányosan a legtöbben jöttek ezen a napon iskolába gyalog, kerékpárral, 

rollerrel, görkorcsolyával vagy tömegközlekedési járművel. 

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium által meghirdetett zeleméri 

kerékpártúrán Gazdag Ádám vezetésével 5 fős csoportunk vett részt. Debreceni 

ökoiskolák hálózatának programja. 

 Az állatok világnapjához kapcsolódóan rajzpályázatot hirdettünk. Október 10-én a 

„Kedvenc állatom” rajzpályázatra készített rajzokból kiállítás nyílt az aulában. 

Gárdonyi Sándor tanár úr értékelte a kiállított rajzokat és az október 25-én megtartott 

iskolagyűlésen oklevéllel díjaztuk a legjobbakat. 

 November 16-án az időjárás megengedte, hogy a Fajtamentő Tündérkert gyümölcsfáit 

immár a végleges helyére ültessék tanulóink. Az osztályokat két-két tanuló képviselte, 

Fodorné Magyar Ágnes, Fodor László, Kovács Zsuzsa és Torkos Máté vezetésével. 
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 Négy programmal kapcsolódtunk az Európai Hulladékcsökkentési Hét kampányhoz 

(november 19 – 22.): 

o Riportfilmet készített a 6.b osztály forgatócsoportja  (az iskola diákjaival a szelektív 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos ismereteikről és szokásaikról az Európai 

Hulladékcsökkentési Héten. A felvett anyag megvágása nem történt meg. Jövőre 

ismét megpróbáljuk. Segítő tanár: Fazekas Sándorné 

o Zöld tisztítószerek a háztartásban címmel workshopot tartottam az osztályok 3 fős 

képviselőinek, amelyről beszámoltak az egész osztálynak és az alsós osztályoknak 

2018. november 22-én 14:15-től-15:15-ig. – Felelős: Fazekas Sándorné, Tóth Enikő 

az előkészítő munkában segített. 

o Plakátfordító versenyt hirdettünk a hetedik és a nyolcadik évfolyam angol nyelvet 

tanuló diákjai számára. A kampány egyik plakátja csak angolul volt elérhető, ezt 

fordították le a gyerekek. Közel 20 pályázat érkezett. Az értékelést Csáki Éva és 

Fazekas Sándorné végezte. 

o „Ne gyújtsd, gyűjtsd!” címmel Szabó János tűzoltó főtörzs zászlós, a Debreceni 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség katasztrófavédelmi megbízottja rendhagyó 

osztályfőnöki órát tartott a 8.b osztályosoknak tűzvédelmi, környezetvédelmi 

prevenciós előadás keretében 2018. november 19-én. 

 Technika órákon elkezdték a madáreleségek készítését tanulóink, kikerültek a 

madáretetők a fákra. 

 A Rózsavölgy 32-34. szám alatt az átadott madármegfigyelő házikóban januártól 

elkezdődött a madármegfigyelés. A tanulók a technika órák időtartama alatt felváltva 

végeznek madármegfigyelést. Felvételeket, feljegyzéseket készítenek a látott 

madarakról. 

 Fenntarthatósági témahét programjai: 

Március 19.: „Megérkezett a civilizáció a déli Csendes-óceán lakatlan szigeteire” 

címmel tartott előadást a környezetszennyezés hatásairól Dr Radócz László, a Debreceni 

Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 

Növényvédelmi Intézetének vezetője a két hetedik osztálynak. 

Március 20.: Az év élőlénye projekt bemutató délutánt megtartottuk az aulában. Az év 

élőlényeit bemutató rajzkiállítást megrendeztük az aulában. Szinte minden osztály 

képviselte megát a kiállításon. Külön köszönet az 1.a, 1.b, 2.a és 2.b osztályoknak az 

elküldött munkákért. 

Március 21.: A felső tagozatos osztályok megtekintették a Déri Múzeum Szent korona 

című kiállítását Gárdonyi Sándor tanár úr előadásával kísérve. 

Március 22.: Komplex természettudományi vetélkedőt szerveztünk az 5-6. évfolyam és 

a 7-8. évfolyam csapatai részére. Az 5-6. évfolyam témája „Vizet mindenkinek!” – az 

ez évi szlogen. A vetélkedőt Fazekas Sándorné vezette. A 7-8. évfolyam számára 

Gyimóthyné Rácz Andrea és Fodor László vezette. 

32 tanuló vett részt a „Teszedd” országos akcióban. A gyerekeket Négyesiné Takács 

Szilvia, Kovács Zsuzsa és Gárdonyi Sándor vezette. A SPAR egy-egy péksüteménnyel 

és kis ajándékkal kedveskedett a résztvevőknek, így köszönve meg, hogy az áruház 

környékét megtisztították az eldobált szeméttől. 

 A Happy-héten az ivóvíz népszerűsítésével a következő osztályok foglalkoztak 

osztályfőnöki órákon illetve délutáni foglalkozásokon: 3.a, 3.b, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a és 7.b. 
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 Iskolakerti Tehetségnap: Április 16-án a foglalkozást 2 volt diákunk, Pécsi János és 

Bereczki Máté előadása indította. Arról beszéltek, hogy tartanak most életutukon, 

milyen nehézségeik voltak, hogyan győzték le azokat. A tanulás fontosságáról beszéltek 

diákjainknak. 

Ezt követően iskolánk ökológiai lábnyomáról tartottam előadást mintegy 40 tanulónak. 

A szülők illetve a diákok által elektronikusan kitöltött kérdőívet értékeltem ki. 

Megállapítottam, hogy az iskola ökológiai lábnyoma minimálisan nőtt, 2016-ban 2,67 

ha volt, ebben az évben 2,81 ha. Így is alacsonyabb az országos átlagnál. A 

növekedésnek az egyik lehetséges oka a családok életkörülményeinek pozitív irányú 

változása (több autó, repülő utas nyaralások, nagyobb egy főre jutó lakásterület, stb.). A 

foglalkozáson cselekvési terv készítésére nem volt idő, csak szóban mondták el 

véleményüket a témáról. Az őszi ökonapon pótoljuk. 

 Föld hete, Gönczy-hét 

április 24. Látogatások napja 

5.évfolyam: Tócó vízminőségének vizsgálata (Guba Attila, Gyimóthyné Rácz Andrea, 

osztályfőnökök) 

6. évfolyam: Honnan jön az ivóvíz? Látogatás a Pallagi úti Vízműnél. (osztályfőnökök) 

7. évfolyam: a szennyvíz nyomában. Látogatás a Vértesi úti szennyvíztisztítónál. 

(osztályfőnökök) 

8. évfolyam: A Kiskörei vízerőmű megtekintése (Tóth Enikő, Kovács Zsuzsa) 

április 25. Városportya - DÖK nap 

Múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek részt tanulóink a Református Kollégiumban 

illetve a Szabó Magda Emlékházban. Azután a belváros nevezetességeivel ismerkedtek 

4-5 fős csapatokban. Programunk megrendezését 42 volt gönczys diákunk segítette. 

Felelős: Fazekas Sándorné, Makai Judit 

április 26. Szelektív hulladékgyűjtés napja 

Elektronikai és papír hulladékot gyűjtöttek tanulóink a Gönczyn 7:00-tól 19:00 óráig. A 

vállalkozó diákok segítségével plakátokat helyeztünk ki és szórólapokat juttatunk el a 

józsai lakosokhoz az elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan.  

Felelős: Kovács Zsuzsa, Fazekas Sándorné 

Délelőtt az 1.a és 1.b osztálynak a PMR Kft munkatársai és szabadtéri játékai 

segítségével ismerkedtek a szelektív hulladékgyűjtéssel. 

Felelős: Fazekas Sándorné 

április 29. „Bemutatjuk az év élőlényét úgy, ahogy még nem láttad!” kisfilmkészítő 

pályázat eredményhirdetése volt iskolánkban. 7 pályázat érkezett, az első három 

helyezettet díjaztuk a Hortobágyi Nemzeti Park és Médiacentrum Debrecen Kft 

támogatásával.  

Felelős: Fazekas Sándorné 

A programokról részletes fényképes beszámoló olvasható az iskola honlapján. 

Komplex tanulási formák:  

Erdei iskolai programot szerveztünk a 3.-6. évfolyamon szülői belegyezéssel külső 

helyszínen. 

4.b osztály: Harangod április 8-12. (Somogyiné Víg Éva és Pindzsujáné Sőrés Angéla) 

5.a osztály: május 20-22. Mezőkövesd (Kocsis Ildikó, Gárdonyi Sándor) 
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5.b osztály: május 20-24. Csillagtúra (Budapest - Természettudományi Múzeum, 

Hármashegyalja, Agóra, Zelemér – Tócó forrása, Sárospatak, Sátoraljaújhely) 

Makai Judit, Somogyi Viktória 

6.a és 6.b osztály: június 3. – június 7.: Gazdálkodás falun a Rózsavölgyi Gyermekkert 

Ökológiai Oktatóközpontban.  

 

3. Eredmények 

 2018. november 19-én részt vettünk a Benedek Elek Általános Iskola által meghirdetett 

Interaktív táblás természetismereti vetélkedőn, ahol csapatunk az első helyet szerezte 

meg. A csapat tagjai: Berki Bence 5.a, Halasi-Kovács Anna 5.b és Komoróczy Miklós 

6.b osztályos tanulók voltak. Felkészítő tanár: Guba Attila (debreceni ökoiskolák 

programja) 

 A 2018 tavaszán az AKSD Kft által meghirdetett elektronikai hulladékgyűjtés 

eredményhirdetése január 10-én volt. Ebben a versenyben iskolánk 2. helyezést ért el, 

7360 kg elektronikus hulladék gyűjtésével. 

  A „Zöldokos” kupa megyei döntőjébe jutott iskolánk két csapata is. A döntőben a 

Berényi Olivér, Gargya Dániel, Kiss Árpád összetételű csapat 1. helyezést elérve az 

országos döntőbe jutott. Az országos döntőben 7. helyezést értek el. Felkészítő tanáruk 

Guba Attila. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés 

Továbbra sem javultak a munkaközösségi foglalkozások szervezésének körülményei. A 

pedagógusok folyamatos egész napos elfoglaltsága szinte lehetetlenné teszi olyan 

munkaközösségi foglalkozás megtartását, ahol a munkaközösség tagjai legalább 90 %-ban részt 

tudjanak venni. Így a folyamatos kapcsolattartás a személyes megkeresés során illetve emailen 

keresztül történt. Az éves munka során folyamatosan együttműködtünk a nevelési 

munkaközösséggel (osztályfőnökök), a természettudományos munkaközösséggel, a testnevelés 

munkaközösséggel és a diákönkormányzattal. A közös összefogás nélkül az eltervezett 

programokat nem tudtuk volna megvalósítani.  

1. Alakuló foglalkozás: augusztus 23. 

2. November 14-én tartott munkaközösségi foglalkozás témája az Európai 

Hulladékcsökkentési Hét programjai, feladatai.  

3. 2019. március 6-án tartott munkaközösségi foglalkozás témái: Véleményeztük és 

támogattuk Kapczárné Péli Erika intézményvezető helyettesi pályázatát. 

Ismertettem és megbeszéltük a fenntarthatósági témahét programjait. Megbeszéltük 

a „Bemutatjuk az év élőlényét úgy, ahogy még nem láttad!” kisfilmkészítő pályázat 

kiírását.  

4. Év végi értékelő foglalkozás. Időpont: 

Belső tudásmegosztás:  

 Emailben folyamatosan tájékoztatom a munkaközösség tagjait az Ökoiskolák 

Hírlevelében megjelenő oktatási anyagokról, meghirdetett versenyekről, 

pályázatokról, rendezvényekről. 
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 Gárdonyi Sándor és Fazekas Sándorné elkészítette a 2019-es év élőlényeit bemutató 

anyagot. Kikerült a munkaközösség falára és a weboldalra. 

 Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által kidolgozott az 

ivóvíz népszerűsítését célzó komplex oktatóanyag megismertetése a munkaközösség 

tagjaival (Fazekas Sándorné) 

 A Fenntarthatósági témahét és a Digitális témahét weboldalain folyamatosan 

megjelenő tartalmak kiválogatása és ajánlása a kollégáknak. (Fazekas Sándorné) 

5. Külső kapcsolatok 

a) Debreceni ökoiskolák hálózata 

A következő programokon vettünk részt: 

 A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium által az Európai autómentes napon 

szervezett kerékpártúrán Somogyi Viktória vezetésével 5 tanulónk. 

 A Debreceni Benedek Elek Általános Iskola által szervezett „Természetismereti 

interaktívtáblás vetélkedő”-n vett részt három fős csapatunk, ahol 1. helyezést értek 

el. (Berki Bence 5.a, Halasi-Kovács Anna 5.b és Komoróczy Miklós 6.b.) Felkészítő 

tanár: Guba Attila. 

 „Bemutatjuk az év élőlényét úgy, ahogy még nem láttad!” kisfilmkészítő pályázat 

meghirdetése az ökoiskolák számára. 

 2018. szeptember 26-án a Fenntarthatóságra nevelés a Gönczy Pál Általános 

Iskolában címmel előadást tartottam az iskolánkban folyó munkáról az érdeklődő 

kollegák számára. A bázis intézményi foglalkozáson 17 érdeklődő kollega vett részt 

14 intézményből. Ekkor tartottuk a Debreceni Ökoiskolák évindító találkozóját. A 

megbeszéltek alapján elkészítettem a debreceni ökoiskolák éves programját. A bázis 

intézményi foglalkozást Eszenyiné Stéh Kata szervezte 

b) Használt elem gyűjtése 

Ebben a tanévben az AKSD Kft. nem hirdette meg használt elem gyűjtő versenyét. Ezért 

az egész iskola a Pont velem gyűjtés keretében gyűjti a használt elemeket és mobil 

telefonokat.  

c) AKSD Kft. által meghirdetett elektronikai hulladékgyűjtésbe kapcsolódtunk be. Ebben az 

évben 8880 kg e-hulladékot gyűjtöttünk. Biztosította számunkra a plakátokat, 

szórólapokat és a gyűjtés napján a konténereket. 

d) Használt kupak gyűjtése: 

A környezeti nevelés fontos célja a megfelelő szokásrendszer kialakítása a tanulóknál és 

rajtuk keresztül a családoknál. Ha ezzel a tevékenységgel még másokon is tudunk 

segíteni, akkor az külön jó. Ebben az évben is folyamatosan gyűjtöttük a kupakokat. 

e) Debreceni Vízmű: A Föld hetén a látogatások napján két évfolyam is a vízmű telephelyein 

járt. Benczúr Gyula úti Laboratórium (ivóvíz), illetve a Vértesi úti szennyvíztisztító telep. 

f) P.M.R. Kereskedelmi, Ipari- és Szolgáltató Kft Föld hetén az első évfolyam tanulóinak 

szerveztek szabadtéri játékokat, melyek segítségével a szelektív hulladékgyűjtés 
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fontosságát ismerték meg. Szelektív hulladékgyűjtés napján a konténereket biztosítja 

számunkra illetve átveszi a gyűjtött papírt. 

g) Hortobágyi Nemzeti Park: Részt vettünk az általuk szervezett az év emlőse programon. 

Belépőkkel támogatták az ökoiskolák számára kiírt kisfilmkészítő pályázat díjazását. 

h) Médiacentrum Debrecen Kft.: egy látogatás felajánlásával támogatták az ökoiskolák 

számára kiírt kisfilmkészítő pályázat díjazását. 

6. A pedagógiai munka feltételei 

Az évkezdéshez képest jelentős változások történtek a munkaközösség tagjaiban. Januárban 

Horváthné Fegyverneki Ágnes, májusban Bencze Enikő távozott iskolánkból, így 

munkaközösségünkből is. Négyesiné Takács Szilvia és Kondorné Peidl Borbála  személyében 

két elkötelezett, aktív taggal bővült munkaközösségünk. 

Ebben az évben továbbképzésen, szakmai napon a technika szakos kollegák vettek részt az 

Iskolakert hálózat szervezésében. 

Négyesiné Takács Szilvia a Testnevelési Egyetem által szervezett Gyalogos vándortábor-

vezető pedagógus továbbképzésen vett részt. 

 

7. Összegzés, javaslattétel 

A munkatervben megfogalmazott feladatokat magas színvonalon teljesítettük. Köszönhető ez a 

munkaközösség tagjainak és a tantestület egészének a környezeti nevelés, a fenntartható 

fejlődés iránti elkötelezettségének. Példaértékű a tanítók munkája a tanulók „zöld 

szokásrendszerének” kialakításában, amelyet felső tagozatban a sok-sok felkínált tevékenység 

során tovább tudunk fejleszteni, megerősíteni. 

A Föld hetének Látogatások napján a nyolcadikosok Tiszalökön, a vízerőműbe látogattak. 

Hasznosnak és érdekesnek találták a programot. A megújuló energiaforrás felhasználásának 

módján kívül a fizika órán tanultakat is megtekinthették működés közben a tanulók. A 

látogatások napján tapasztaltak hozzájárulnak tanulóink környezettudatos szemléletének 

kialakításához, formálásához. 

„Az év élőlénye” projekt bemutató délutánt közel 8 éve már ebben a formában rendezzük meg. 

Jövőre új módon szeretném, ha megismerkednének tanulóink az év élőlényeivel. Azt 

szeretnénk, ha a tanulók nagyobb számban és aktívan vennének részt a megismerési 

folyamatban. 

A Debreceni Ökoiskoláknak meghirdetett „Bemutatjuk az év élőlényét úgy, ahogy még nem 

láttad!” kisfilm készítő pályázatot sikeresnek ítélem meg. A pályázók többsége visszatérő volt, 

a kisfilmek minőségén ez látszott is. 

Fontosnak tartom, hogy az osztályok környezetvédelmi felelőseit egyre inkább aktivizáljuk, 

biztosítsunk nekik értelmes feladatokat az egész év során. Az Európai Hulladékcsökkentési Hét 

során kapott feladatukhoz hasonló tevékenységekre gondolok. 


