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1. Helyzetelemzés 

- Humán erőforrások alakulása: A munkaközösség létszáma 27 fő. Tantestületünk 

70%-a tagja munkaközösségünknek. 

- Pedagógus továbbképzések (tanúsítványt adó):  

Végre találtunk olyan tanúsítványt adó képzést, mely munkaközösségünk 

profiljába vág. Így munkaközösségünk 5 tagja, Burger Angéla Erzsébet, 

Dobránszkyné Csige Boglárka, Fazekas Sándorné, Guba Attila és Gyimóthyné Rácz 

Andrea elvégezte a Nemzeti Tehetség Központ 30 órás tanúsítványt adó képzését. 

A képzés címe „A természet, a szabadtéri tevékenységek (outdoor education) és 

a komplex tanulásszervezési formák fontossága és lehetőségei a 

tehetséggondozásban”, a képzést Varga Attila, az OFI-EKE munkatársa tartotta. A 

képzést hasznosnak éreztük, reméljük sok elemét tudjuk használni a 

mindennapokban. 

- Infrastrukturális feltételek: A Gönczy utcai épületben a délutáni programok 

megtartása komoly szervezést igényel a teremhiány miatt.  

 

2. Nevelő-oktató munka 

- Tanórán kívüli (tehetséggondozás – diagnosztika, gondozás, tanácsadás, 

hálózatosodás, felzárkóztatás, ENI, szakkörök, sportkör, stb):  

 Az első félévben csak általunk meghirdetett ökológiai témájú rajzpályázat 

volt. A „Kedvenc állatom” rajzpályázatot az Állatok Világnapja alkalmából 

hirdettük meg és a legjobb alkotásokból az aulába rendeztünk kiállítást. 

Kiemelkedett Szilágyi Zsombor 8.b osztályos tanuló fényképkiállítása. 

 A környezeti nevelés fontos célja környezettudatos szokásrendszer 

kialakítása a tanulóinkban. Ennek fontos mozzanata a szelektív 

hulladékgyűjtés biztosítása az iskolában. Lehetőség van a műanyag kupak 

és a használt elem folyamatos szelektív gyűjtésére is.  

 

- Iskolán kívüli lehetőségek beépítése:  

 a tavaszra tervezett erdei iskolai programok a koronavírus miatti 

szigorítások miatt ebben a tanévben elmaradtak. 

 a nyári gyalogos vándortábor szervezése folyamatban van, a járványügyi 

helyzet lehetővé teszi a vándortábor megtartását Négyesiné Takács Szilvia 

és Guba Attila vezetésével. 

 

- Iskolai hagyományok, rendezvények: 

 Takarítási világnaphoz kapcsolódó tevékenységek – teremdíszítés, 

környezetünk dekorálása 2019. szeptember 16 – 20. között az 

osztályfőnökök irányításával, szervezésében.  

 Szeptember 17-én részt vettünk a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola által 

meghirdetett hagyományos ökotájfutáson. Csapatunk a 4. helyen ért célba. 

Csapattagok: Berényi Olivér 8.a, Béke Tamás 8.b és Vámos Maxim 7.b 

osztályos tanuló. Felkészítő tanár: Gazdag Ádám 

 Európai Autómentes Nap: Közel 100 tanuló teljesítette a kerékpáros 

ügyességi pályát, melyet Benedek gyöngyi és Gazdag Ádám épített.  

Az interneten elérhető interaktív kerékpáros és gyalogos kresz-tesztet is 

kitöltötte tanulóink egy része. Sajnos, elég kevesen. Jövőre hatékonyabban 

kell felhívni rá a tanulók figyelmét.  
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„A legzöldebb osztály” címet ebben a tanévben is a 7.a osztály nyerte el, ők 

jöttek a legtöbben zöld módon iskolába. 2. helyezett a 8.b, a 3. helyezett a 

7.b osztály lett.  

A 2. évfolyam minden tanulója teljesítette a Csőke Ilona tanítónő által épített 

ügyességi pályát, majd közösen megbeszélték a gyalogos kresz-teszteket is. 

 Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium által meghirdetett zeleméri 

kerékpártúrán Gazdag Ádám tanár úr vezetésével 6 fős csapatunk vett részt 

szintén ezen a napon (szeptember 23.). 

Debreceni ökoiskolák hálózatának programja. 

 Az állatok világnapja alkalmából meghirdetett rajzpályázatra nagyon sok 

kép, alkotás érkezett. Gárdonyi Sándor és Fazekas Sándorné által elkészített 

kiállítás megnyitója október 4-én volt. A pályaműveket az októberi 

iskolagyűlésen értékeltük. Kiemelkedett az alkotások közül Szilágyi Zsombor 

8.b osztályos tanuló fotó kiállítása. 

 Elektronikus hulladékgyűjtést szerveztünk szeptember 20-ára, a 

pályaorientációs napra. Ezen a napon 1800 kg e-hulladékot gyűjtöttünk. A 

Föld hetén gyűjtött e-hulladékkal együtt összesen 10700 kg hulladékot 

gyűjtöttünk. Ezzel a mennyiséggel megnyertük az NI által támogatott, az 

AKSD Kft által szervezett elektronikus hulladékgyűjtő versenyt. 

 2019. október 5-én Négyesiné Takács Szilvia és Guba Attila vezetésével 

természetjáró kiránduláson vettek részt a sárospataki Malomkő tanösvényen 

iskolánk tanulói. A túra nagyon jól sikerült, 36-an, gyerekek, szülők, tanárok 

élvezték a természet közelségét. Ez a kirándulás egy új hagyomány kezdete, 

félévente tervezünk egy-egy természetjáró kirándulást. 

 Október 15-én darulest szerveztünk az érdeklődő tanulóknak és szülőknek. 

A madármegfigyelést megelőzte Guba Attila előadása a darvakról. Egy 

busznyi gönczys diák és szülő gyönyörködött a csodálatos látványban 

Balmazújváros és Tiszacsege között Guba Attila és Fazekas Sándorné 

vezetésével. 

 Öt programmal kapcsolódtunk az Európai Hulladékcsökkentési Hét 

kampányhoz 2019. november 18-22. között: 

o „Csökkentsük együtt a hulladékot!” előadás anyagát az osztályok 

környezetvédelmi felelősei megkapták, azt a saját osztályukban 

osztályfőnöki órán előadták, majd a testvérosztályokban is. Akciótervet 

készítettek arról, hogy a gyerekek mit tehetnek a cél érdekében. Így a 

héten iskolánk minden tanulójához eljutott a hulladékcsökkentési hét 

mottója: „Nyisd ki a szemedet és csökkentsd a szemetet!” 

o Felhívások, pályázatok: 

Felsősöknek: Plakát és képregény készítés a 8R iránymutatásának 

népszerűsítésére! 

Alsósoknak: Könyvjelző készítése az idei jelmondat felhasználásával: 

„Nyisd ki a szemedet és csökkentsd a szemetet!” 

o Filmklub: A felső tagozatosok számára a Waste Land című 

dokumentumfilm megtekintése, utána beszélgetés. A beszélgetést 

Gárdonyi Sándor és Kocsis Ildikó vezette 

o Társasjáték: A weboldalról letölthető „Hulladékcsökkentési verseny” 

társasjáték segítségével a környezettudatosságról szerezhettek 

ismereteket a tanulók. A társasjátékkal az ENI csoportok délutáni 

foglalkozásain játszottak a tanulóink. A programot Somogyi Viktória 

koordinálta egész héten. 
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o A hetedikesek a pénzügyi ismeretek órán a tudatos vásárlással 

foglalkoztak a hulladékcsökkentési héten Burger Angéla irányításával. 

o Csatlakoztunk a fenntartó által szervezett lombgyűjtő akcióhoz. 2 db 

1 m3-es zsákot töltöttek meg a gyerekek lehullott falevéllel, 

amelyeket valamikor tél végén szállítottak el. A megmaradt falevelek 

a saját komposztálónkba kerültek. 

o Technika órán tanulóink tanulnak a komposztálás lehetőségeiről, 

jelentőségéről. Az iskolakertben rendszeresen komposztálnak is. 

 Technika órákon elkezdték a madáreleségek készítését tanulóink, kikerültek 

a madáretetők a fákra. 

 A naptár szerint következő hagyományos rendezvényeink a Víz világnapját 

ünneplő tevékenységek lettek volna. A digitális oktatás bevezetése arra 

kényszerített bennünket, hogy az ehhez a környezetvédelmi jeles naphoz 

kapcsolódó rendezvényünket már a világháló segítségével tartsuk meg. Ez 

egyben az egyik kiválasztott oktatási felület főpróbája is volt. Két 

#feladatsort készítettem, az alsó és a felső tagozatnak külön-külön. A 

visszajelzések alapján iskolánk tanulóinak kb. 2/3-a oldotta meg e 

feladatokat. Az online tesztsor mellett rajzpályázatot is hirdettünk, közel 70 

pályamű érkezett. A rajzokat az iskola honlapjáról elérhető virtuális 

kiállításon tekinthetik meg az érdeklődők. 

 A tavaszi legfontosabb eseményt, a Föld hetét már eleve az online térbe 

terveztük. Az április 20-24-i hét minden napján más-más feladatsorokat 

kaptak a tanulóink az életkori sajátosságok figyelembevételével. 

Megismerkedtek az év élőlényeivel, a felelős energiagazdálkodással, 

hulladékkezeléssel. A szelektív hulladékgyűjtés napja ebben az évben a 

Változtatás napja lett. A #felületen kiadott feladatsorokat a munkaközösség 

tagjai készítették (Guba Attila, Budáné Hajdú Ágnes, Makai Judit, Tóth 

Enikő, Benedek Gyöngyi, Kovács Zsuzsa). Irodalmi és rajzpályázatot 

hirdettünk az év élőlényeivel és a Föld napjával kapcsolatosan. A beérkezett 

178 pályamű értékelését Gárdonyi Sándor és Makai Judit végezte. A digitális 

feladatsorokat az iskolánk tanulóinak 88%-a töltötte ki. A legaktívabb 

osztály a 2.b és az 5.b osztály lett. Több olyan család is volt, akik egész 

héten folyamatosan töltötték a feladatsorokat, készítették a plakátokat, 

rajzokat, maketteket, prezentációkat. Őket külön is jutalmaztuk. 

Kiemelkedő volt a 2.a és 2.b (különösen a 2.b) osztály aktivitása. 

Példaértékű volt az osztályfőnökök együttműködése is. Nélkülük nem tudtuk 

volna ilyen sikeresen zárni a Föld hetét. Azért remélem, jövőre már offline 

tudjuk megrendezni együtt a szabadban a Föld heti programjainkat. 

 

- Szociális kompetencia fejlesztés: Az ökológiai munkaközösség által szervezett 

programok együttműködést kívánnak meg a résztvevőktől. Ebben a tanévben már 

másodszor szervezzük úgy, hogy a felsős környezetvédelmi felelősök egy-egy 

alsós osztályban továbbadják az új ismereteiket. Így szinte minden 

foglalkozásunkon fejlesztjük a tanulóink szociális kompetenciáit. 

 

- Szakmai innováció:  

o Az Európai Hulladékcsökkentési Héten két új tevékenységet szerveztünk a 

gyerekeknek: Plakát készítése a 8R iránymutatásáról. A legjobb plakátokat 

kiállítottuk az aulában az ökofaliújságon. Illetve a filmklub foglalkozása. 

o Már korábban létező programokat indítottunk újra:  
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 a természetjáró kirándulást – Négyesiné Takács Szilvia tavaly elvégezte 

a gyalogos vándortábor vezető képzést, az ott tanultakat tudta 

hasznosítani.  

 Az őszi darulest, melyhez ismeretterjesztő előadást szerveztünk. Az 

előadó Guba Attila volt. 

 nyári gyalogos vándortábor szervezése – Négyesiné Takács Szilvia. 

o Az tavaszi, egész iskolát megmozgató rendezvényeket meg tudtuk szervezni 

a digitális térben. Kipróbáltunk olyan lehetőségeket, amelyekkel az 

elkövetkezendő időszakban színesíteni tudjuk a tevékenységeinket. 

 

- Munkaközösség vezetői ellenőrzés tapasztalatai: 

A munkaközösség által szervezett programokat vagy az osztályfőnökök szervezik 

és vezetik, vagy a programokat a munkaközösség vezető szervezi és vezeti 

néhány kolléga segítségével. A félév tapasztalata, hogy a programjaink sikeresek, 

a tanulók jól érzik magukat a foglalkozásokon. Az elhangzott új ismereteket 

továbbadják osztálytársaiknak.  

 

3. Eredmények 

- Versenyeredmények: 

 2019. november 22-én részt vettünk a Benedek Elek Általános Iskola által 

meghirdetett Interaktív táblás természetismereti vetélkedőn, ahol 

csapatunk ismét az első helyet szerezte meg. A csapat tagjai: Budai Kamilla 

5.a, Berki Bence és Török Zsombor 6.a osztályos tanulók voltak. Felkészítő 

tanár: Guba Attila (debreceni ökoiskolák programja) 

 A 2019 tavaszán az AKSD Kft által meghirdetett elektronikai hulladékgyűjtő 

versenyt iskolánk megnyerte, 10700 kg elektronikus hulladék gyűjtésével. 

 Az AKSD Kft által szervezett használt elemgyűjtő versenyen 123,6 kg 

használt elemet gyűjtöttünk össze. Elsősorban az alsó tagozatos osztályok, 

mert a felsősök a Pontvelem Kft által koordinált használ elemgyűjtő akcióban 

vesznek részt. 

 

4. Kapcsolatok, együttműködés 

- Belső kapcsolatok: teljes körű munkaközösségi foglalkozásokat az év elején 

tudtunk tartani. Azóta szűkebb körű megbeszéléseket tartottunk az aktuális 

feladatoknak megfelelően, a foglalkozások felelőseivel. 

- Külső kapcsolatok:  

 Szeptember 17-én rendezte meg a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola a 

hagyományos ökotájfutást. Csapatunk a 4. helyen ért célba. Csapattagok: 

Berényi Olivér 8.a, Béke Tamás 8.b és Vámos Maxim 7.b osztályos tanuló. 

Felkészítő tanár: Gazdag Ádám. Debreceni ökoiskolák hálózatának 

programja. 

 A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium által meghirdetett zeleméri 

kerékpártúrán Gazdag Ádám vezetésével 5 fős csoportunk vett részt. 

Debreceni ökoiskolák hálózatának programja. 

 Október 7-én a POK által szervezett Őszi Nevelés Napok plenáris ülésén 

előadást tartottam a „Fenntarthatóságra nevelés helyi rendszere. 

Mindennapok az ökoiskolában” címmel. 

 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, 
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Halasi-Kovács Anna 5.b és Komoróczy Miklós 6.b osztályos tanulók voltak. 

Felkészítő tanár: Guba Attila. Debreceni ökoiskolák hálózatának programja. 

 November 23-án munkaközösségünk 6 tagja és Varga Attila részt vett a 

józsai településrészen szervezett faültetésen. Őshonos kocsányos tölgyeket 

ültettünk a Tócó patak mentén lévő Kiserdő megújításaként. Szeretnénk az 

általunk elültetett 2 fát örökbe fogadni, fejlődését évről-évre nyomon 

követni. 

 Részt vettünk az AKSD Kft által szervezett használt elem gyűjtő akcióban. 

 

5. Összegzés (munkatervhez viszonyított haladás) 

A digitális oktatás bevezetéséig a munkatervnek megfelelően haladtunk. Az 

eltervezett feladatokat maradéktalanul teljesítettük.  

Március 16 óta a lehetőségeinkhez mérten szintén teljesítettük a vállalt 

feladatainkat. Sajnos az együttműködés, a közös élmény a szabadban lehetőségét 

nem tudtuk biztosítani a gyerekeknek. 

 

 

- Problémák, javaslatok:  

Az aulából eltűnt az alumínium dobozokat gyűjtő edény. ezt jó lenne pótolni. 

Szeretnénk, ha az udvaron lévő fajátékokat minél hamarabb újra birtokba vehetnék 

a gyerekek! 

Terveink a jövő évre: 

- az ősszel elültetett fák felkeresése. 

- a szelektív hulladékgyűjtés mikéntje. A Föld hetére készült feladatok 

megoldásából az derült ki számomra, hogy ezzel a gyerekek nincsenek tisztában, 

kell vele foglalkoznunk. 

 

Debrecen, 2020. június 5.  

 Fazekas Sándorné 

 Munkaközösség vezető 


