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Ökológiai munkaközösség 

Év végi értékelő beszámoló 

2020/2021. tanév 

1. Helyzetelemzés 

- Humán erőforrások alakulása: A munkaközösség létszáma 28 fő. Tantestületünk 

75%-a tagja munkaközösségünknek. 

- Pedagógus továbbképzések: Munkaközösségünk 3 tagja, Kondor Krisztina, 

Négyesiné Takács Szilvia és Tóth Enikő vett részt a Fenntarthatósági Témahét 

keretében online megtartott 5 órás továbbképzésen. A továbbképzést Hajdú-

Bihar megyében Fazekas Sándorné tartotta. 

- Infrastrukturális feltételek: Ebben az évben az egész iskolát megmozgató jelenléti 

programot nem tudtunk tartani. Így az infrastrukturális feltételek nem voltak 

relevánsak.  

 

2. Nevelő-oktató munka 

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

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

 A „Kedvenc állatom” rajzpályázatot az Állatok Világnapja alkalmából 

hirdettük meg és a legjobb alkotásokból az aulába rendeztünk kiállítást. A 

részvétel a hagyományoknak megfelelően magas arányú volt.  

 A környezeti nevelés fontos célja környezettudatos szokásrendszer 

kialakítása a tanulóinkban. Ennek fontos mozzanata a szelektív 

hulladékgyűjtés biztosítása az iskolában. Lehetőség van a használt elem 

folyamatos szelektív gyűjtésére. Ősszel csatlakoztunk a GreenSitu Kft. 

kupakgyűjtési kampányához, melynek eredményeképpen összegyűjtött 

műanyag kupakokból származó bevétel az Unicefhez kerül adományozásra. 

Így minhárom telephelyünkre került egy-egy kupakgyűjtő doboz, melyet a 

tanév során háromszor töltöttünk meg.  

 A pandémiás helyzet miatt az első félévben az iskolai rendezvények 

elmaradtak, a nevelő-oktató munka színtere az osztályterem, az 

osztályközösség volt. A második félévben a digitális oktatás idejére estek a 

hagyományosan az egész iskolát megmozgató programjaink, agy azokat 

újra az online térben szerveztük meg. Ennek hatékonysága, részvételi 

aktivitása elmaradt a tavalyi évben tapasztaltaktól. Hiába kínáltunk a 

tanulóinknak újszerű, szabaduló szobás feladatokat, újszerű kreativitást 

igénylő feladatokat (videó szinkronizálása), nem sikerült a tanulók és 

családjuk érdeklődését újra felkelteni. 

 

- Iskolán kívüli lehetőségek beépítése:  

 Az erdei iskola programokon ebben a tanévben nem volt. 

 Nyári gyalogos vándortábort szervez újra Négyesiné Takács Szilvia és Guba 

Attila. 

 

- Iskolai hagyományok, rendezvények: 

 Takarítási világnaphoz kapcsolódó tevékenységek – teremdíszítés, 

környezetünk dekorálása 2020. szeptember 14 – 18. között az 

osztályfőnökök irányításával, szervezésében.  

 Európai Autómentes Nap: az osztályfőnököknek linkgyűjteményt küldtem el 

emailben, amelyek közlekedési oktatóvideók, tesztek, feladatlapok 
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elérhetőségeit tartalmazták. A szeptember 21-25-i héten osztályfőnöki 

órákon foglalkoztak a témával az osztályok. 

 Az állatok világnapja alkalmából meghirdetett rajzpályázatra nagyon sok 

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

kiállítás egész októberben megtekinthető volt az aulában. A legjobb 

alkotások sokáig díszítették a faliújságot. A díjazott gyerekeket oklevéllel 

jutalmaztuk. A díjazottak névsora az iskola weboldalán olvasható. 

(http://gonczy.hu/hirek/allatok-vilagnapja-alkalmabol-rendezett-

rajzverseny) 48 oklevelet adtunk át. 

 Mind az elektronikai, mind a papírgyűjtés elmaradt. 

 Két programmal kapcsolódtunk az Európai Hulladékcsökkentési Hét 

kampányhoz 2019. november 21-29. között: 

1. Ebben az évben november 2-tól az első órában 2-2 Munkaiskolás 

gyerek segített a lehullott lomb összegyűjtésében Juhász Gyurinak.  

2. A november 16-20-i héten osztályfőnöki órákon megismerkedünk a 

3R fogalmával. Hulladékcsökkentés, újrahasználat és újrahasznosítás. 

Ezután pályázatot hirdettünk 3 témakörben az újrahasznosítással 

kapcsolatosan. Nagyon kevés pályamű érkezett. Ki kell emelni a 3.b 

osztály, Dobránszkyné Csige Boglárka vezetésével. Technika órán 

tejesdobozból újratárcát készítettek. Illetve Erdei Emese 7.b osztályos 

tanulót, aki több makettet is készített újrahasznosított anyagból. 

 A hetedikesek a pénzügyi ismeretek órán a tudatos vásárlással foglalkoztak 

a hulladékcsökkentési héten Burger Angéla irányításával. 

 Technika órákon elkezdték a madáreleségek készítését tanulóink, kikerültek 

a madáretetők a fákra. 

 Víz világnapja – március 22. A digitális oktatás bevezetése miatt újra az 

online térbe kényszerültünk. A gyerekeket arra kértük, hogy vegyenek részt 

az általunk megfogalmazott Kihívások végrehajtásában. 9 kihívás közül 

választhattak, melyet 30 napig kellett teljesíteniük. Viszonylag kevés 

beszámolót kaptunk a gyerekektől. Bár volt olyan család, ahol mindenki részt 

vett a kihívás teljesítésében, de olyan család is, akinek nem jelentett gondot 

a kihívás teljesítése, mert már így élik a mindennapjaikat. A legaktívabbakat 

év végén oklevéllel jutalmazzuk. 

Ebben az évben is csatlakoztunk a Happy-hét kampányhoz, mely az ivóvíz 

népszerűsítését tűzte ki célul. A Gönczy # felületen közzétett feladatsort 

tanulóink 80%a oldotta meg. 

 A Föld hete ebben az évben is egybeesett a PontVelem Kft által koordinált 

országos szervezésű Fenntarthatósági témahéttel. Egy ajánlást állítottam 

össze az osztályok számára és az osztályfőnökök választottak a 

Fenntarthatósági témahét honlapján elérhető sok-sok program közül. Alsó 

és felső tagozat számára különböző programok közül lehetett választani. Így 

volt olyan osztály, amely online tanítási órán vett részt (5.b – Mi fán terem 

az erdő), több osztály megtekintette az Amiről a fák suttognak című film 

rendezői változatát. A látogatások napját helyettesítendő az évfolyamok a 

nekik megfelelő vizes filmet nézték meg (ivóvíz előállítása, szennyvíztisztító, 

stb). Az alsó tagozatosok a Föld megmentésével, a környezetvédelem 

fontosságával kapcsolatos kisfilmeket néztek meg. Ültettek virágot, epret. 

Szinte minden felső tagozatos osztály ültetett valamilyen magot, ki virágot, 

ki borsót, melyet fényképekkel dokumentáltak. De az online tanórák 

tananyaga is kapcsolódott a fenntarthatósági témahéthez. Az alsó tagozatos 

osztályok természetismeret, technika és rajz órákon az év élőlényeivel 

http://gonczy.hu/hirek/allatok-vilagnapja-alkalmabol-rendezett-rajzverseny
http://gonczy.hu/hirek/allatok-vilagnapja-alkalmabol-rendezett-rajzverseny
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ismerkedtek meg. A felső tagozatos osztályok technika órán a 

komposztálásról és a magfogás jelentőségéről tanultak.  

Minden osztálynak elérhetővé tettük Kocsis Márk Milán 5.b osztályos tanuló 

által összeállított Föld hete kvízt, melyet a gyerekek igen eredményesen 

oldottak meg. 

A Fenntarthatósági témahéten meghirdetett Zöldokos Kupa Palánta 

versenyére végül egy csapat nevezett be, Burger Angéla tanárnő 

vezetésével. Szerettem volna, ha több csapatunk is elindul a versenyen, de 

a regisztráció a digitális tanrend idejére esett, így csak egy csapatot sikerült 

neveznünk. Terveztük az 5-6. osztályosok Magonc versenyének a 

megrendezését is, de az idő- és az energia hiánya miatt most ez elmaradt. 

A munkaközösség tagjai sem tétlenkedtek a Fenntarthatósági témahéten. 

Az iskolakertben gyülekeztünk, hogy megmentsük a gyógynövénykert 

gyönyörű levendula bokrait. 11-en ástuk ki a Rózsavölgy 32-34 szám alatti 

gyógynövénykertből a töveket és ültettük el újra őket a 23 szám alatti 

gyógynövénykertben. Azóta jól látható, hogy mentőakciónk sikeres volt, 

hiszen 1-2 tő kivételével mindegyik levendula új hajtásokat hozott az új 

helyen. 

 A Rózsavölgy utca 23. szám alatti telephelyen az iskolakert épületein mű 

fecskefészkeket helyeztek el. Ezen az eseményen részt vettek az első és 

második osztályosok, akik ismeretterjesztő előadást hallgattak meg a mű 

fecskefészkek jelentőségéről.  

 A madarak és fák napját ebben a tanévben a Gönczyn egy délelőttön át tartó 

kincskereső játékkal ünnepeltük. A gyerekeknek fel kellett ismerniük 11 

madarat, melyek képeit az udvar különböző pontjain helyeztünk el. Ki kellett 

egészíteniük 10 madarakkal kapcsolatos szólást, közmondást és össze 

kellett párosítaniuk a fákkal kapcsolatos kevésbé ismert közmondásokat, 

szólásokat a jelentésükkel. A délelőtt izgalmasra sikerült, a gyerekek 

lelkesen dolgoztak, a kihelyezett információ forrásokat illetve az internetet 

is használták a feladatlapok megoldása során. Mivel osztályonként egy 

megoldást lehetett leadni, szükséges volt a közös munka. 

 3. b osztály több tanulója benevezett a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna 

Általános Iskola által hirdetett „Újratervezés indul...” Régi tárgyak új 

köntösben című pályázatra, amelynek célja a Földünk megóvása, ökobarát 

megoldások keresése, a hulladékcsökkentés, környezettudatos gondolkodás 

fejlesztése. A tudatos fogyasztás keretében „ÖKOS-OKOS” gondolkodásra 

kérték a gyerekeket.  

- Szociális kompetencia fejlesztés: Az ökológiai munkaközösség által szervezett 

programok együttműködést kívánnak meg a résztvevőktől. Ebben az évben a 

programok osztálykeretben valósultak meg elsősorban, így az osztályközösségek 

erősödéséhez járultak hozzá leginkább. 

 

- Szakmai innováció:  

Ebben a tanévben vezettük be először az 5. évfolyamon a Természettudományos 

gyakorlat kéttanáros modelljét, dolgoztuk ki a tantárgy tananyagát a kerettantervi 

ajánlás alapján. A tananyag összeállításánál fontos szempont volt a 

fenntarthatóságra nevelés, illetve a közvetlen környezet megismerését elősegítő 

feladatok alkalmazása. A fő hangsúly az élményalapú tanulás megvalósításán volt. 

Guba Attila és Fazekas Sándorné próbálta a kéttanáros modell alkalmazását és 

Tóth Enikő a tananyag összeállításában segítette munkájukat. 
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- Munkaközösség vezetői ellenőrzés tapasztalatai: 

A munkaközösség által szervezett programokat ebben az évben elsősorban az 

osztályfőnökök szervezték és vezették, melyről részletes beszámolót készítettek. 

 

3. Eredmények 

a. A Fenntarthatósági témahéten meghirdetett Zöldokos Kupa Palánta versenyén 

a 8.a-sok Csimpánzok csapata, csapattagok: Szabó Boglárka, Németh Réka és 

Csirmaz Áron, felkészítő tanáruk Burger Angéla első helyezést értek el a Kárpát-

medencei versenyen. A részletes beszámoló az alábbi linken olvasható: 

http://gonczy.hu/hirek/fenntarthatosag-karpat-medencei-peldamutatoi 

b. A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola által meghirdetett 

Újratervezés indul.. pályázaton a 3-4. évfolyamon Lente Zétény és Gál Máté 3. 

b osztályos tanulók 1. helyezést értek el. Felkészítő tanáruk: Kósa Krisztina 

4. Kapcsolatok, együttműködés 

- Belső kapcsolatok: teljes körű munkaközösségi foglalkozásokat az év elején tudtunk 

tartani. A kapcsolattartás emailben történt. 

 

- Külső kapcsolatok:  

2020. november 16-20-a között az Oktatási Hivatal „Változó világ, alkalmazkodó 

ökoiskola” elnevezésű online konferenciát szervezett. Iskolánkat felkérték, hogy 

mutassuk be jógyakorlatunkat: Hogyan alkalmazkodunk, mint ökoiskola a 

megváltozott helyzethez, hogyan tudjuk a mindennapi életünket úgy szervezni, 

hogy a fenntarthatóságra nevelés szellemisége ne sérüljön. Fazekas Sándorné, mint 

munkaközösség vezető mutatta be az iskolánkban folyó munkát. 

Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya 

kéthavonta online formában jelenteti meg az Ökoiskolai Hírmondót. Ide kértek 

tőlünk bemutatkozó anyagot. Az 5 oldalas+ fényképeket tartalmazó anyagot 

elkészítettem Makai Judit és Fodorné Magyar Ágnes intézményvezető helyettes 

segítségével.  

A pandémia miatt a városi ökoiskolák hálózatának munkájába nem tudtunk 

bekapcsolódni ebben az évben. 

Négyesiné Takács Szilvia vezetésével a 8.b osztály részt vesz a nemzetközi 

eTwinning projektben. Erről részletesen a reál munkaközösség beszámolójában 

olvashattok. 

5. Összegzés (munkatervhez viszonyított haladás) 

A munkatervnek megfelelően megtartottuk azokat a programokat, amelyeket a 

vírus helyzet lehetővé tett.  

A beszámoló írása kapcsán megkértem a kollégákat, hogy számoljanak be arról a 

munkáról, amit a fenntarthatóságra nevelés témakörében végeztek az év során 

saját osztályukkal. Nagy örömömre szolgált, hogy szinte minden osztály 

folyamatos, egész évben történő tevékenységekről számolt be. Annak ellenére, 

hogy a megszokott, egész iskolát megmozgató rendezvényeink, programjaink a 

vírushelyzet miatt elmaradtak vagy csak szűkített módon valósultak meg, minden 

osztály megtalálta a korosztályának megfelelő feladatokat. Az alsósok 

természetismeret/környezetismeret órán ismerkedtek az év élőlényeivel, rajz és 

technika órán lerajzolták, különböző technikákkal ábrázolták ezeket az élőlényeket. 

Fokozott figyelmet fordítottak közvetlen környezetükre, sepregették a lehullott 

lombot, virágot, epret ültettek, saját munkájukkal rendszeresen díszítették 

http://gonczy.hu/hirek/fenntarthatosag-karpat-medencei-peldamutatoi
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tantermüket, a fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos videókat, kisfilmeket 

néztek meg együtt közösen. Figyeltek arra, hogy technika órán, szabadidős 

foglalkozásokon már használt papírt hasznosítsanak újra: rajzoláshoz, 

origamizáshoz. Gyűjtötték a műanyagkupakokat, a Gönczyn a használt elemet is, 

tanulták a szelektív hulladékgyűjtést első osztályban. Szinte minden gyerek saját 

kulacsot használ az iskolában. A felső tagozaton technika órán is külön hangsúlyt 

kap, hogy megtanuljanak komposztálni, megismerjék a magfogás jelentőségét. A 

fenntarthatósági témahéten szinte minden tantárgy keretében foglalkoztak ezzel a 

témával. Mennyire vagy zöld? (How green are you?) kérdőív kitöltése angol órán. 

Ökológiai lábnyomot számoltak etika órán. Ének órán háztartási hulladékból öko 

hangszereket készítettek. Osztályfőnöki órák témája volt a felelős állattartás, azon 

tevékenységek összegyűjtése, amit a gyerekek tehetnek környezetünk védelméért. 

Úgy gondolom, hogy a fenntarthatóságra nevelés teljes mértékben áthatja iskolánk 

életét, a tantestület minden tagja fontosnak tartja, hogy az ökoiskolaság 

szellemiségének megfelelően teljenek a hétköznapok is.  

Elismerés és köszönet érte.  

 

- Problémák, javaslatok:  

Nagyon örülünk, hogy a Gönczy udvarán található fajátékokat újra birtokba 

vehették a gyerekek. 

 

Az éves munkánk fényképekkel illusztrálva megtekinthető itt: 

https://wakelet.com/spaces/NjIPqemkYqUQdNFdRMFqs 

 

 

Debrecen, 2021. június 6.  

 Fazekas Sándorné 

 Munkaközösség vezető 

https://wakelet.com/spaces/NjIPqemkYqUQdNFdRMFqs

