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1. Pedagógiai folyamatok 

A munkatervnek megfelelően haladunk. A munkatervben megfogalmazott 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. A tanórán 

kívüli tartalmak, hagyományok szervezése, megtartása a munkaközösség feladata. A 

feladatok megvalósításában a munkaközösség tagjain kívül szinte az egész tantestület részt 

vesz, hiszen a tevékenységek általában az egész iskolát érintik. 

Tevékenységeink az első félévben: 

a) Takarítási világnap - szeptember 3. szombatja (szeptember 20.) Ehhez kapcsolódó 

tevékenységünk a saját tanterem, illetve közvetlen környezetünk esztétikumának 

javítása. Minden osztály a saját környezetét tette rendbe. A szeptember 15-19-i hét 

folyamán az osztálytanítók, osztályfőnökök irányításával tevékenykedtek a tanulók. 

b) Európai autómentes nap – szeptember 22. Ezen a napon már fél 8-tól vártuk a 

tanulókat az udvaron felállított kerékpáros ügyességi pályával. 8 óráig és a 

szünetekben a felsősök, a tanítási órákon pedig a 3. és 4. osztályosok gyakoroltak a 

pályán. Közel 100 tanulót pontoztunk. A pályát Gazdag Ádám építette, Benedek 

Gyöngyi és Fazekas Sándorné pontoztak, illetve az alsósokat az osztálytanítók. 

Kovács Zsuzsa kerékpáros közlekedésismereti tesztlapot töltetett ki az érdeklődő felső 

tagozatosokkal. 20 tanuló töltötte ki. 

c) Gönczy-hét – október 13-17. A Gönczy-héten a munkaközösségünk fő programja „Az 

év fája, madara… projektbemutató délután volt. Az osztályok képviselői két héttel 

korábban, az állatok világnapján húzták ki azt az élőlényt, amit bemutattak a Gönczy-

héten. Minden osztály alaposan felkészült, nagyon tartalmas előadásokat 

hallgathattunk, láthattunk az aulában megrendezett délutánon. Az osztályok egyre 

inkább törekednek arra, hogy minél több szempont szerint mutassák be a kihúzott 

élőlényt. Ennek megfelelően láthattunk a tanulók által írt mesét, összeállított napi 

menüt, stb. Különlegessége volt a délutánnak, hogy vendégül láthattuk a szerbiai 



Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának dékánját, dékán-

helyettesét és negyven tanítójelöltjét. 

d) Ebben a tanévben a városi ökoportya helyett egy tartalmas délelőttöt szerveztünk 

Makai Judittal. A délelőtt folyamán 3 helyszínen forgószínpad szerűen vettek részt az 

osztályok a különböző foglalkozásokon. Az egyik helyszínen újrahasznosítható 

anyagokból készítettek madáretetőt az osztályok 3-4 fős csoportjai. Az elkészült 

madáretetőket az aulában kiállítottuk és a leginkább használhatókat az ökológiai 

oktatóközpontban ki is helyezték. A foglalkozáson munkaközösségünk két tagja, 

Kovács Zsuzsa és Bodnárné Szőke Éva segítette a tanulók munkáját. 

Az ősszel tartott szelektív hulladékgyűjtés eredményes volt. Iskolánk tanulói közel 9 

tonna papírt gyűjtöttek. 

e) Az enyhe téli időjárás nem tette december szükségessé még több madáretető 

kihelyezését. Az alsó tagozatos osztályok a korábban kihelyezett madáretetőkben 

folyamatosan biztosítják a táplálékot a nálunk élő madaraknak. 

f) Február elején intézményünk újra jelentkezett a „Vesd Bele magad” mozgalomba. 80 

tanulói csomagot kapott iskolánk, ebből 62 csomagot osztottunk ki a tanulóknak 1-től 

7 osztályig, és 18 csomag magvait az iskolakertben ültették el. 

g) Március 22-én a víz világnapján „Legnagyobb kincsünk a víz” komplex 

természettudományos vetélkedőt szerveztünk a felső tagozatos osztályok részére. 3 fős 

csapatok vetélkedtek az iskolai könyvtárban. Az alsó tagozatosok osztálykeretben 

különböző tevékenységeket végeztek ezen a napon. Az első-második évfolyam 

aszfaltrajzversenyt rendezett. A többi osztály hajtogatott, akváriumot rendezett be, a 

tanulók kiselőadásokkal készültek. 

h) A Föld Napjához kapcsolódóan április 16-24-ig tartott a Föld Hete 

rendezvénysorozatunk. A részletes programot mellékelem. A rendezvények nagy 

érdeklődés mellett zajlottak, a tanulóink szívesen vettek részt a foglalkozásokon. 

Kiemelem az Év élőlénye projektbemutató délutánt, mely nagyon színvonalas volt 

most is. Az első osztályosoktól a nyolcadik osztályosokig nagyon sok gyereket 

megmozgatva készültek el a bemutatók, egyre több oldalról megközelítve, bemutatva 

a kihúzott élőlényt. A szelektív hulladékgyűjtés napján 7680 kg papírt és 8280 kg 

elektronikus hulladékot gyűjtöttek tanulóink az egész településrész lakosságát 

megmozgatva. A szelektív hulladékgyűjtésről az AKSD KFT által készített szórólapok 

szétosztásával (melyet a hetedik és nyolcadikos tanulók végeztek) teljes körűen 

tájékoztattuk az itt élőket. 



Az év fája, madara… projekt kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a tanulók tanári segítséggel 

gyakorolják az ismeretek önálló vagy csoportban végzett összegyűjtését, feldolgozását. Ez a 

feladat alkalmas arra, hogy minden tanuló képességének megfelelően vegyen részt a 

munkában. Az elkészült bemutatók ezt szépen tükrözték is. Voltak olyanok akik a díszletet 

készítették, tablót készítettek, mások a prezentáció összeállításában segédkeztek és aki 

szerepelni szeretett volna, az a prezentáció előadásában vett részt. A délután mindenképpen 

fontos állomás volt a tanulók kommunikációs képességeinek fejlesztésében. 

3. Eredmények 

A Debreceni Lorantffy Zsuzsanna Általános Iskola által szervezett ökotájfutáson 3 fős 

csapatunk Gazdag Ádám vezetésével 2. helyezést ért el. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett "Ízekre szedve" rajzpályázaton 

Solymosi Attila, Bőr Richard és Károlyi Dóra különdíjban részesültek. Felkészítő pedagógus: 

Soltészné Czifra Ibolya. 

A Medgyessy Ferenc Gimnázium által meghirdetett plakátkészítő pályázatra is több 

pályaművet adtunk be. Sajnálatos módon a pályaműveink elvesztek. 

Az AKSD Kft által szervezett használt elem gyűjtő versenyben iskolánk alsó tagozatos 

osztályai vettek részt. Összesen 357,7 kg használt elemet gyűjtöttek. A 4.b osztály gyűjtötte a 

legtöbbet, így a 14 helyen végeztek a megyében. 

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. Ilyen az első foglalkozás, az alakuló foglalkozás volt. A többi 

foglalkozáson a tagok részvételi aránya elég alacsony volt. Így a folyamatos kapcsolattartás a 

személyes megkeresés illetve emailen keresztül történt. A munkatervnek megfelelően így 4 

foglalkozást tartottunk: 

1. Alakuló foglalkozás 

augusztus 22. 

2. „Az év fája…” projekt előkészítése 

szeptember 30. 



3. A Gönczy-hét programjának megbeszélése, előkészítése 

október 7. 

4. A Föld hete programok előkészítése 

március 16. 

5. Az év értékelés 

június  

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 

 A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola által szervezett ökotájfutáson 

 A Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola meghirdetett pályázaton, melynek 

témája az közvetlen környezetünkben élő növények és állatok bemutatása. 

 A Debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium által meghirdetett plakátrajzoló 

verseny 

b) Használt elem gyűjtése 

Az alsó tagozatosok az AKSD által szervezett használt elemgyűjtő versenyen vesznek részt 

osztályonként. A koordinátor: Fazekas Sándorné. 

Összesen 357,7 kg használt elemet gyűjtöttek. A 4.b osztály gyűjtötte a legtöbbet, így a 14 

helyen végeztek a megyében. 

A felső tagozatos tanulók a Pont velem gyűjtés keretében egyénileg gyűjtik a használt 

elemeket. Kapcsolattartó: Benedek Gyöngyi. 

c) Debreceni Vízmű 

A Föld hetén a 6. évfolyamos tanulók üzemlátogatáson a Pallagi úti Vízmű telepen, a 7. 

évfolyamos tanulók a Vértesi úti szennyvíz tisztító telepen jártak. 

d) DEM Épületenergetikai Információs Központ 

A Föld hetén a nyolcadik évfolyamos tanulók a passzív házat tekintették meg, megismerkedve 

a legkorszerűbb energiatakarékos megoldásokkal. 

6. A pedagógiai munka feltételei 

Az évkezdéshez képest nem történt változás a munkaközösség tagjaiban. 



A 4. Tehetségnapon, április 23-án az ökoiskolaságunkat a lovas bemutató képviselte, melyet 

Lóska Eszter lovas oktató irányításával gönczys diákok tartottak. 

7. Összegzés, javaslattétel 

A munkatervben megfogalmazott feladatokat teljesítettük.  

Az egész napos iskola megnövelte a tantestület leterheltségét, így több olyan rendezvény, 

vetélkedő volt, melyet a Debreceni ökoiskolák hálózata szervezett, amelyre nem jutottunk el. 

Az iskolában kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő edényeket új feliratokkal láttuk el, mert 

megkoptak, illetve új edényeket helyezett el a DIM. 

A tavalyi évben abban állapodtunk meg, hogy az ökológiai munkaközösség programjait 

lehetőség szerint ősszel és tavasszal egy-egy hétre szervezzük. Ez ebben az évben jól 

működött. Jövőre is így tervezzük. 

  



Melléklet: 

A Föld hete programsorozat a Gönczyben 

Ebben az évben a hagyományoknak megfelelően április 16. és 24-e között tartottuk a 

Föld napjához kapcsolódó rendezvényeinket. Örökös ökoiskolaként kiemelt feladatunk 

tanulóink környezeti nevelése, felelős, a saját környezetükre odafigyelő felnőtté válásuk 

segítése. Ez igen komplex feladat, ennek megfelelően az elmúlt héten igen sokszínű 

programok vártak tanulóinkra. 

2015. április 16-án 11 órától rendhagyó tanítási órákon vettek részt tanulóink. 

 Az ötödik évfolyamosok a Tócó vízminőségét vizsgálták a BISEL - módszerrel Benedek 

Gyöngyi tanárnő szakmai vezetésével. Megállapították, hogy a Tócó vízminősége 

továbbra is nagyon jó, a biotikus index 7-8. (Minél magasabb a biotikus index, annál jobb 

a vízminőség. 0-10-ig mérhetünk a táblázat szerint.) 

 A hatodik évfolyamosok a Debreceni Vízmű Pallagi úti telepére látogattak el, ahol 

Debrecen ivóvíz-ellátásával ismerkedtek meg. 

 A hetedik évfolyamos tanulók a Debreceni Vízmű Vértesi úti telephelyén Debrecen 

szennyvizének megtisztítását kísérhették figyelemmel. Végigjárták a beérkező szennyvíz 

útját a különböző ülepítő, derítő medencék, tornyok mentén. Tájékoztatást hallgattak meg 

a folyamat során keletkező biogáz felhasználásáról is. 

 A nyolcadikosok a Debreceni Egyetem Műszaki kar Épületenergetikai Információs 

Központjába látogattak el, ahol a környezettudatos építészettel, fenntartható 

épületenergetikai megoldásokkal ismerkedtek meg. 

 

 

 

 

 

 

 

A torony előtt tájékoztatót hallgatva Az ülepítő medencék 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A torony tetején Az indulásra várva. 



2015. április 17-én a napot az „A Nap az élet forrása” rajzpályázat kiállításának 

megnyitásával kezdtük. Solymosi Erika 5.a osztályos tanuló Bella István: Egy nap : két nap 

című versét mondta el. Azután Soltészné Czifra Ibolya tanárnő és Gárdonyi Sándor tanár úr, 

mint a zsűri tagjai értékelték a beküldött pályaműveket. A kiállítás az aulában megtekinthető. 

 

  

   

 

  

   



 

2015. április 20-án délután a felső tagozatos tanulóink számára komplex 

természettudományi vetélkedőt rendeztünk. Külön vetélkedtek az 5-6. évfolyamosok és a 7-

8. évfolyamosok. A kisebbeknek feladatai a szelektív hulladékgyűjtéssel, tájékozódással, 

térképismerettel, magyarországi településnevek megfejtésével (képrejtvény, betűrejtvény), az 

év élőlényeivel voltak kapcsolatosak. Kaptak egy olyan feladatot is, mely megoldását 

kísérlettel kellett igazolniuk. A kísérlet összeállítása, elvégzése is a csapatok feladata volt. A 

nagyobbak feladatainak fő témája a fény volt, hiszen 2015 a „Fény éve” is. A gyerekek nagy 

élvezettel oldották meg a különböző típusú feladatokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2015. április 21-én 14 órától került sor „Az év élőlénye 2015-ben” projekt 

bemutató délutánunkra. Minden osztály megismerkedett és felkészült egy élőlénnyel, melyet 

ebben az évben az év madarának, fájának, emlősének, vadvirágának, gyógynövényének, 

gombájának, halának, kétéltűjének választottak. Az első és második osztályosok választottak, 

a nagyobbak kihúzták az év élőlényét. Egy hónapos munka után mutatták meg az iskola 

közösségének mire jutottak. Tanulóink komplex módon, több szempontot figyelembe véve 

mutatták be ismereteiket. Hallhattunk, láthattunk általuk írott mesét, verset az ürgéről, a dunai 

tarajos gőtéről, a kecsegéről, történetet a galagonyáról, a sötét trombitagombából készített 

ételrecepteket, prezentációkat és tablókat. A legkisebbek kisfilmet küldtek arról a 

megismerési folyamatról, ahogyan megismerkedtek a galagonyával. Az iskola közössége 

minden előadást nagy figyelemmel hallgatott és nagy tapssal jutalmazta a bemutatókat. 

Nagyon jó hangulatú, tartalmas délutánt töltöttünk együtt. (Ezekből a képekből galériát 

kellene készíteni, sok kép lett, nehéz egyet-kettőt kiválasztani) 

 

2015. április 22-én délelőtt a nyolcadikosaink érzékenyítő foglalkozáson vettek részt 

az Ökológiai Oktatóközpontunkban, melynek témája a Down szindrómával született 

embertársainkkal történő kommunikáció volt. A program vezetője Dr Joó Katalin és Dr 

Horváth András voltak. A foglalkozás megtartásában volt gönczys diákok segítették a 

munkájukat. Tanulóink 3-4 fős csoportokban több állomás feladatait megoldva 

megtapasztalhatták, milyen is nehezített módon megoldani hétköznapi feladatokat, 

élethelyzeteket. Ezen a foglalkozáson részt vett már korábban az 5.a osztály. Tervezzük, hogy 

az őszi Gönczy napokon a többi felső tagozatos osztály is részt vehet a programon. Fontosnak 

tartjuk, hogy ne csak a földrajzi környezetünk megismerésével, védelmével foglalkozzanak 



tanulóink, hanem az emberi kapcsolatok minősége is fontos legyen számukra, tudjanak 

megfelelő módon közeledni hozzájuk, együtt élni a bármilyen fogyatékossággal élő 

társainkkal is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. április 22-én délután Szegedi Erika tanárnő vezetésével a makett készítő 

szakkör munkájával ismerkedtek meg az érdeklődő tanulók. Képek Erikától 

 

2015. április 23. Tehetségnap – külön beszámoló alapján 

 



2015. április 24-én a hagyományosan az egész településrészt megmozgató szelektív 

hulladékgyűjtésre került sor. Reggel 7 órától hozták az összekötözött újságpapírt, 

hullámpapírt, különféle kartonokat a csapatokba szerveződött tanulóink illetve szüleik. Az 

AKSD Kft megkeresésére az idén elektronikus hulladékot is gyűjtöttünk. A józsai lakosok 

örömmel éltek a lehetőséggel, megszabadultak az otthon felhalmozott, már nem használt 

elektronikai berendezéseiktől. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


