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A tavalyi évben elkezdett programjainkat szeretnénk folytatni, fenntartani. 

A fenntarthatóság pedagógiája olyan személyiségformálást jelent, mely kialakítja a 

környezettel kapcsolatos magatartási és életviteli mintákat, melynek során tanulóink a 

környezetért felelős személyiséggé válnak. Ennek céljából igyekszünk biztosítani diákjaink 

számára azt a lehetőséget, hogy elsajátíthassák az ehhez szükséges tudást, készséget, 

értékrendszert, pozitív érzelmi hozzáállást. 

Céljaink: 

✓ a szemléletformálást, környezettudatosságra nevelést, a fenntartható fejlődés elveinek 

érvényesítését a napi gyakorlatban, 

✓ szüleinek bevonását az intézmény ökoiskolai tevékenységébe, 

✓ a környezetkímélő magatartás legyen meghatározó alapelv, egyéni és közösségi szinten 

egyaránt, 

✓ tanulóinkban alakuljon ki érzékenység környezetünk állapota iránt, 

✓ fedezzük fel és cselekvő módon őrizzük a szűkebb környezetünk értékeit, 

✓ a hulladék szelektív gyűjtésére és a hulladék csökkentésére nagy hangsúlyt fektetünk. 

✓ élő környezetünk megismerése, óvása, szépítése,  

✓ újra hasznosítható anyagok (papír) évenként kétszeri gyűjtése,   

✓ ruhagyűjtés 



✓ veszélyes hulladékok megismertetése, kezelése, elemgyűjtéssel. 

✓ faliújság készítése, kitűntetett napok megünneplése (a Föld napja, a Víz világnapja, 

Madarak és fák napja)  

✓ kutatómunka, plakátok készítése,  

✓ gyűjtési akciók (elemgyűjtés, ruhagyűjtés, papírgyűjtés) 

✓  

 Megvalósítás színterei: 

- szakkörök 

- gyűjtőmunka,  

- versenyek,  

- kézműves foglalkozások,  

- kirándulások, túrák,  

- múzeum, állatkert látogatása,  

- hulladékgyűjtés,  

- kiállítás (készítés, megtekintés),  

- környezetszépítő akciók,  

- faültetés,  

- erdei tábor,  

- napközis foglalkozások, 

- munkaközösségek.  

 

A tavalyi tanévben sikerült megvalósítani, hogy minden tanteremben legyen szelektív 

hulladékgyűjtő. Cél, hogy a folyosókon is több kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő legyen. 

Tavaly kezdték el felújítani iskolánkat ezért ősszel sajnos nem tudtuk szépíteni a zöld 

területeinket a tavaszi szépítés a Pandémia miatt maradt el. De iskolánk szigetelés és 

megtörtént. 

Az ősz folyamán egy hétig autómentes napot szervezett a Természettudományi Munkaközösség 

Klabacsek Rita vezetésével. Szülők és diákok egyaránt aktívan vették ki a részüket a 

pontgyűjtésben. 

A CCR Rebat Nonprofit Kft. és a Földbarátok az idei tanévben is meghirdették az elem és 

mobiltelefon gyűjtést és sikerült 155 kg elemet gyűjtenünk. 

Az idei tanévben rendhagyóan szerveztük meg az Állatok világnapját, élőképet készítettünk az 

aulában plüss állatokból. 



Mivel iskolánkban kiemelt a hagyományőrzés, pályáztunk és nyertünk a Határtalanul 

pályázaton. Erdély csodálatos tájait értékeit  nézhette meg  volt 48 fő 7. évfolyamos tanuló. A 

pályázat Gera Zoltánnak köszönhettük. 

Sulizsákkal újra sikeresen gyűjtöttünk 980 kg ruhát. Az őszi papír gyűjtés elmarad az iskola 

felújítása miatt, de tavasszal sikerült megrendeznünk. 

MAL nap szervezésével hagyományt szeretnénk teremteni. Az idei tanévben közös énekléssel 

kezdtük mivel iskolánk Boldog Iskola az egyik dallal kezdtük a programot, majd rengeteg 

érdekes, értékes állomáson vettek részt tanulóink pl. egészséges fogkrémet és púdert 

készítettünk, teázhattunk, végül közös gerinctornával fejeztük be a napot. 

Madáretetők kihelyezése és feltöltése idén is megtörtént a DÖK segítségével. 

A szülők kérésére szerveztünk az Adventi időszakban közös ajándékkészítést és az elkészített 

alkotásokból Karácsonyi vásárt.  

 

Sajnos a váratlan vírus helyzet miatt a többi tervezett programunk ebben a formában 

elmaradt: 

A versenyversenyeken való részvételrészvétel sajnos ez elmaradt. 

Fenntarthatósági Témahét az online oktatás során kapott feladatokkal. 

Víz világnapja online oktatás során kapott feladatokkal. 

Ezt elemezd! Szilas-patak és talajvizsgálat sajnos ez elmaradt. 

Föld napja kerületi vetélkedőn való részvétel sajnos ez elmaradt. 

Tavasz papírgyűjtés meghirdetése, lebonyolítása sajnos ez elmaradt. 

Erdei iskola sajnos ez elmaradt. 

A VOLV Kft. ajánlott fel iskolánknak fákat, sajnos ez is elmaradt. 

Az digitális oktatás alatt is készültek alkotások. 

Kiemelném Tóth Bendegúz 3. b osztályos tanuló munkáját, aki egy kifilmecskét készített: 

https://www.youtube.com/watch?v=rJpVhwG_Jmg 

Pletl Péter tanár úr irányításával 5. osztályos diákjaink, a NÉBIH által meghirdetett 

rajzpályázaton vettek részt és közönség díjat szereztek. 

 

Kardosné Gulyás Ildikó 

Budapest,2020.június 15. 
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