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Legfontosabb célkitűzéseink intézményünk Pedagógiai Programjában foglaltak szerint: 
 

 

-Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását, fejlesztését. 

 

- Megértetni a tanulókkal a fogyasztás és a környezet kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. 

 

- A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, fejlesztésébe, gyarapításába. 

 

- Tanulóink gondolkodásában, életvitelében, életmódjában a természet tisztelete, szeretete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való 

törekvés váljék meghatározóvá. 

 

- A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése váljék fontossá, együttműködve a 

fenntartóval, a szülői házzal, társadalmi, civil szervezetekkel. 

 

- Partneri kapcsolatok kialakítása a fenntarthatóság, a környezettudatosság elmélyítése közös programok szervezésén keresztül. 

 

- Intézményünk falain belül és kívül, lakókörnyezetünkben és otthon, az iskolai élet minden szintjén és színterén (a tantárgyi óráktól kezdve a 

szabadidős tevékenységeken, főként a Diákönkormányzat által szervezett programokon és eseményeken keresztül az egyéb közösségfejlesztő 

tevékenységekig a környezettudatos gondolkodás és magatartás váljon tudatossá. 

 



A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink, melyek az intézményünkben működő munkaközösségek programjában is jelen 

vannak, különös tekintettel a Diákönkormányzat munkájára: 

A „jeles napokról” (Állatok világnapja, Vizes élőhelyek világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Környezetvédelmi Világnap, Madarak és Fák 

Napja) programokkal, versenyek és kiállítások szervezésével emlékezünk meg. 

Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektíven gyűjtjük a következőket: papír, PET-palack, műanyag kupak, mobiltelefonok, a 

használt elemek, e-kütyük is.(Igyekszünk folyamatos kapcsolatot tartani fenn a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel, a PontVelem 

Nonprofit Kft-vel, az Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesüléssel.) 

 

Résztveszünk környezettel, természettel kapcsolatos vetélkedőkön: 

- természettudományi versenyek: Hermann Ottó - versenyek, Hevesy György kémiaverseny 

- ősszel egészségnevelési napot tartunk iskolánkban (alsó tagozat) 

Részt veszünk a városi és országos „szemétszedési akciókban”, iskolánk környékét és közvetlen lakóhelyünket a "Szemétszüret" elnevezésű 

tisztasági akciónkkal tartjuk tisztán. 

Zoopedagógiai foglalkozásokkal egybekötött tanulmányi sétákat szervezünk a Szegedi Vadasparkba, természetismereti foglalkozásokkal 

egybekötött látogatást az SZTE Füvészkertbe, felső tagozaton a Szent-Györgyi Albert Agóra programjainak látogatását, pl. a Látványlabor 

megtekintését tervezzük. Ebben a tanévben a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium világhírű Természettudományos Oktatási 

Szaklaboratóriumában (TERMOSZ), valamint a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziumának laborjában, a  Szegedi Regionális 

Természettudományos Diáklaboratóriumban (SzeReTeD) tarthatnak pedagógusaink kihelyezett kémia, fizika, földrajz és biológia 

laborfoglalkozásokat felsőtagozatos diákjainknak. Ezekkel az intézményekkel partneri kapcsolatot kívánunk létrehozni, amely a későbbiekben a 

továbbtanulás esetében is hasznos lehet. Osztályaink éves programjai között szerepel a piaclátogatás, az Európai Mobilitási Hét eseményei, 

valamint a Világ Legnagyobb tanórájához való csatlakozás, és az Autómentes Napon való részvétel. Nevelőtestületünk tagjai és diákjaink 

körében is egyre népszerűbb a "Bringázz a munkába!", valamint a "Critical Mass" akció, erről idén sem feledkezünk meg. Csatlakozunk - ebben 



a tanévben - novemberben megrendezésre kerülő Európai Hulladékcsökkentési Kampányhoz környezetvédelmi szemléletformáló és 

felelősségvállalásra ösztönző hatása miatt. 

A környezettudatos életmód és a fenntarthatóság kialakítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk diákjaink pénzügyi, gazdasági és vállalkozói 

ismereteinek gyarapítására, ily módon csatlakozunk a 2018. március 5-9.között megrendezésre kerülő Pénzügyi és Vállalkozói Témahéthez, 

valamint 2018. április 23-27. között a Fenntarthatósági témahéthez, amely évről évre nagy népszerűségnek örvend osztályaink között. 

Folyamatos gyűjtőmunkánk során igyekszünk karitatív tevékenységet folytatni a korábbi tanévekhez hasonlóan (pl.: mesekönyv-gyűjtő akció, 

megunt játékok gyűjtése, "Csere-Bere" délután). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÜTEMTERV 

 

SZEPTEMBER: 

- a munkacsoport alakuló gyűlése 

 (felelős: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, augusztus 24.) 

- az éves munkaterv elkészítése     

 (felelős: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, augusztus 25.) 

- közösségi terek (zsibongók, folyosók, ablakok, alsós osztályteremajtók őszi dekorációja)  

(felelős: Pápis Csilla, Péterné Brányi Ildikó, szeptember 15.) 

- jeles környezetvédelmi napok a hónapban (Takarítási világnap, Autómentes Nap, a Világ Legnagyobb Tanórája)   

(felelős: Pápis Csilla, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, szeptember 15.) 

- használt szárazelem, PET-palack, kupakgyűjtés, őszi papírgyűjtés szervezése 

 (felelős: Pápis Csilla, folyamatos) 

- „Zöld sarok” berendezése a könyvtárban  

(felelős: Boldizsár Endre, szeptember 30.) 

-  „Zöld faliújság” szerkesztésének felügyelete (7-8.osztályosok) 

 (felelős: Pápis Csilla, Lázárné Tóth Klára, szeptember 15.) 

- madáretető – csapat felállítása (5. osztályosok) 



( Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, szeptember 15.) 

- a madáretetők javítása, karbantartása  

(felelős: Szécsi János, szeptember 15.) 

 

OKTÓBER: 

- „Energia-járőr” szolgálat megszervezése  

(felelős: Szélpálné Szőrfi Edit, október 05.) 

- Állatok Világnapja  

(felelős: Kónyáné Kapitány Gabriella, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, október 4.) 

- „Kedvenc állatom” – könyvtári órák alsósoknak  

(felelős: Boldizsár Endre, folyamatosan)  

- Mozdulj a klímáért! akció 

(felelős: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, Novákné Engi Ildikó, október 9-13.) 

- őszi papírgyűjtés lebonyolítása  

(felelős: Pápis Csilla, Kiss Ilona, október 17-18.) 

- tökfaragó verseny  

(felelős: Novákné Engi Ildikó, október 25.) 

- egészségvédelmi kézműves foglalkozások (napköziben, meseillusztrációk készítése) 

(felelős: Péterné Brányi Ildikó, napközis kollégák, délután) 

 



 

NOVEMBER: 

- „Advent –karácsony” projekt előkészítése  

(felelős: Pápis Csilla, Lázárné Tóth Klára, Dányi Ágnes, november 10.) 

- adventi koszorúkészítő verseny 4-8.osztályosoknak  

(felelős: Pápis Csilla, osztályfőnökök, november 23.)  

- Európai Hulladékcsökkentési Hét-hez való csatlakozás megszervezése 

(felelős: Novákné Engi Ildikó, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, november 18-27.)  

- az iskolaudvar, a medence környékének tisztán tartása 

 (felelős: Szabó Béla, Bende Imre, Szécsi János, november 19.) 

 

DECEMBER: 

- közösségi terek (zsibongók, folyosók, ablakok, alsós osztályteremajtók téli dekorációja)  

(felelős: Pápis Csilla, Péterné Brányi Ildikó, december 01.) 

- jeles napok, népszokások decemberben  

(felelős: Huszár Zoltánné, Kiss Ilona, Pápis Csilla, december 05.) 

- kézműves foglalkozások - mézeskalács-díszítés alsósoknak  

(felelős: Kiss Ilona, folyamatos) 

- Karácsonyi koncert a Szent-Györgyi Albert Agórában – dekoráció készítése  

(felelős: Lázárné Tóth Klára, Szabadosné Magyar Ágota, Novákné Engi Ildikó, Pápis Csilla, napközis kollégák, december 18.) 

 

 



JANUÁR: 

- „Zöld sarok” frissítése a könyvtárban 

 (felelős: Boldizsár Endre, január 20-ig, 7. osztályosok) 

- könyvtárhasználati vetélkedő megszervezése a környezetvédelem jegyében  

(felelős: Boldizsár Endre, január 15.) 

- a munkacsoport gyűlése, a féléves munka értékelése 

 (felelős: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, február 5-ig) 

 

FEBRUÁR: 

- Jeles környezetvédelmi napok a hónap során (a Tisza élővilágának emléknapja, a vizes élőhelyek világnapja)  

(felelős: Kónyáné Kapitány Gabriella, Buchholczné Kovács Katalin) 

- Tablók, illusztrációk készítése – osztálykeretben, rajz órákon illetve napközis foglalkozások (Tájház látogatása)  

(felelős: Kiss Ilona, osztályfőnökök, napközis kollégák) 

- dekoráció készítése a Szülők-nevelők báljára  

(felelős: Novákné Engi Ildikó, Feketéné Kőkuti Ildikó, február 10.) 

 

MÁRCIUS: 

- Pénz7 megszervezése, hirdetése  

(felelős: Novákné Engi Ildikó, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, március 3.) 

- közösségi terek (zsibongók, folyosók, ablakok, alsós osztályteremajtók tavaszi dekorációja)  

(felelős: Pápis Csilla, Péterné Brányi Ildikó, március 6.) 

- gyógynövények ültetése a medence környékére  



(felelős: Csiszárné Farkas Csamangó Erika alsó tagozat, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi felső tagozat, március 31.) 

- jeles napok a hónapban (Víz világnapja – vetélkedő)  

(felelős: Kónyáné Kapitány Gabriella, március 22.) 

- húsvéti díszkészítő verseny szervezése, lebonyolítása  

(felelős: Pápis Csilla, Kiss Ilona, március 22.) 

 

ÁPRILIS: 

- tavaszi papírgyűjtés megszervezése és lebonyolítása 

 (felelős: Pápis Csilla, április 9.) 

- a Föld Napja – városi versenyre való felkészülés 

 (felelős: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, április 22.) 

- „Egy Földünk van” – rajzverseny alsó tagozatosoknak  

(felelős: Péterné Brányi Ildikó, napközis kollégák, április 22.) 

- a fenntarthatóság és környezettudatosság témahete  

(felelős: Dányi Ágnes, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, április 23-27.) 

 

 

 



MÁJUS: 

- közös tavaszi virágültetés  

(felelős: Szécsi János, Szabó Béla, Bende Imre, Pápis Csilla, május 10.) 

- jeles napok a hónapban: (Madarak és Fák napja, Európai Nemzeti Parkok napja)  

(felelős: Buchholczné Kovács Katalin, Kónyáné Kapitány Gabriella, Kiss Ilona május 10. május 24.) 

- „Családi nap az újrahasznosíthatóság jegyében” - szervezési feladatok (Mini-tárlat készítése a szelektív hulladékgyűjtésről) 

(felelős: Dányi Ágnes, Szélpálné Szőrfi Edit, Feketéné Kőkuti Ildikó, Tibai József, május 12.) 

JÚNIUS: 

- közösségi terek (zsibongók, folyosók, ablakok, alsós osztályteremajtók nyári dekorációja)  

(felelős: Pápis Csilla, Péterné Brányi Ildikó, június 1.) 

- jeles napok: környezetvédelmi világnap 

 (felelős: Kónyáné Kapitány Gabriella- felső tagozat, Csiszárné Farkas Csamangó Erika – alsó tagozat, június 5.) 

- tablók, beszámolók készítése a tanév környezetvédelmi programjairól  

(felelős: a munkacsoport minden tagja, június 13.) 

- Iskolanap – egészségvédelmi programok szervezése, lebonyolítása  

(felelős: Pápis Csilla, Kiss Ilona, folyamatosan június 13-ig) 

- a Diákönkormányzat napja – gyermeknap (környezetvédelmi programok szervezése, lebonyolítása       

      (felelős: Pápis Csilla, Kiss Ilona, folyamatosan június 14-ig) 



- az éves gyűjtőmunka eredményhirdetése, a diákok jutalmazása 

      (felelős: Pápis Csilla, Kiss Ilona június 15.) 

- A pedagógusok és a tanulóközösség környezettudatosságának mérése  

(felelős: a teljes munkacsoport, június 15-ig) 

-       A munkacsoport éves munkájának értékelése, éves beszámoló készítése  

(felelős: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, június 15.) 

 

TOVÁBBI,  A TANÉVRE TERVEZETT KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK: 

A környezettudatos szemlélet, gondolkodást, a fenntarthatóság elvének erősítését a napi nevelő-oktató munkákban a következőképpen képzeljük 

el:   

- figyelemfelkeltő feliratok elhelyezése az iskolaépületben, 

- a szelektív hulladékgyűjtők használatának tudatosítása, mélyítése,   

- a papírhulladék szelektív gyűjtése a tanári szobában (két hulladékgyűjtő edény van),  

- a szülők minél szélesebb körű bevonása programjainkba, 

- új kapcsolat építése civil szervezetekkel (CSEMETE, Tappancs, a BEAGLE-ért Közhasznú Egyesület, Mentor(h)áló Szolgáltató és Kutató 

Központ – Pedagógiai esték és a Pedagógiáról másképp rendezvénysorozat),  

- partneri kapcsolatok kialakítása közös rendezvények és tapasztalatcsere tekintetében más Zöld Óvodákkal, Ökoiskolákkal. 

 

Szeged, 2017.augusztus 31.                                                                                                                Zelenainé Valaczkai Gyöngyi 

                                                                                                                                                                   munkacsoport-vezető 


