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A fenntarthatóságra nevelés 

A környezeti nevelés jó
gyakorlatain alapuló,
nemzetközi és hazai
szinten is izgalmas, a
kihívásokhoz gyorsan
alkalmazkodó
pedagógiai terület.

Forrás: ofi.hu/sites/default/files/attachments/fenntarthato_fejlodesi_celok_oktatasa_unesco_2017.pdf



Tevékenységközpontú, változást 
előidéző pedagógia

Diákközpontú 
megközelítés

Tevékenységorientált 
tanulás



Ökoiskola program

• Az egész intézményes fenntarthatóságra nevelést 
jelenti.

• „Az ökoiskola abban különbözik egy átlagos 
iskolától, hogy működésének egyik  központi 
területe a fenntarthatóság pedagógiája. Az 
ökoiskolában nemcsak a tanításban 
érvényesülnek a környezeti nevelés, a 
fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az 
iskola élet minden területén.”

Varga Attila és Kézy Ágnes



Forrás: Új Köznevelés
2018. március-április



Ökoiskolák Magyarországon

4298 hazai iskolából

• 967 ökoiskola – ez 22,5 %

• a tanulók 28,7%-a, 

• pedagógusok 29,9%-a 

(Könczey Réka, Saly Erika 

gyorsjelentése 2018 január) 



A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola
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A sikeres és eredményes munka összetevői: 

Egységes szemlélet, az egész tantestület 
elkötelezett az ökoiskolaság mellett

Zöld szokásrendszer kialakítása már az alsó 
tagozatban elkezdődik.

Fokozatosan, folyamatosan és következetesen 
szervezzük zöld programjainkat.



Az éves programunk összetevői

Környezetvédelmi jeles napok

Témahetek

Aktuális felhívások, kampányok

Debreceni ökoiskolák hálózata

Iskolakerti programok



Környezetvédelmi jeles napok

Szeptember 3. hete    Takarítási világnap

Szeptember 22.    Európai autómentes nap

Október 4.       Állatok világnapja

November 3. hete    Európai 
hulladékcsökkentési hét

Március 22.     Víz világnapja

Április 22.         A Föld napja



Témahetek

Gönczy-hét

PÉNZ7

Fenntarthatósági témahét

Föld hete



Gönczy-hét

Hétfő
• Érzékenyítő délután

Kedd
• Városportya

Szerda
• Ökonap (fenntartható építkezés)

Csütörtök
• Állatok világnapja rajzkiállítás

Péntek
• A világ legnagyobb tanórája (17 globális cél)



Föld hete
Az év élőlénye

projekt 
délután

„Bemutatjuk az év 
élőlényét úgy, 

ahogy még nem 
láttad!”

Próbáld ki! 
Vizsgálódj! Kutass! 

Bizonyítsd be!

A víz 
nyomában

A mi földünk 
Utazó 

planetárium

Szelektív 
hulladékgyűjtés 

napja

Ökológiai 
lábnyomunk

2,79 ha

Iskolakert 
kertindító nap



Aktuális felhívások, kampányok

Zöldokos 
kupa

„Teszedd”
Ferdinánd, 
a földikutya

Happy-hét

Darules



Debreceni ökoiskolák programjai

Zeleméri kerékpártúra

Ökotájfutás

Interaktívtáblás természettudományi vetélkedő

„Bemutatjuk az év élőlényét úgy, ahogy még nem láttad!”

képekazelőadáshoz.docx


Rendszeres tevékenységek

Esztétikus 
környezet

Szelektív 
hulladékgyűjtés

Használt elem 
gyűjtés

Műanyagkupak 
gyűjtés

Komposztálás Mulcsozás

Nyári 
iskolakert 
gondozás

Betakarítás
Aszalás
Befőzés



Állandó projektek

Almárium

• Fajtamentő Tündérkert

• 16 féle almafa, cseresznyefa, birsalmafa, körtefa, 
őszibarackfa

Hungarikumok

• Ismerkedés hazai és helyi értékeinkkel

A növények segítséget kérnek

• Növényvédelmi projekt

• Jó gyakorlat a Fenntarthatósági témahétre



Együttműködő partnereink
• szülők közössége

• volt gönczys diákok – közösségi szolgálat is

• Debreceni Ökoiskolák hálózata

• AKSD Kft

• Hortobágyi Nemzeti Park 

• Pont Velem Kft

• P.M.R. Kereskedelmi, Ipari- és Szolgáltató Kft

• Debreceni Vízmű

• Médiacentrum Debrecen Kft.

• Dryvit Profi Építőipari Kft

Partnereinket a Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanács 
fogja össze



Mit tehetünk ebben a helyzetben?

Online térbe vonulunk (www.gonczy.hu)

Első kísérlet: Víz világnapja március 22. 

Föld hete programjai

Változtatások napja

Irodalmi- és rajzpályázat



Víz világnapja (03. 23.)

#School
felület

Rajzpályázat 
(70 pályamű)



Föld hete a koronavírus idején 
2020. április 20-24.

Az év élőlényei
Játékos 

feladatlapok

Képkirakó, 
szókereső, 

párbaj

Rajzpályázat, 
irodalmi 
pályázat



Változtatások napja
(szelektív hulladékgyűjtés helyett)



Föld hete összegzés













Köszönöm zöldellő figyelmüket!

Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola
4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3.

www.gonczy.hu; 
52/535-820


