
Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan! 

 

 

A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskolában folyó fenntarthatóságra nevelés 

Mottónk Weörös Sándor gondolata: Szórd szét kincseid - a gazdagság legyél te magad.  

 

„Iskolánk a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola Debrecentől nyolc kilométerre, a 

nagyvárosból kitelepülők révén folyamatosan fejlődő kertvárosi jellegű, Debrecen tízezer főt 

meghaladó városrészében, Józsán működik. 

Küldetésünk, hogy tanulni vágyó, továbbtanulni akaró, embertársait tisztelő és szerető, 

önmegvalósításra törekvő fiatalok hagyják el iskolánkat, akik akarnak és tudnak tenni 

önmagukért, másokért, a helyért, ahol élünk. Fontos szerepet szánunk a felelős egészség- és 

környezettudatos magatartás kialakításának, a környezetvédelemi szemlélet erősítésének, az 

egészséges életmódra nevelésnek, amely magában foglalja az egészséges állapot örömteli 

megélését, a kudarcok, a negatív hatások, élmények kezelését, feldolgozását; a stressz 

kezelését, és a harmonikus élet értékként való tiszteletét.” olvasható iskolánk Pedagógia 

Programjának bevezetőjében. 

Ahhoz azonban, hogy ezt így megfogalmazhassuk, hosszú utat jártunk be. Józsa a falusias 

megjelenésből a városból folyamatosan kiköltözők nagy száma következtében egyre inkább 

kertvárosi jelleget ölt. S ez nemcsak megjelenésében, hanem szellemiségében is változást jelent 

Józsa életében. Iskolánkba egyre inkább olyan gyerekek járnak, akiknek szülei is érzékenyek a 

környezettudatosságra, akik a fenntarthatóságot fontosnak tartják a mindennapokban. 

Azonban, amikor 1991-ben iskolánk csatlakozott a nemzetközi 4H mozgalomhoz ezek az 

eszmék még nem voltak általánosak. A magyarországi 4H mozgalom célkitűzése az volt, hogy 

a 10-14 éves korosztályt önálló gondolkodásra, gyakorlatias cselekvésre. emberségre és 

egészséges életmódra nevelje. Intézményünkben adottak voltak mind a tárgyi feltételek, mind 

az elhivatott pedagógusok. 

Iskolánk elindult egy úton a környezeti nevelés kiteljesedése felé. Természetes volt, hogy 2005-

ben, amikor először írták ki az ökoiskola cím elnyeréséért a pályázatot, iskolánk pályázott és 

az elsők között lett tagja az ökoiskolák hálózatának. 2007-ben megalakult az ökológiai 

munkaközösség, ezzel is kifejezve tantestületünk elköteleződött a környezeti nevelés, a 

fenntarthatóságra nevelés mellett. A munkaközösség 25-30 fő (a nevelőtestület 70-80%) közötti 

létszámával intézményünk legnagyobb létszámú munkaközössége. 2008-ban, majd 2011-ben 

újra megpályáztuk az ökoiskola címet és a folyamatos és eredményes munka elismeréseképpen 

2012-ben elnyertük az örökös ökoiskola címet is. A legfontosabb erényünk, hogy tantestületünk 

minden tagja elkötelezett az ökoiskolaság mellett.  

Tanítóink következetes munkája nyomán az alsó tagozatban elkezdődik a zöld szokásrendszer 

kialakítása a tanulókban, az osztályközösségek életében. Különös figyelmet fordítanak a 

tanterem berendezésére, dekorálására. A tantermeiket a tanulók által készített munkák díszítik. 

Szinte minden tanulónak saját kulacsa, textilszalvétája van. Gyakran készítenek 

újrahasznosított anyagokból játékokat, használati tárgyakat. A kézművesfoglalkozásokon 

elsősorban természetes anyagokat használnak, megismerkednek a népi kismesterségekkel 

(szövés, fonás, agyagozás, batikolás, stb). Az életkori sajátosságoknak megfelelően részt 

vesznek az intézmény fenntarthatóságra nevelési programjaiban.  

A munkaközösség által szervezett, koordinált munka az intézmény egészére kiterjed, 

programjaink egész évben folyamatosan biztosítják tanulóinknak a közvetlen 

tapasztalatszerzést, az élményközpontú tanulás lehetőségét. Munkaközösségünk szorosan 
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együttműködik iskolánk diákönkormányzatával, így a gyerekek igényei, érdekei közvetlenül 

megjelennek a programok, tevékenységek kitalálásakor, megszervezésekor. 

A programok, rendezvények, lehetőségek évről-évre változnak, bár vannak állandó elemei a 

fentarthatóságra nevelés programjának. A környezetvédelmi jeles napok mentén állítjuk össze 

az éves munkatervünket. Az évek során változtak azok a jeles napok, amelyekhez 

tevékenységet szerveztünk a tanulóknak. A közös munka során az elmúlt 2-3 évben a következő 

jeles napokat ünnepeltük:  

● szeptember 3. hete – takarítási világnap 

● szeptember 22. – Európai autómentes nap;  

● október 4. –Az állatok világnapja 

● március 22. – A víz világnapja 

● április 22. – A Föld napja 

● május 10. – Madarak és fák napja 

Csatlakozunk a tanév során meghirdetett országos programokhoz: november 3. hetében az 

Európai hulladékcsökkentési héthez; márciusban a Happy-héthez és természetesen áprilisban a 

Fenntarthatósági témahéthez, illetve a Teszedd – Tisztítsuk meg Magyarországot 

mozgalomhoz. 

Mindezek mellett saját hagyományos programjaink is vannak szép számmal. Ősszel a Gönczy-

hét, áprilisban a Föld-hete, mely most már második éve beolvadt a Fenntarthatósági témahétbe.  

A Gönczy-hét állandó programjai közé tartozik az érzékenyítő délután, amikor olyan 

programokat szervezünk tanulóinknak, melyek során megtapasztalhatják milyen fontos, hogy 

figyeljenek egymásra, segítség egymást. A programok felsorolás szintjén: Aura Segítő Kutya 

Alapítvány bemutatója, 0321 Kihívás program: a programban résztvevők tapasztalatokat 

szerezhettek arról milyen lehet „nehezített pályán” mozogni, Down-szindrómásként élni; A 

világ legnagyobb tanórájának foglalkozásai; az Unicef Magyarország Bizottság Ébresztő óra 

foglalkozása, a biztonságos internethasználattal kapcsolatos foglalkozás, a Debreceni Egyetem 

orvostanhallgatói által tartott egészséges életmóddal, táplálkozással kapcsolatos interaktív 

előadások, a 17 globális cél közül egy-egy bemutatása. A gyerekek által leginkább kedvelt 

program, a városportya (később részletesen) is ezen a héten van. Egy nap „zöld nap”, amikor a 

különböző környezetbarát energiafelhasználással, a fenntartható építkezéssel: az okosházzal, a 

passzívházzal ismerkednek tanulóink. Az egészségnapon zöld büfé üzemel – az iskolakertben 

megtermelt zöldségek felhasználásával készített ételekkel, italokkal kínáljuk a tanulóinkat.  

A Föld hetén is minden nap más-más programot kínálunk tanulóinknak. Ekkor van a 

Látogatások napja, amikor a felső tagozat az éltető víz nyomába ered. Az ötödikesek a Tócó 

patak vizét vizsgálják a Bisel vízminőség-vizsgálati módszerekkel. A hatodikosok Debrecen 

ivóvíz-ellátásával ismerkednek a Debreceni Vízmű telephelyén. A hetedikesek a 

szennyvíztisztító telepen végig kísérik a szennyvíz útját hogyan lesz belőle a legkorszerűbb 

módszerekkel megtisztított újra használható víz. A nyolcadikosok többféle program közül 

választhatnak: Volt olyan évfolyam, amely a tiszalöki Vízerőműbe látogatott el. Volt évfolyam, 

amely a hulladékfeldolgozó telephelyen szembesült a városban keletkező szemét 

mennyiségével, a hulladékfeldolgozás lehetőségeivel. Egy délután természettudományos 

vetélkedőn mérhetik össze tudásukat tanulóink. Ekkor számolnak be az osztályok az Év 

élőlénye projekt során szerzett ismereteikről. A város ökoiskolái számára meghirdetett 

kisfilmkészítő versenynek is ekkor van az eredményhirdetése. A hetet a legrégebbi 

programunkkal zárjuk, amely egész Józsát érinti. Ekkor van a szelektív hulladékgyűjtés napja. 

A tanulók csoportokat alkotva járják a település utcáit és összegyűjtik az év során 

felhalmozódott felesleges papír-, kartonpapírhulladékot. A korábbi években vasat is gyűjtöttek 
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a gyerekek, de az utóbbi években a vasat felváltotta az elektronikus hulladék gyűjtése. A 

település lakosai számítanak erre az akcióra, készülnek rá. Az első-másodikos tanulók ez idő 

alatt különböző játékok segítségével ismerkednek a hulladék fogalmával, a szelektív 

hulladékgyűjtés mikéntjével. 

Az iskola területén egész évben lehetőség van a szelektív hulladékgyűjtésre. Az iskolaépület 

minden szintjén van kuka a műanyaghulladék, a papírhulladék szelektív gyűjtésére. Ezenkívül 

mindhárom telephelyen van tároló edény a használt elemeknek, a műanyagkupakoknak. 

Rendszeresen részt veszünk a különböző cégek által szervezett használt elemgyűjtésben, 

mobiltelefongyűjtésben. 

A rendszeres, munkatervben megtervezett programokon túl szívesen veszünk részt az év során 

adódó rendkívüli programokon. Így ismerkedhettek meg tanulóink a Vadonleső program által 

szervezett A földi kutya napján az akkori év emlősével, Ferdinánddal, a földi kutyával. 

Nemcsak életkörülményeit ismerték meg alaposan, hanem igazi, élő példánnyal is találkoztak. 

2015 augusztusában mi láttuk vendégül az Észak-alföldi régió érdeklődő iskoláit az Ökoiskolai 

Roadshow rendezvényen, ahol közvetlen útmutatást kaptak az OFI szakembereitől az 

ökoiskolává válás lehetőségeiről, bemutattuk az intézményünkben folyó fenntarthatóságra 

nevelés programját, válaszoltunk a felmerülő kérdéseikre. 

Országosan elismert iskolakertünk van, melyben tanulóink megismerkednek a háztartások 

kiskertjeiben termelhető növények vetésével, ültetésével, gondozásával, a megtermelt 

növények feldolgozásával. Ezzel is erősítve bennük a fenntarthatóságra egyik fontos elemét, 

hogy a hazai termékeket vásároljuk, fogyasszuk. Van darázsgarázsunk, méhlegelőnk, s 

műfészkek telepítésével készülünk a fecskék érkezésére, így biztosítunk gyakorlóterepet a 

globális környezeti problémák megértéséhez, a beavatkozás felelősségének átéléséhez. 2019-

től az Agrárminisztérium Iskolakerti alapozó programjában, mentor iskolakertként 

tevékenykedünk, rendszeresen tartunk tudásmegosztó nyílt napokat, részt veszünk a projekt 

keretében megvalósuló iskolakert vezetők képzésében. 

2009-ben intézményünk kezdeményezésére együttműködési megállapodást írtak alá 

városunkban a Debreceni Ökoiskolák. Közös programokkal, találkozókkal segítettük, segítjük 

egymás munkáját, hogyan tehetjük érdekesebbé, változatosabbá a környezeti nevelés 

folyamatát. 

Az egész éves munkánk során különböző szervezetekkel dolgozunk együtt. Elsősorban a szülők 

segítik, támogatják a fenntarthatóságra nevelés érdekében végzett munkánkat. A közösségi 

szolgálat teljesítését a volt gönczys diákok rendezvényeinken, programjainkon teljesítik. De 

szoros kapcsolat alakult ki Debrecen azon intézményeivel, akik ebben a munkában a 

segítségünkre lehetnek. Úgymint a Debreceni Vízmű, az AKSD Kft Debrecen, a PMR Ipari- és 

Szolgáltató Kft, a National Instruments, Hortobágyi Nemzeti Park, Médiacentrum Debrecen 

Kft, Dryvit Profi Építőipari Kft, Pont Velem Kft. Partnereinkkel történő együttműködést a 

Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanácsa fogja össze.  

Összegzés: A Gönczyben folyó sokoldalú, változatos tevékenységrendszert, melyet tanulóink 

számára biztosítunk a fenntarthatóságra nevelés érdekében, csak a nevelőtestület és nevelést 

segítő munkatársak együttműködésével, összefogásával tudjuk biztosítani. Mindenki 

elkötelezett, mindenki fontosnak tartja az ezen a területen végzett munkát. Tanulóink játszva 

tanulva, különböző tevékenységek aktív résztvevőjeként, egymásra figyelve, együttműködve 

ismerkednek a fenntartható fejlődés eszmerendszerével.  

Legsikeresebb saját fejlesztésű programjaink: 
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Városportya: Célja, hogy tanulóink megismerkedjenek városunk történelmével, természeti és 

épített értékeivel, az itt található kulturális értékekkel. A városportya napján az egész iskola 

felkerekedik. Az osztályok csoportokat alakítanak. A város központjában minden csapat kap 

egy térképet, melyen bejelöltük a legfontosabb épületeket, emléktáblákat, szobrokat. A térkép 

alapján fel kell keresniük a megjelölt helyeket és válaszolniuk a helyhez kapcsolódó kérdésekre. 

Bizonyos helyeken fénykép készítésével kell igazolniuk a hely megtalálását. Miután 

megoldották a feladatlapot, végig járták a kijelölt útvonalat, városunk egy-egy kiemelt 

intézményét látogatjuk meg és ott az osztályok életkori sajátosságaiknak megfelelő 

foglalkozáson vesznek részt. Így voltunk már a Modemben, a Déri Múzeumban, az Irodalmi 

Múzeumban, a Szabó Magda Emlékházban, a Református Kollégium Múzeumában, a 

Nagytemplomban, a Csokonai Színházban, az Agóra Tudományos Játszóházban, a Botanikus 

kertben. Ez a nap az élményalapú tanulás napja. Hiszen teljesen más környezetben teljesen más 

módszerekkel szereznek nagyon sok új információt városunkról, magukról, társaikról. 

Az év élőlénye: Örökös ökoiskolaként fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megismerkedjenek 

hazánk védett élőlényeivel. Minden januárjában nagy figyelemmel várjuk, hogy a különböző 

szervezetek mely élőlényeket választják az év élőlényének. Amikor nyilvánosságra kerül a 

kiválasztottak listája, az osztályok környezetvédelmi felelősei húznak egy élőlényt. Az 

osztályoknak egy hónapja van arra, hogy a kihúzott élőlénnyel minél alaposabban 

megismerkedjenek. Az első években poszter kiállítást rendeztünk az osztályok 

gyűjtőmunkájából. A későbbiekben az osztályok az iskola közössége előtt mutatták be kutató 

munkájuk eredményét. Arra törekednek, hogy széleskörűen mutassák be az adott élőlény 

élőhelyét, életmódját, esetleges hasznosíthatóságát. Az előadásokban megismerkedhetünk az 

irodalmi, művészeti megjelenésükkel. A technika fejlődésével izgalmas prezentációkat, 

kisfilmeket láthattunk a bemutatások alkalmával. De gyakran írnak verseket, meséket, 

készítenek rajzokat, maketteket az élőlényekről. De a legnagyobb sikere azoknak az 

előadásoknak van, ahol bábjátékkal, jelenet előadásával mutatják be a többieknek a kihúzott 

élőlényeket. Ezen a programon a harmadik évfolyamtól vesznek részt az osztályok. Az első és 

második évfolyam tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően ismerkednek a választott 

élőlénnyel tanítóik vezetésével.  

A város ökoiskoláinak hirdettük meg többéven keresztül az év élőlényével kapcsolatos 

projektet: „Bemutatjuk az év élőlényét úgy, ahogy még nem láttad!” kisfilmkészítő pályázatot 

hirdettünk min. 3 fős csapatok részére. Nagyon értékes alkotások születtek: egész osztályok 

által készített előadásoktól a középiskolások által készített „profi” kisfilmekig mindent 

láthattunk.  

Fodorné Magyar Ágnes (intézményvezető helyettes), 

Fazekas Sándorné (ökológiai munkaközösség-vezető), 

Makai Judit (Diákönkormányzatot segítő tanár) 

 

Források: 

http://gonczy.hu/sites/default/files/pedprg.pdf  

https://www.dehir.hu/hajdu-bihar/a-4h-itt-is-sokakat-megfertozott/2011/09/24/ 

https://mek.oszk.hu/13500/13502/13502.pdf  

https://youtu.be/natofw1rZAc (Gönczy kreatív iskolakertek pályázatra készült kisfilm) 

 

http://gonczy.hu/sites/default/files/pedprg.pdf
https://www.dehir.hu/hajdu-bihar/a-4h-itt-is-sokakat-megfertozott/2011/09/24/
https://mek.oszk.hu/13500/13502/13502.pdf
https://youtu.be/natofw1rZAc
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Képek a programjainkról: 

 

 

 

 

 

 


