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A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 2019-ben nyerte el a „Fogyasztói 

tudatosságra nevelő iskola” címet. Mivel nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre, 

magától értetődő volt, hogy kiemelt helyet kap az intézményben a fenntartható fogyasztás. 

A fogyasztói környezettudatosság sajátos viselkedésmódot jelent, amelynek célja a 

környezethasználat csökkentése, és amelynek középpontjában a következő alapelvek állnak: 

környezetbarát vásárlások, a környezethasználat egyéb módokon való csökkentése (például 

autóhasználat csökkentése, szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság), a környezettel, a 

környezeti problémákkal és azok megoldásaival kapcsolatos aktív információkeresés, 

tájékozódás, környezetvédő tevékenység. 

A fenntartható fogyasztás intézményünk életében azt jelenti, hogy bekapcsolódtunk az 

iskolakert programba, élményalapú, tapasztalatokra és tevékenységre összpontosító 

ismeretátadást valósítunk meg. A gyerekek környezetbarát megoldásokat ismernek meg a 

növényvédelemben, tapasztalataikat otthon is hasznosíthatják. 

Jó gyakorlatunkat alsó tagozaton, három témában kezdtük kialakítani: 

1. A fenntartható fogyasztás elterjesztése az 1. és 2. évfolyamon került kialakításra. Itt: 

környezetvédelem és a fogyasztóvédelem kapcsolatával ismerkednek meg játékos 

formában a tanulók. 

2. A kreatív és innovatív módszerek alkalmazása a fogyasztóvédelmi ismeretek átadása 

során 3. évfolyamon valósul meg. Elsősorban ezen ismeretek elsajátítására és az 

előforduló problémák megoldására fókuszálunk. 

3. A pénzügyi ismereteket 4. évfolyamon alapozzuk meg. Minden évfolyamon heti 

bontásban foglalkozásterveket dolgoztak ki a pedagógusok, melyekben feltüntették az 

alkalmazandó módszereket, eszközöket és az elérendő célokat. A foglalkozásokat 

délután, napközis foglalkozások keretében valósítjuk meg. A tervezésben az Okosbolt 

társasjáték, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium Fogyasztóvédelemért 

Felelős Helyettes Államtitkárságának honlapján található feladatok, kisfilmek is 

segítenek. 

Az alsósoknak tavasszal megszerzett ismereteikre épülő rajzversenyt hirdetünk. Felső 

tagozaton fogyasztóvédelmi vetélkedőt és laborlátogatást szervezünk diákjainknak. Mivel 

fontosnak tartjuk a horizontális tanulást a felsősök versenyét a Debreceni Bocskai István 

Általános Iskolával közösen rendezzük meg, az idén online formában. A két iskola pedagógusai 

közösen készítik el a feladatokat, közösen bonyolítják le a versenyt, az előzetes feladatokat 

pedig a két iskolával együttműködő Józsai Település- és Közösségfejlesztő Egyesület 

képviselői értékelik. Ily módon erősítjük az iskolák, városrészek és a civil szervezetek közötti 

kapcsolatot is. 

 

 


