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„Becsüld a múlt értékeit, változtass és

alkoss hálózatosan egy új modellt!”

Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola

bemutatkozása



Intézmény története

A közeg, ahol élünk- elvárások

Szakmai alapdokumentumunk alapján

Nevelőtestület jellemzői

- tanulószervezet, közösségi központ

Egy kis statisztika-személyi, tárgyi feltételek, stratégiai helyzetben

Címeink, díjaink



Akkreditált Kiváló Tehetségpont 2016-ban, 2013-ban

Referenciaintézmény 2015-ben 

Mentoráló Intézmény 2014-ben

Miniszteri Elismerő Oklevél 2013-ben (Kreatív, innovatív tevékenységért, magas szintvonalú oktató- nevelő munkáért)

Tehetségpont (regisztrált) 2011-ben

Örökös Ökoiskola - 2005, 2008, 2011-ben- 2012-től

Előminősített referenciaintézmény 2011-ben

Madárbarát Iskola cím 2010-ben

Teljesítménymotivációs Pályázat (kiváló minősítés) 2010-ben

Erőszakmentes, egészségtudatos iskola cím 2009-ben

Teljesítménymotivációs Pályázat (kiváló minősítés) 2009-ben

Közoktatási Kiválóság Modell felkészítésére pályázat 2009-ben

Vöröskeresztes bázisiskola cím 2005 után 2009-ben és 2013-ban

Elkötelezettség a Kiválóságért Díj 2008-ban, 

Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díj- 2006-ban, 

Fejér Megyei Minőségi Díj elismerő oklevél - 2005-ben











Tudatos „építkezés”: Vertikalitás - horizontalítás

Természettudományos műveltségterület, matematikai

gondolkodás

Fenntarthatóság pedagógiai elvei a nevelés-oktatás

folyamatában- egész nap:

Tanórán,

tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokban, alternatív tananyagok (

ne vásárolj..) 2008.

Múlt nélkül nincs jelen- hagyományok ápolása, teremtése

Ökoiskolai címeink- „begyökeresítési” folyamatai( betonfal- park

fái, iskolai udvar. 2011.

Egészségvédelmi hónap: „ Egészséges természettel az egészség

emberért!”



Tudatos „építkezés”:

„ Becsüld a múlt értékeit..” (épített és természetes 

környezetünkkel harmónia –társadalmi, szociális, gazdasági

„… változtass és alkoss….” ( betonfal másképpen- 2010. 

október, Emlékév… park, belső folyamataink, életpálya modell 

és a tanítási-tanulási folyamatok)

„ … hálózatosan egy új modellt..” ( nyári szülői munkák, 

szelektív gyűjtés, ALCOA pályázat, IKT eszközök használata.



Összegzés : Holisztikus megközelítésben
•A fenntarthatóság pedagógiai elvei a nevelés- oktatás teljes 

folyamatába beépülnek, az iskolába és azon kívül is, megjelennek az 

üzemeltetésben, étkeztetésben.

•A fenntarthatóságra nevelés érdekében építhetnek a diákok, a szülők 

és a helyi szereplők együttműködésére.

•A vezetés elkötelezett az értékeken alapuló nevelés-oktatás iránt.

•A környezettudatos szemlélet áthatja a nem pedagógus dolgozók 

tevékenységét.

•Ez a szemlélet nemcsak ökológiai értelemben van jelen az intézmény 

életében, hanem társadalmi-szociális és gazdasági vonatkozásban is.

• Infokommunikációs eszközök használata nemcsak az oktatás, 

hanem a nevelés területén. (annak becsatornázása 8.b)



Köszönöm a 
figyelmüket!

Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola

8000 Székesfehérvár Széna tér 10.

www. szenateri.hu iskola@szenateri.hu

22/316-183

Minárikné Ambrus Magdolna 06/30- 620-4767

mailto:iskola@szenateri.hu

