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Az intézmény fenntarthatóságra neveléshez köthető 

 helyi hagyományai, szokásai. 

 

Iskolánk tantestülete elkötelezett a környezeti nevelés kérdésében. Célunk, 

hogy a tanulók váljanak érzékennyé a környezetük állapota iránt. Legyenek 

képesek a környezet sajátosságainak megismerésére és értékelésére, a 

természet és az ember alkotta értékek megőrzésére. Meggyőződésünk, hogy a 

fenntarthatóságra nevelés alkalmas helyszíne az iskola, a személyes példaadás 

és a közösség ereje segíti a munka hatékonyságát. 

2010-ben az akkori természetismeret-fizika tanárunk úgy gondolta, hogy 

átgondoltan, rendszerszerűen kíván foglalkozni a környezettudatosság és a 

fenntartható fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával.  

Kis iskola lévén, szinte az összes pedagógus bevonásával történt6történik a 

programok kidolgozása, végrehajtása. Sajnos a megfelelő anyagi háttér nem 

mindig áll rendelkezésünkre, így ezáltal a legtöbbször saját magunknak 

kell/kellett a programokat , előadásokat megtartani. Mivel számos országos 

program „fizetős”, így behatároltak a lehetőségeink. Sajnos találkoztam olyan 

programmal is, ami vidékre nem volt kérhető, csak a fővárosba. 

Rendszeresen alkalmazzuk a https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ 

weboldalon található óraterveket, projektterveket. A jó gyakorlatokat 

beépítjük, alkalmazzuk. 

A pedagógus továbbképzések  támogatásában előnyben részesülnek a 

fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos képzésre jelentkező kollégák.  

A fenntartható fejlődés szemléletének tudatosításához nélkülözhetetlen 

ismereteket beépítettük a tantárgyakba: az osztályfőnöki, biológia, egészségtan 

órákon a környezetvédelem rendszeres témaként sorra kerül a drog, alkohol és 

dohányzás témakörei mellett.  
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A természetismeret, biológia, kémia, földrajz, fizika, technika órákon a tantervi 

követelményeknek megfelelően környezettudatos nevelés folyik: beépültek az 

energiatakarékosság, újrahasznosítás, egészséges életmódra nevelés, 

adalékanyagok nyomon követése, E-betűs jelzések, stb. témák. A rajz és 

technika órákon a természetes anyagok, a fonás, a szövés megismerése mellett 

igyekszünk a helyi lehetőségeket kihasználva a népi mesterségeket bemutatni.  

A karácsonyi kézműves délutánokon a gyerekek természetes anyagokból 

készítenek ajándékokat. A Szülői közösség az Adventi vásárokon (2 alkalommal 

volt- 2021-ben és 2022-ben) saját készítésű portékákat árusítanak, melynek 

bevételét az iskolai játékpark bővítésére fogják fordítani. 

Az alsó tagozatos tanulóink rendszeres látogatói a környék kisebb erdeinek, 

ahol megismerkedhetnek környékünk növény- és állatvilágával, védett 

értékeinkkel. 

Folyamatosan nyomon követjük és részt veszünk a különféle fenntarthatóság 

témaköréhez kapcsolódó versenyeken (Duna Múzeum Víz világnapi internetes 

versenyek, Hermann Ottó, Közlekedésbiztonsági, kerékpáros, 

Környezetvédelmi, Richter, Diákolimpia, úszás,  rajzpályázatok, stb.) 

Egyre több tanuló jár gyalog vagy kerékpárral, rollerrel iskolába. Kerékpárjaikat 

a Szülői Közösség és az Önkormányzat támogatásával készült biztonságos 

kerékpártárolónál tárolhatják. 

Régre nyúló hagyomány iskolánkban az Egészséghétnek, valamint  a Föld 

napjának és a Madarak és fák napjának, az Állatok világnapjának 

megünneplése. A Föld napján iskolatakarítást, kertrendezést szervezünk, a 

Madarak és fák napját pedig a szabadban szervezett programokkal tesszük 

érdekessé.  

Az iskolaudvaron lévő fákra madáretetőket, odúkat helyeztünk ki, melyekért 

egy-egy osztály vállalt felelősséget.  

Udvari játékaink túlnyomó többsége fából készült, ezek karbantartását a szülők 

közössége végzi. 

Az iskola körfolyosóit rengeteg zöld növény teszi barátságossá, melyeket 

szintén diákjaink gondoznak. 

Évente több alkalommal szervezünk papírgyűjtési és Sulizsák akciót, melyek 

bevételét az iskolai terek szépítésére fordítjuk. 



Az osztálytermekben elkülönítve gyűjtjük a papírhulladékot. A „B” épületben 

elhelyezett szárazelem gyűjtő edényt és mobiltelefon gyűjtődobozt 

rendszeresen megtöltik tanulóink az otthonról hozott elemekkel, leadhatják a 

működésképtelen mobiltelefonokat is. 

Nyomtatáskor, fénymásoláskor a lap mindkét oldalát használjuk. A be nem telt 

füzeteket a következő tanévben is használhatják. 

Elértük, hogy a tanulóink nagyobb hányada dobozban hozza a tízóraiját, így 

csökkent a műanyag csomagolóanyagok használata. Iskolai rendezvényeinken 

kerüljük az eldobható poharak, eszközök használatát. 

Részt veszünk az Európai iskolagyümölcs programban és az Iskolatej 

programban. A gyerekeken keresztül a szülőket is próbáljuk meggyőzni az 

egészséges táplálkozás fontosságáról. 

A tanév végén megrendezett Gyereknapon központi szerepet kap 

fenntarthatóság, az egészséges életmód, a testmozgás. 


