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Tisztelt Pályázatot Bíráló Bizottság! 

 

 

Iskolánk csodálatos kertvárosi környezetben fekszik, fákkal, virágoságyásokkal körülvéve és 

madárhangokkal, énekével gazdagítva.  

Ezért is, hogy megőrizzük ezt az ideális környezetet, minden lehetőséget megragadunk, hogy a 

fenntarthatóság lehetőségeivel éljünk. 

Ez most a járvány miatt különösen nehézkessé vált, de leletőség szerint, amit tudtunk 

megvalósítottuk. 

 

 

Az intézmény aktivitás a Fenntarthatósági Témahét következő országos programjain való 

résztétellel mérhető:  

 

1. Iskolai Faültetési Program, Iskolai Sport Program csináltuk 

 

2. Energiahatékony Iskola Program megcsináltuk 

 

3. Időszaki Szelektív Hulladékgyűjtő Verseny igen 

 

4. Kedvenc Zöld Osztály nem 

 Diákok és tanárok a fenntarthatóságról – kutatási program csináltuk Iskolánk minden évben 

regisztrál a témahétre, melyen az idén az energiatakarékosság, a klímaváltozás és az egészségnevelés 

témaköreihez nyújtottak segítséget az országos szervezők és támogatók. A programok, óratervek, 

mintaprojektek, versenyek célja, hogy a földi élet fenntarthatóságához, a környezettudatos szemlélet 

kialakításához az iskolai oktatás-nevelés hathatósan hozzájáruljon. 



Bevezetésként még februárban intézményvezető asszonyunk, Kispéterné Kotogán Erzsébet akreditált 

pedagógus továbbképzést tartott a nagy létszámban megjelent érdeklődőknek. 

A meghirdetett nyolc programból hármat teljesítettünk. (Megjegyzés: negyedik programban a 

járványhelyzet miatt nem vehettünk részt.) 

 

Energiahatékony Iskola 

 

A program során a diákok az iskolaépület energiafogyasztását mérték, majd az adatok segítségével 

energiahatékonysági akciótervet készítetek, melyet aztán időkapszulába rejtve ástak el az iskola 

udvarán. 

 

Iskolai Faültetési Program 

 

Feltétel volt, hogy előnevelt, szabadgyökerű tájfajtát, őshonos erdőalkotó fafajokat vagy gyümölcsfát 

válasszunk. Az idén egy juhar és egy almafa csemetét sikerült elültetni az iskola parkosított udvarán. 

 

Diákok és tanárok a fenntarthatóságról – Kutatási program 

 

Az anonim online kérdőíves kutatás célja a diákoknak és tanáraiknak a fenntarthatóságról alkotott 

véleményét felmérni: mit gondolnak róla, mit tesznek, mit tennének érte, a fenntarthatóság 

fogalomkörön belül hova helyezik a hangsúlyt, mi foglalkoztatja őket. A kutatás kiemelt célcsoportjai 

a 10-18 éves, felső tagozatos és középiskolás diákok voltak. 

Több óraterveket is sikerült eddig beépíteni a tanórákba: 

Élj ökosan! 

A diákok megismerkedhettek a villamos energia- és a víztakarékosság szükségességével.  

 

Energiakaland 

 

A megújuló energiák (szél-, víz-, nap-, geotermikus energia) alkalmazásának és környezetvédelmi 

szerepének megismerése. 

A Föld üzeni, ébresztő! 

A felső tagozatosok számára mutatja be a klímaváltozás hátterét, okait, és következményeit. 

Természetes kiskert – kiskertben a természet KLÍMAVÁLTOZÁSÓRAVÁZLAT 

Az ökológiai és természetközeli kertgazdálkodás bemutatása. 



 

 Időszaki Szelektív Hulladékgyűjtő Verseny  

 

A gyerekek lelkesen behozzák a készülékeket, de az intézményben nagy gyűjtője a portás, szóval ő 

rögtön újrahasznosítja. 

Az elemek gyűjtésének is régi hagyománya van. 

Reméljük a következő rendezvényünk kevesebb akadályba ütközik és eredményesebbek tudunk 

lenni. 

 

Szeged, 2020.11.26. 

Tisztelettel: 

Börcsök Andrea  

DÖK munkáért felelős tanár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


