
 

 

Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári Általános Iskola Penészleki Tagintézménye 

4267 Penészlek, Vasvári Pál u. 57. 

E-mail:peneszlek.iskola@gmail.com 

Tel.:+36(20)211-0679 

 

 

 

Beszámoló 

Környezeti neveléssel kiemelten foglalkozó iskolaként hagyomány, hogy minden tanévben 

részt veszünk a Fenntarthatósági témahéten. Április 19-től 23-ig fenntarthatósági témahét volt 

iskolánkban. 

Mivel intézményünk ökoiskola – amire különösen büszkék vagyunk, és igyekszünk is 

rendszeresen megfelelni ennek a megtisztelő és egyben bizony felelősséggel is járó címnel. 

Minden osztály egy testnevelés óra keretében valamelyik labdasportot választotta ki  és játszotta 

le a meccseket.  

Osztályfőnöki órákon 4.-5.-6.-7.-8. osztályban az erdő, mint ökoszisztéma, a zöld gazdaság és 

a fenntartható közösségek témájú ppt-ket tekintette meg és beszélte át osztályfőnökeikkel. 

Az alsó tagozatosok Környezetvédelemmel kapcsolatos filmeket néztek meg. 

“Az erdő, mint ökoszisztéma” tárgykört választottuk. A tantestület több feladatot is készített 

ehhez. 

Osztályfőnöki órán találkoztak a gyerekek a környezet védelmével kapcsolatos feladatokkal. 

A témahét folyamán hozzájárultunk, hogy a gyerekek még jobban eligazodjanak e fontos 

témában, így tájékozott és tevékeny résztvevőként járuljanak hozzá fenntartható jövőnkhöz. A 

tanulók az elmúlt időszakban újrahasznosítható anyagokból készítettek használati tárgyakat, 

ruhákat, melyekből kiállítást rendezünk. Az egészséges táplálkozás és életmód Egészségnapot 

szerveztünk, ahol színes programok várták a diákokat.  

Nyilván az alsó tagozatosokkal több feladatot tudtunk megvalósítani a jelenléti oktatás miatt, 

de a felső tagozatosok is aktívan részt vettek online a kapott feladatokban. 



Az iskolai élet minden területén törekszünk a fenntartható fejlődés szempontjainak figyelembe 

vételére, takarékoskodunk az energiával, vízzel és a papírral. 

 A folyosókon, termekben figyelemfelhívó ábrákat helyeztünk el, melyek a vízzel és 

energiával kapcsolatos takarékoskodásra hívták fel az iskolaközösség minden tagjának 

figyelmét. Az ábrákat a gyerekekkel közösen, és az ötleteik alapján készítettük el. 

 Megszerveztük a szelektív hulladékgyűjtést, az iskola hátsó folyosóján tájékoztató plakátokat 

és hulladékgyűjtő szigetet alakítottunk ki. 

 Szelektíven gyűjtöttük a papír, műanyag, alumínium, szárazelem hulladékokat.  

Minden osztályteremben külön papírgyűjtő kukát helyeztünk el. 

A fenntarthatóságra nevelés tájékozott és tevékeny tanulókat nevel, fejleszti a kreativitásukat, 

problémamegoldó képességüket, segíti szocializációjukat. Kooperativitás, együttműködés 

előtérbe kerülése. Felelősségteljes döntés meghozására való képesség fejlesztése. 

Lényegkiemelő képesség, szövegalkotó képesség fejlesztése. Mindenki saját élményei, 

képességei, tapasztalatai alapján járuljon hozzá a csoport eredményességéhez, s aktívan 

kapcsolódjon be a munkába. Egymásra figyelés erősítése. Kulturált magatartás fejlesztése. 

Megvalósult tantárgyi integráció: Biológia, természetismeret, magyar, informatika, 

matematika, technika, vizuális kultúra  

Munkaformák: Csoportmunka Egyéni munka Páros munka  

Várt eredmények: Egészséges környezet kialakításának igénye megismerik a Földet 

veszélyeztető legfontosabb tényezőket, elgondolkoznak azon, hogy mit lehetne tenni a 

bolygónk megmentése érdekében. Csapatmunka fejlesztése. Kortársi kapcsolatok erősítése. 

Érdeklődés felkeltése. Közös munka örömteli megélése. Szociális kompetenciák fejlődése. 

 

Köszönjük a lehetőséget! 

 

Képek, a témahét megvalósításáról: 

 











 

 











 









 

 

Penészlek, 2021. május 05.                                                     

 

                                                                                                                 Hajdu Henrietta 

                                                                                                                 Intézményvezető 


