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2017/2018. tanév 

Célunk volt a 2017/2018. tanévben: 

Összeállítottuk az éves munkatervet, aminek a nagy részét a tanév során meg is valósítottuk. Ennek 

megfelelően kiemelt figyelmet fordítunk a környezettudatosságra, arra, hogy tanulóink nagyon 

vigyázzanak közvetlen környezetükre, az iskolára, a tantermekre, folyosókra, mellékhelyiségekre, az 

udvarra és az iskola környékére is. Természetesen a különböző tantárgyakban - ahol csak lehet – 

hangsúlyozzuk a környezettudatosságot, hiszen a fenntarthatóságra, a környezettudatosságra 

nevelés elengedhetetlen napjainkban. 

Tanórákon: Ebben a tanévben is igyekeztünk a lehető legtöbb tanórába beépíteni a környezettudatos 

szemléletet, törekedve arra, hogy a gyerekek a mindennapi életükben, a gyakorlatban is tapasztalják 

meg azt. 

Tanórán kívül: 

Környezettudatos magatartás kialakítása tanulóinkban a fenntartható fejlődés érdekében.  Tisztább, 

rendezettebb osztálytermek.  Környezetvédelem.  Energiatakarékosság. Egészségünk védelme, 

megőrzése. Hulladék kezelése, természetes anyagok előnyben részesítése, az újra hasznosítható 

anyagok felhasználása zöld környezet fenntartása, megóvása, alakítása, kialakítása idén is fontos 

szerepet kapott. A környezeti nevelés az iskolai élet szerves része, jelen van mindennapjainkban. A 

nevelési folyamatba bevonjuk a családokat, megpróbálunk kapcsolatot kialakítani a helyi 

közösségekkel is. 

A második félévben részt vettünk a Fenntarthatósági témahét programjában. A Földünket fenyegető 

veszélyek a globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás. Fel kell 

ismertetni a társadalommal, hogy szemléletváltásra van szükség. Erre a gyermekek a 

legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskolás korban megismerjék a téma fontosságát és 

felfigyeljenek személyes érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld 

védelméért. Az összes alsó tagozatos kisdiák be lett vonva a projektbe, melynek fókuszában a víz, a 

vízfogyasztás és vizeink védelme állt. A felsősök a természettudományos tanórák keretében 

foglalkoztak a témával. 

A testi és lelki egészségre nevelés kapcsán az egészség megőrzésének fontossága, a testmozgás, az 

egészséges táplálkozás, és a megfelelő tisztálkodási, higiénia iránti igény kialakítása került előtérbe. 

 A madáretetőket novemberben kihelyeztük a tanulókkal. A hideg beállta után rendszeresen etettük 

az odalátogató madarakat. 

 Összegzés: 

A 2017/2018. tanévben lelkesen terveztünk, szerveztünk. A legtöbb programunk megvalósult. 

Nagyon pozitív visszhangja volt a Fenntarthatósági témahétnek, ezért a jövő évben is szeretnénk 

csatlakozni hozzá. Erősíti a tanulókban a környezettudatos magatartás kialakulását. A szelektív 

hulladékgyűjtés megoldása kiemelt feladat továbbra is. 

 Hévízgyörk, 2017. június 15.                                          
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