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Tisztelt Intézményvezetők! 
Tisztelt Pedagógusok! 
Kedves Kollégák! 
 
A Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ a hagyományokat követve 2022. már-
cius 21-től március 25-ig Tavaszi Pedagógiai Napokat szervez. 
Programsorozatunk címe a „ZÖLD-FÖLD” a fenntarthatóság, a környezettuda-
tosság és az interaktivitás jegyében. 
A fenntarthatóságra nevelés az egész életre kiterjedő folyamat, a korai gyer-
mekkortól egészen a felnőtté válásig. Része a mindennapjainknak, része az éle-
tünknek.  
A fenntarthatóság az oktatásfejlesztés egyik alapvető fontosságú pontja. Az ok-
tatás feladata, hogy kapcsolatokat hozzon létre a környezeti, a társadalmi és a 
gazdasági rendszerek között, és az oktatás felelőssége, hogy megértessük fia-
taljainkkal e kapcsolatok működési szabályait és következményeit. 
Sok intézmény felismerte már a környezettudatos nevelés fontosságát, és a Ta-
vaszi Pedagógiai Napok ”Zöld-Föld” programsorozattal szeretnénk megmu-
tatni, betekintést adni, hogy mások mit tesznek ezen a területen. 
Az előadók olyan bemutatóórákat, foglalkozásokat, ismeretterjesztő előadáso-
kat, ötleteket és jó gyakorlatokat mutatnak be, amelyek alkalmasak arra, hogy 
a pedagógusok beépíthessék azokat a környezettudatos mindennapi gyakorla-
tukba. 
Szakmai programjainkat online formában tartjuk meg. A programokon való 
részvétel térítésmentes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. Az alkal-
mazott Microsoft Teams felület használatához a hozzáférést a regisztráció so-
rán megadott e-mail címre küldjük el az előadás napján. 
Bízunk benne, hogy programjaink felkeltik érdeklődésüket, és megtisztelnek 
minket azzal, hogy részt vesznek rajta. 
Köszönjük a közreműködő szaktanácsadóknak, a bázisintézmények pedagógu-
sainak és minden előadónak, hogy munkájukkal hozzájárulnak a Tavaszi Peda-
gógiai Napok szakmai színvonalának emeléséhez! 
 
Szeretettel várunk mindenkit! 
 

Hadházi Ilona 
főosztályvezető 
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2022.03.21. HÉTFŐ 
    

Időpont Program címe Rövid leírás, ajánlás, előzetes tudnivalók Előadó 

9:00-9:45 
A Víz Világnapjától a Föld 
Napjáig 

Ökoiskolás projekthónapról rövid ismertető. 

dr. Gondáné Pál Ildikó 

intézményvezető 
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, 
a Szegedi POK bázisintézménye 

13:00-14:00 
Innovációk és tantárgyi ki-
hívások a fenntartható-
ságra nevelésben 

A 2021-ben szervezett Fenntartható Fejlődésre Nevelés Világkonferencia zárásaként 
elfogadott Berlini nyilatkozat tovább erősíti a cselekedtetésre és a viselkedésválto-
zás elérésére is fókuszáló pedagógiai munkát, mely a természettudományos tan-
tárgyakat és az idegen nyelveket tanítók mellett az egyéb tárgyakat oktató pedagó-
gusoktól (testnevelés, művészeti tárgyak stb.) is új, különleges megoldásokat vár el. 
Az előadás során ezek közül ismerhetnek meg néhány olyan újítást és jó gyakorla-
tot, melyet a mindennapi munka során kamatoztathatnak. 

Könczey Réka 

az OH Szakmai Szolgáltatások Osztályának 
munkatársa 

14:00-14:45 
Sok apró figyelmesség - és 
egy komoly döntés 

Egy sor apró tevékenységgel fel tudjuk hívni a gyerekek figyelmét közvetlen környe-
zetünk működésére, s az ember gyakran ártó tevékenységére. Fontos, hogy ismere-
teik legyenek, értsék meg az összefüggéseket, ekkor érünk a környezettudatosság 
szintjére. De igazán akkor lesz ennek eredménye, ha ezután szokások alakulnak ki. 
Sok kicsi rutin, természetesen. 

Novák Anikó 

diákönkormányzatot segítő tanár 

14:00-14:45 
Okosítás ÖKO-san - mes-
terprogram bemutatása 

Az Örökös ÖKO iskola mesterpedagógusának előadása során az érdeklődők megis-
merkedhetnek egy olyan mesterprogrammal, amelynek fókuszában az ÖKO szemlé-
letben készített fejlesztőeszközök, játékok állnak. A környezetvédelemi kihívására 
reagáló kezdeményezés jó ötleteket adhat a téma iránt érdeklődő szakembereknek. 

Mónus Eszter 

pedagógus 
Kiskőrösi EGYMI 
a Szegedi POK bázisintézménye 

14:30-15:15 
Anyagtakarékos kísérlete-
zés - csempekísérletek 

Kémia tehetséggondozásban elengedhetetlen kísérleteknél hogyan lehetséges a 
vegyszerek felhasználását csökkenteni. 

Tóth Zsolt 

fizika, kémia szakos tanár, szaktanácsadó 
Kecskeméti Katona József Gimnázium 
a Szegedi POK bázisintézménye 

 

 



TAVASZI PEDAGÓGIAI NAPOK 2022 

Az online felületen (Microsoft Teams) megszervezett programon való részvételi szándékát kérjük, a program időpontját megelőző napig az alábbi oldalon jelezze! 
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/tpn_2022_szeged 

 

2022.03.21. HÉTFŐ 
    

Időpont Program címe Rövid leírás, ajánlás, előzetes tudnivalók Előadó 

14:30-15:30 Időszámításunk alapjai 

A modern civilizációnk alapjainak megismerése, a természettudományok fejlő-
dése, a paradigmaváltások mindig emberekhez és korokhoz köthetők. A kultúrtörté-
neti barangolás alapja az egységes időszámításunk kialakulása, a megismerésen és 
fejlődésen keresztül, az ókortól napjainkig. Az előadás során az emberi kíváncsiság, a 
megismerés, felfedezések gyakorlati jelentőségét emelem ki a zöld környezet, a fenn-
tartható fejlődés célkitűzéseinek megfelelően. 

Sikó Dezső 

szaktanácsadó 

15:00-15:45 Öko-Világ 
Természettudományos és környezeti nevelés beépítése az idegennyelv oktatásba 
Vr és Ar eszközök felhasználásával, jobb agyféltekés élménypedagógiai megerősítés-
sel. 

Béresné Kotymán Erzsébet, Rózsa Péter 

általános iskolai tanár, tanító 
Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola, 
a Szegedi POK bázisintézménye 

15:00-15:45 
10 millió Fa Alapítvány be-
mutatása 

Az alapítvány céljai, eddigi eredményei, népszerűsítése. 

Zsolnai Balázs 

kertészmérnök-növényorvos, a Fehérvár-
Csurgói Arborétum és Károlyi Kastélykert 
Főkertésze 

15:00-15:45 
A műanyagok című téma 
csoportmunkában történő 
feldolgozása 

Javaslat a Műanyagok című óra csoportmunkában történő feldolgozására. Az al-
kalmazott módszerek lehetnek hagyományosak - ebben az esetben a szükséges, több 
forrásból merítő információkat a tanár biztosítja a tanulók számára, melyeket nekik 
kell feldolgozniuk. A téma feldolgozása lehet online módszerek alkalmazásával is 
(laptop, tablet, mobiltelefon), ha az iskolában ezek az eszközök és a stabil WiFi ren-
delkezésre állnak. A csoportos témafeldolgozáson túl a tanulók ismereteket és ta-
pasztalatokat szerezhetnek az internetről származó információk szűrésével kapcso-
latosan is. 

Kiss László 

szaktanácsadó 
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2022.03.21. HÉTFŐ 
    

Időpont Program címe Rövid leírás, ajánlás, előzetes tudnivalók Előadó 

15:00-16:00 
Játékötletek a "zöld" világ-
napokra 

A jó gyakorlatban bemutatásra kerülő játékötleteket a "zöld" világnapokon (pl.: ál-
latok világnapja, víz világnapja, környezetvédelmi világnap stb.) szervezett iskolai 
programokhoz ajánljuk. Alkalmasak egyéni vagy csoportos feladatmegoldásra, akár 
vegyes évfolyamú csoportok esetén is. A feladatokat akár otthoni munkára is ki lehet 
adni a tanulóknak. 

Ádám Tibor 

szaktanácsadó 

15:00-16:00 
Csongrád város természeti 
értékeinek bemutatása  

Egy 60 perces "élő online" séta Csongrádon, mely során az érdeklődők megismerked-
hetnek Csongrád természeti értékeivel (Tisza, Tisza ártere, árvízvédelem története 
és emlékhelye, a Körös-torok mint tájképi érték, Csongrád "belsőváros" girbe-gurba 
településszerkezete, halászházak). 

Törökné Török Ildikó 

biológia, fizika szakos tanár, szaktanácsadó 
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2022.03.22. KEDD 
    

Időpont Program címe Rövid leírás, ajánlás, előzetes tudnivalók Előadó 

9:00-9:45 
Az Állatok Világnapjától a 
Madarak és Fák Napjáig 

A program során az előadó az intézmény 7 fordulóból álló természetismereti vetél-
kedőjének bemutatására fókuszál, mely sajátos nevelési igényű, elsősorban a tanu-
lásban akadályozott korcsoportok bevonását célozva készült jó gyakorlatuk. A jó gya-
korlat részletes bemutatásával azt láttatva, hogyan/milyen feladatokkal mélyül az is-
meretszerzés, hogyan fejleszthető a problémamegoldó gondolkodás, milyen módon 
fejlődik a természet-, az állat-, és növényismeret köre, miként tudatosul a környezet-
védelem fontossága, milyen interaktív feladatokon keresztül valósul meg a környe-
zettudatos attitűd kialakítása. 

Martonosi Etelka 

tanító 
Bajai EGYMI, 
a Szegedi POK bázisintézménye 

13:00-13:30 A "Z-szak" bemutatása 

Az új szakként induló, a természettudomány-környezettan osztatlan tanárszak 
(Z-szak) „egyszakos”, gyakorlatorientált képzés, melynek célja, hogy a természetet 
egységében, a természeti folyamatokat összefüggéseikben ismertesse meg a hallga-
tókkal. A szakon diplomát szerzők rendelkezni fognak azon diszciplináris és inter-
diszciplináris természettudományos ismeretekkel, melyek az integrált természettu-
domány tantárgy mellett az általános iskolák felső tagozatán a biológia, fizika és ké-
mia tanítására is képesítést adnak számukra. 

Dr. Pfeiffer Ilona 

a Szegedi Tudományegyetem Természettu-
dományi és Informatika Kar oktatási dé-
kánhelyettese 

14:00-14:45 Szemétfogócska 

Bátori Magdolna – ma már nyugdíjas testnevelő kolléga – a megálmodója és megva-
lósítója annak a közösségformáló erejű programnak, ami több éve sikerrel gyűjti 
egybe Baján és környékén azokat az óvodás és iskolás korú gyerekeket, valamint szü-
leiket, akik nem csupán hirdetik a környezetvédelmet, hanem aktívan tesznek is 
ezért. Az előadásban erről a nagyszerű kezdeményezésről, magáról a programról és 
az eddig elért eredményekről hallhatnak, illetve, hogy miként lehet csatlakozni azok-
nak, akik egy jó közösséghez szeretnének tartozni. 

Bátori Magdolna 

nyugdíjas pedagógus (testnevelő), 
kosárlabda szakedző 

14:00-14:45 
Megoldások és lehetősé-
gek a klíma- és környezet-
változás megállításához 

Mit lehet tenni nagyban és kicsiben? Alternatív lehetőségek, környezetvédelmi stra-
tégiák. 

Pölös Gábor 

földrajztanár 
Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
a Szegedi POK bázisintézménye 
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2022.03.22. KEDD 
    

Időpont Program címe Rövid leírás, ajánlás, előzetes tudnivalók Előadó 

14:00-14:45 Zöld APP-al a Földünkért Környezettudatossággal kapcsolatos telefonos applikációk bemutatása. 
Lipták Attila 

szaktanácsadó 

14:00-14:45 
Madarak és fák napja - jó 
gyakorlat 

A kollégiumi jó gyakorlat tevékenységközpontú, mely együttműködéseket, közösségi 
kooperációkat fejleszt. Alapvetően tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokra 
ajánlott, de beépíthető a tanórák témaköreibe is. A megvalósítandó program életkori 
szempontokat is figyelembe véve az óvodás gyermektől a szakiskolás fiatalig alkal-
mazható a feladatok differenciálásával.  A kollégiumi nevelő-oktató munka során 
megvalósítható jó gyakorlat eredményeként a fenntarthatósággal kapcsolatos komp-
lex szemléletrendszer interiorizálódik, melyet a diákok későbbi életvezetésük során 
is alkalmazhatnak és újabb ismereteket ráépíthetnek.  A jó gyakorlat interaktív, a ta-
nulók számára olyan pedagógiai pluszt nyújt, melyet más körülmények között nem 
tudnak elsajátítani, emellett a természeti környezet fenntarthatóvá tételével az 
egyéni és a társas felelősségvállalást erősíti és a saját értékrend kialakulását támo-
gatja. 

Kovácsné Zsemlye Marietta 

gyógypedagógus, kollégium intézményegy-
ség-vezető 
Bajai EGYMI, 
a Szegedi POK bázisintézménye 

14:30-15:15 Gólyatábor 
Az iskola új diákjai számára szervezett csapatépítő táboroztatás hegyvidéki környe-
zetben. 

Tóth Zsolt 

fizika, kémia szakos tanár, szaktanácsadó 
Kecskeméti Katona József Gimnázium, 
a Szegedi POK bázisintézménye 

14:30-15:30 
TERMÉSZETes KÉPes - kör-
nyezettudatosság és vizuá-
lis kultúra 

Vizuális kultúra tanárok és tanítók számára ad az előadás módszertani ajánláso-
kat a környezettudatos gondolkodásra neveléshez, a különböző anyagok felhaszná-
lási, alkotási módjaira. A résztvevők hallhatnak kipróbált jó gyakorlatokat, ötleteket, 
projekteket és megismerkedhetnek a különböző munkaformákban megvalósítható 
képzőművészeti és kézműves tevékenységekkel. 

Kocsisné Maráczi Margit 

szaktanácsadó 

15:00-15:45 
Városi zöldfelület gazdál-
kodás jövőbeni irányai 

A fenntartható ökologikus városi zöldfelületek alkalmazott technikái, biodiverzitás 
tudatosság. 

Zsolnai Balázs 

kertészmérnök-növényorvos, a Fehérvár-
Csurgói Arborétum és Károlyi Kastélykert 
Főkertésze 
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2022.03.22. KEDD 
    

Időpont Program címe Rövid leírás, ajánlás, előzetes tudnivalók Előadó 

15:00-16:00 
Alkossunk környezettuda-
tosan 

Ünnepekhez kapcsolódó ötletek, játékok a természetből. 

Koisné Kőrösi Rozália 
földrajz, rajz szakos, okleveles vizuális- és 
környezetkultúra tanár 
Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola, 
a Szegedi POK bázisintézménye 

16:00-17:00 

A fenntarthatósági szemlé-
let formálása a mindenna-
pokban - egy madárbarát 
kert megvalósításának 
koncepciója 

Napjainkban fontos szempont a környezeti nevelés területén, hogy a körülöttünk 
lévő természeti értékek jelentőségét megismertessük a jövő nemzedékeivel. Ebben 
nagy előrelépés tapasztalható az elmúlt években. A természeti értékek megóvásának 
következő lépcsője annak felismerése, hogy ezt az ember saját tevékenységével is elő-
segítheti akár a közvetlen környezetében is. Az újabb nagy lépés viszont annak a gya-
korlatba ültetése, hogy mindezen tevékenységek egymásra épülve, egymást kiegé-
szítve hosszabb távon is fenntarthatóvá teszik környezetünk védelmét, a kisebb 
ökológiai lábnyom kialakításával. A Szegedi Arany János Általános Iskola már néhány 
éve erre az útra lépett, ennek jegyében tevékenykedik. A szemléletformálás jó példá-
jaként valósult meg az intézményben a Madárbarát kert projekt, amelynek bemu-
tatására vállalkoznak a programvezető kollégák. 

Vassné Gémes Zsuzsanna, Illosvay Gá-
bor 
általános iskolai tanárok 
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2022.03.23. SZERDA 
    

Időpont Program címe Rövid leírás, ajánlás, előzetes tudnivalók Előadó 

9:00-9:45 
Fenntartható nevelés 
óvodai gyakorlatunkban 

Meghatározó lehet napjainkban a tudatos nevelés a környezeti fenntarthatóság területén. 
Hatékonyan építhetjük be a tudásanyagba, gyermekeink szokásrendjébe - minél kisebb élet-
korban kezdjük ezt el. Bemutatásra kerülnek az előadásban óvodai gyakorlati megvalósí-
tásaink, törekvéseink. 

Bakosné Szöllősi Ágnes 
szaktanácsadó 

13:00-13:45 
Fenntarthatóság pedagó-
giája a hétköznapi óvodai 
gyakorlatban 

A fenntarthatóság pedagógiájának értelmezése az óvodai nevelés keretein belül, a hozzá 
tartozó kompetencia és az indikátorok. 

Kovácsné Szabó Edit 
szaktanácsadó 

14:00-14:45 

Fenntarthatóság és újra-
hasznosítás a finommoto-
rika fejlesztésében óvo-
dában és általános isko-
lában 

Az újrahasznosított eszközök alkalmazása a gyógypedagógiai óvodában és - a szoma-
topedagógiai ellátáson belül - a finommotorika-fejlesztésben. A témában szerzett tapaszta-
latok bemutatása online térben az érdeklődők számára. 

dr. Tatárné Vass Anna, Pördiné 
Gubucz Andrea 
gyógypedagógusok 
Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv 
Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény, 
a Szegedi POK bázisintézménye 

14:00-14:45 
A Világ Legnagyobb Taní-
tási Órája 

A cím egy olyan világszintű oktatási projektet takar, amelyen keresztül a tanulók megis-
merkedhetnek a fenntarthatóságot szolgáló célokkal. Az ENSZ 2015-ben fogalmazott meg 
17 globális célt, amelyet 2030-ra szeretnének megvalósítani. A szakmai bemutató alatt a 
globális célokról, a projekthez való csatlakozásról és a projekthez tartozó honlap tartal-
máról tájékozódhatnak az érdeklődők. 

Zalai Edina 

szaktanácsadó 

14:00-14:45 
Így csináljuk mi - ÖKO is-
kolai gyakorlat a Kiskő-
rösi EGYMI-ben 

A 2016-ban Örökös Ökoiskola címet elnyerő intézményben a pedagógiai munkában folya-
matosan nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos szemlélet kialakítására, a fenn-
tarthatóságra való nevelésre. Az előadás keretében az érdeklődők olyan változatos, ötle-
tes, kreatív programokkal ismerkedhetnek meg, amelyekkel eredményesen nevelhetjük ta-
nulóinkat, érzékenyíthetjük környezetünket. 

Olajos Ildikó, Takács Ildikó 

gyógypedagógusok 
Kiskőrösi EGYMI, 
a Szegedi POK bázisintézménye 
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2022.03.23. SZERDA 
    

Időpont Program címe Rövid leírás, ajánlás, előzetes tudnivalók Előadó 

14:00-15:30 
ZÖLDÜLŐ ISKOLA - közös 
gondolkodás a zöldebb ok-
tatásért  

Beszélgetés a környezeti nevelés lehetőségeiről az oktatási intézményekben, illetve 
az interaktív természetvédelmi zöld program megvalósításáról minimális költség-
vetéssel. 

Ábrahám Krisztián 

A Kiskunsági Nemzeti Park oktatási refe-
rense 

15:00-15:45 
Környezeti nevelés a Kis-
kunsági Nemzeti Parkban 

A környezeti nevelés legfontosabb színtere maga a természet. A Kiskunsági Nem-
zeti Park munkatársai ebben nagy segítségére lehetnek az iskoláknak erdei iskola, 
túravezetés, madárgyűrűzés, előadások, bemutatók, programszervezések formájá-
ban. Az előadáson ezeknek a lehetőségeknek az ismertetésére kerül sor. 

Morvai Edina 

a Kiskunsági Nemzeti Park oktatási refe-
rense 

15:00-16:00 

Környezet- és Természet-
védők Csongrád Városi 
Egyesülete munkájának 
bemutatása 

Az előadás során a Környezet-és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete mun-
kájával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Az előadást Deák József biológia-földrajz 
szakos pedagógus, az egyesület alapítója és elnöke tartja, ahol az érdeklődők nem-
csak az egyesület történetével, több mint 25 éves múltjával, jelenlegi tevékenységei-
vel ismerkedhetnek meg, hanem betekintést nyerhetnek az egyesület mindennapi 
működtetésének praktikáiba is. Az előadás során az érdeklődők megismerhetik 
Csongrád város és környékének természeti értékeit is, amelyek védelméért jelen-
leg is komoly szakmai munka folyik. Az előadás interaktív, az érdeklődők bátran kér-
dezhetnek.  

Deák József 

biológia, földrajz szakos pedagógus, a 
KTvCsVE elnöke 

15:00-16:30 Ökopedagógiai módszerek 
A fenntarthatóság pedagógiája – a remény paradigmája a 21. században Vannak-e 
tantárgyfüggetlen módszerek?  

Kovács Andrea 

szaktanácsadó 
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Időpont Program címe Rövid leírás, ajánlás, előzetes tudnivalók Előadó 

10:00-10:30 
Az Oktatási Hivatal tarta-
lomfejlesztési feladatai 

Az Oktatási Hivatal tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási elnökhelyettesének elő-
adásában megismerhetik a Hivatal tartalomfejlesztéssel kapcsolatos feladatait, cél-
jait, eszközeit. 

Sipos Imre 

az OH tartalomfejlesztési és tankönyvki-
adási elnökhelyettese 

10:00-10:45 
Föld napja a fenntartható-
ság jegyében 

Az előadás a fenntarthatóság jegyében, a Föld napja alkalmából szólítja meg az is-
kolák pedagógusait. Az előadás során bemutatásra kerül az az online térben adaptál-
ható feladatsor, melyet az iskolák 1-4. osztálya számára készített feladattípusok 
szőnek át. A tanulói ismeretek szintjétől függően a feladatok tetszés szerint is hasz-
nálhatók más életkorban is. A fenntarthatóság jegyében szervezett projekthét prog-
ramjaként is megvalósítható feladatok keretét vizuális és auditív elemekkel tarkított 
elemek alkotják, melyek egyfajta interaktivitást is megkívánnak. További erényük, 
hogy a fenntartható fejlődés fogalmának életkor adekvát magyarázata mellett játékos 
módon, de nevelő célzattal hívják fel a tanulók figyelmét a természet védelmének fon-
tosságára és annak tiszteletére. 

Csincsák Zoltánné 

gyógypedagógus 
Bajai EGYMI, 
a Szegedi POK bázisintézménye 

10:30-11:15 
Biológiai tantárgyi fejlesz-
tések - a NAT 2020-tól a bi-
ológia tankönyvekig 

A NAT 2020 kidolgozásától a kerettanterveken át a tankönyvekig egységes fejlesz-
tési folyamat megy végbe. Az alaptanterv pedagógiai céljai így következetesen érvé-
nyesülhetnek a tankönyvekben. A biológia tantárgyban az A és a B-típusú sorozatok 
ennek módszertani lehetőségeit is kitágítják. A tankönyvek, feladatgyűjtemények 
és munkafüzetek választéka alkalmazkodik a különféle tanulási és tanítási igények-
hez. Megismerésük segítheti a tudatos választást. 

Veres Gábor 

szerző, lektor, szakértő 

11:00-12:00 
A tudatos vásárlás játék 
bemutatása 

A Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola 2017 óta Örökös Ökoiskola, 2019-ben 
pedig elnyerte a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet. A bemutató során az 
érdeklődők megismerhetik a Nagy Terv programunk egyik játékát, mely lehetőséget 
nyújt a diákoknak arra, hogy megtapasztalják, hogyan tehetnek a mindennapi életük-
ben a globális problémák megoldásáért: a hulladékcsökkentésért, a fenntarthatósá-
gért.  

Dr. Siposné Gyarmati Terézia 

oktató 
Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola, 
a Szegedi POK bázisintézménye 
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2022.03.24. CSÜTÖRTÖK 
    

Időpont Program címe Rövid leírás, ajánlás, előzetes tudnivalók Előadó 

11:15-12:00 
Ugyanaz és mégis más – a 
két földrajzkönyv (OH-
FOL910) bemutatása 

Az előadó bemutatja a 2020-as NAT-hoz kifejlesztett két földrajz tankönyvet és 
munkafüzetet. Az előadás összehasonlítja a két sorozat tartalomszerkezeti koncep-
cióját, kitér a tananyagfeldolgozás szemléleti és módszertani jellemzőire. Összeha-
sonlítja a tanulást és a tanítást segítő megoldásokat, eszközöket. Javaslatokat fogal-
maz meg a tankönyv és a munkafüzet tanórai alkalmazásához. 

Ütőné dr. Visi Judit 

szerző, lektor, szakértő 

13:00-13:30 
A búzaszem - dramatikus 
játékfűzés 

Fésűs Éva: A búzaszem című meséjének dramatikus játékokkal történő feldolgozása 
az érzelmi intelligencia fejlesztésével a természet értékességének, a fenntartható-
ság tudatosításával. 

Králik Pálné 

óvodapedagógus 
Angyalkert Magán Óvoda, 
a Szegedi POK bázisintézménye 

13:00-13:45 
Trükkös természettudo-
mány 

A természettudományok megismerése a tapasztaláson alapszik. Minden tanévben 
Iskolanyitogató keretében érdekes és egyszerű kísérletek bemutatására kerül sor. 
Gyerekek mutatnak be kísérletet gyerekeknek. Ovisokat, alsó tagozatos tanulókat és 
szülőket is bevonnak a programba. Céljuk a kísérletező kedv, az érdeklődés felkeltése 
a természettudományok iránt, az egyszerű, a mindennapokban előforduló jelenségek 
játékos megtapasztalása, magyarázata. 

Kónya Imola Olga 

biológiatanár 
Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
a Szegedi POK bázisintézménye 

13:30-14:00 Az égig érő paszuly 
Benedek Elek: Az égig érő paszuly című meséjének feldolgozása meseprojekt mód-
szerrel, a projektháló bemutatása, ültetés, gondozás, a természet körforgásának be-
mutatásával, a fenntarthatóság megéreztetése 

Ujfalusi Ágnes 

óvodapedagógus 
Angyalkert Magán Óvoda, 
a Szegedi POK bázisintézménye 

14:00-14:30 
Projektháló készítése 
gyermekekkel 

A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mese hálótervének elkészítése a gyerekekkel 
közösen, előzetes tudásfelmérés, az időérzékelés fejlesztésével a környezettudatos-
ság megalapozása 

Botlik-Nagy Barbara, Ferenczyné Kere-
kes Edit 

óvodapedagógusok 
Angyalkert Magán Óvoda, 
a Szegedi POK bázisintézménye 
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2022.03.24. CSÜTÖRTÖK 
    

Időpont Program címe Rövid leírás, ajánlás, előzetes tudnivalók Előadó 

14:00-14:45 Energiadetektívek 

Az Energiadetektívek című egy hetes projekt a Fenntarthatósági Témahétre 8-11 
éves korosztály számára készült. A projekt kapcsolódik az E.ON EnergiaKaland 
programjához. Öt egységre bontva foglalkoznak a tanulók az energiával: megismerik 
az energiaforrásokat, belepillantanak az erőművekbe, követik az elektromos energia 
útját a fogyasztókhoz, megtanulják biztonságosan használni az elektromos áramot, 
ötleteket gyűjtenek az energiatakarékosságra. 

Szabó Etelka 

tanító, munkaközösség-vezető, mesterpe-
dagógus 
Magyarországi Németek Általános Művelő-
dési Központja, 
a Szegedi POK bázisintézménye 

14:00-15:00 
A természetmegőrzés új-
szerű eljárásai a Peszéri-
erdőben 

A KEFAG Zrt. és társszervezetei által elnyert OAKEYLIFE projekt bemutatása. Főbb 
témák: a Peszéri-erdő különleges helye és szerepe; a projekt célkitűzései; akciók a 
projektben; védett fajok a Peszéri-erdőben; az OAKEYLIFE projekt oktatási tevékeny-
ségei. 

Dr. Andrési Dániel 

erdőgazdálkodási és természetvédelmi osz-
tályvezető 

14:30-15:15 
Négy évszak turisztikai tá-
bor 

Hogyan lehet egy alföldi, nagyvárosi iskola diákjaihoz közelebb hozni a természetet 
aktív sporttevékenységgel? 

Tóth Zsolt 

fizika, kémia szakos tanár, szaktanácsadó 
Kecskeméti Katona József Gimnázium, 
a Szegedi POK bázisintézménye 
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2022.03.25. PÉNTEK 
    

Időpont Program címe Rövid leírás, ajánlás, előzetes tudnivalók Előadó 

9:00-9:45 
A környezettudatosság 
szempontja a nyelvvizsga 
témakörökben 

A környezettudatosság szempontjának megjelenítése az egyes nyelvvizsga téma-
körökben (ECL nyelvvizsga), és a nyelvvizsgára való felkészítés, felkészülés során az 
idegen nyelvi tanórákon. 

Pongó Csilla Éva 

szaktanácsadó 

9:00-10:00 Zöld Föld Óvó-da 

A környezettudatos nevelés célja, a természeti, az épített környezet fenntartható-
sága érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli szoká-
sok a Makói Óvodában. (Zöld Óvoda, Óvodakert, újrahasznosított játékok bemuta-
tása) 

Püspöki Krisztina, Horváth-Varga Sán-
dorné, Csonkáné Sákovics Szilvia,  
Martonosi Szilvia, Bányai Anita 

óvodapedagógusok 
Makói Óvoda, 
a Szegedi POK bázisintézménye 

9:00-10:00 
„Hulladék, vagy szemét? Az 
újrahasznosítás lehetősé-
gei a technikaórákon” 

A napjainkban már idejét múlt CD-DVD újrahasznosításának lehetőségei a techni-
kaórákon vagy szabadidős tevékenységekben. 

Csőke József 

szaktanácsadó 

10:00-10:45 Lehetőségek a környezet-
védő szakkörön 

A környezetvédő szakkör tevékenységének szerepe a szemléletformálásban, a te-
hetséggondozásban és az ismeretterjesztésben. 

Murányi Gabriella 

biológia, technika szakos tanár 
Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola, 
a Szegedi POK bázisintézménye 

10:00-11:00 Klimanócskák akcióban 

A klímavédelem az egyik legfontosabb célkitűzés, hiszen a klímaválság miatt gye-
rekeink és unokáink élete a tét, és a mi életminőségünk is jelentősen romlik napról 
napra a klímaváltozás miatt. A pedagógusok a gyakorlati tevékenységek bemutatásán 
keresztül betekintést nyerhetnek a Klimanócskák program által képviselt fenntart-
ható és klímatudatos szemléletformálásba. 

Bozókiné Szabó Ildikó  

Országos Klímareferens Hálózat alelnök 
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2022.03.25. PÉNTEK 
    

Időpont Program címe Rövid leírás, ajánlás, előzetes tudnivalók Előadó 

10:30-11:15 
Szakmaszerzés tanulásban 
akadályozott fiataloknak 

Környezetünk, s benne az embert körülvevő élővilág szerepe felértékelődött. Mind-
annyiunk számára egyre fontosabbá válik az élő növényzet szépsége a kertünkben, 
a lakásban, a városban, ahol élünk. A program új szakma megszerzési lehetőségről, 
a képzés tartalmáról nyújt részletes tájékoztatást a tanulók pályaválasztásának tá-
mogatása céljából.  

Horváth Norbert 

szaktanácsadó 

12:00-13:00 

A fenntartható fejlődés, a 
7. kompetencia megjele-
nése a pedagógus portfóli-
óban 

Az előadás célja, bemutatni azokat a módszereket, lehetőségeket, melyekkel megerő-
síthetjük diákjainkat abban, hogy saját viselkedésükkel járuljanak hozzá egy fenn-
tartható jövő kialakításához.  

Busa Orsolya 

szaktanácsadó 

 


