
Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola a Bene suli 

Intézményünk Budapesten elsőként, 2017. március 3-án a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárától, Keszthelyi Nikolettától vehette át a 

Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet. Különösen öröm és megtiszteltetés számunkra 

ez a cím, mert a több éve folyó szakmai munkánk elismeréseként kaptuk a pályázat kiírójától. 

Az ünnepségünket megtisztelte dr. Molnár Szabolcs Újpest Önkormányzatának 

alpolgármestere, Tamás Ilona az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatója.  

A díjátadáson jelen volt még a minisztérium részéről Csongrádi Natália, a tankerületi központ 

részéről Mátésné Pataki Ágnes, valamint iskolánk tanulói, pedagógusai. 

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola pályázat az iskolák azon intézkedéseit értékeli, 

amelyek hozzájárulnak a diákok fogyasztóvédelmi ismereteinek növeléséhez, a tudatos 

fogyasztói magatartás kialakításához. 

A cím odaítélésénél előnyben részesítik azt az iskolát, amely a pályázat beadásakor a 

pályázati  kiírásban meghatározott 7 szempont közül legalább három szempontnak megfelel, 

és a jövőre nézve vállalja legalább egy szempont teljesítését. 

Miskolczi Erzsébet intézményvezető asszony köszöntőjében elmondta, hogy intézményünk 

valamennyi szempontnak megfelelt: kiemelt figyelmet fordítva  tanulóink körében a felelős 

internet és közösségi média használatának kérdésére, a tanulók pénzügyi ismereteinek a 

megalapozására, az egészséges életmód preventív szemléletének terjesztésére, a digitális 

kompetencia fejlesztésére, a mozgás, a sport személyiségfejlesztő, közösségépítő, 

egészségmegőrző szerepének tudatosítására, a fenntartható nevelés, környezetvédelem 

fontosságára. 

Hangsúlyozta, hogy támogatjuk a rendszeres fogyasztóvédelmi oktatások megtartását, a 

tanulók felkészítését fogyasztóvédelmi, pénzügyi, környezetvédelmi vetélkedőkre, 

versenyekre. 

A jövőre vonatkozóan elmondta, hogy folytatjuk a tudatos fogyasztóvédelemre nevelő 

munkánkat, vállaljuk kereskedelmi egységek, piacok látogatását, elősegítve a helyi termelői 

piacok, termékek megismerését. 

Megnyitójában kiemelte, hogy ezekben a projektekben minden diák és pedagógus részt vesz, 

együttműködve a különböző szakmai szervekkel, intézményekkel, civil szervezetekkel, 

szülőkkel.  

Keszthelyi Nikoletta helyettes államtitkár asszony beszédében hangsúlyozta a 

fogyasztóvédelem fontosságát, kiemelte intézményünk kiemelkedő, aktív tevékenységét, 

valamint azt, hogy a fővárosban elsőként kapta meg az elismerést intézményünk, amely 

kiemelkedő pályázatot nyújtott be.  

Ezután átadta a cím adományozásáról szóló oklevelet iskolánk igazgatójának. 

Az államtitkár helyettes asszony meghívta iskolánk diákjait és tanárait a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium műszaki és vegyipari laboratóriumába, ahol a termékek megbízhatóságát 

ellenőrzik a fogyasztóvédelmi szakemberek.  



A címátadás után kiállítást és interaktív foglalkozást mutattunk be vendégeinknek a 

pályázatunkban leírt témakörökben. 

Pappné Berendi Judit tanárnő csoportja a környezetvédelem témakörében madáretetőt, 

madáreleséget készített, szelektív hulladékot válogatott, hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

feladatot oldott meg, újrahasznosított anyagokból különböző tárgyakat mutatott be. 

Szunyoghy Gyöngyi fizika- technika-háztartástan szakos pedagógus irányításával az 

egészséges táplálkozás gyakorlati megvalósítását élvezhették a résztvevők. A zöldségek, 

gyümölcsök köztudottan egészségesek, vitaminokban, ásványi anyagokban gazdagok. De mi 

a helyzet a csokoládéval? Kis mennyiségben egészséges, nyomelemeket és antioxidánsokat 

tartalmaz- válaszolták a gyerekek. A csíkokra vágott zöldségek, a mártogatós szószok, a csoki 

fondű és a saját készítésű csoki falatkák nagy sikert arattak. 

Bartus Marietta tanító a tudatos és biztonságos internethasználatra hívta fel a gyerekek 

figyelmét. A médiahasználat változásának bemutatásával, a mai sok csatornás kommunikáció, 

az interneten végezhető tevékenységek játékos megismertetésével kezdte a foglalkozást, majd 

a személyes tapasztalatok felhasználásával plakátot készítettek, melyen összegyűjtötték az 

internethasználat aranyszabályait, megfogalmazták a veszélyeket, kockázatokat is. A játék itt 

sem maradhatott el: Bingó játék után emotikonos játékkal zárták a bemutatót. 

Andor Barabás Edit állomáshelyén a pénzügyi tudatosságra nevelés volt a fő tevékenység. A 

gyerekek itt is különböző évfolyamokból alkották a csoportot. Első feladatként a vezető-

beosztott viszonyát illusztráló játékot próbálhattak ki a diákok. A pároknak egy tornyot kellett 

építeniük fakockákból úgy, hogy egyikük szeme be volt kötve, s a másik gyerek instrukciói 

alapján épített. Igazi vállalkozási kompetenciát fejlesztő feladat volt. A másik sikeres játék a 

Lakatlan sziget nevet viselte, melyben különböző termékeket állítottak elő a gyerekek és 

cserekereskedelmet folytattak egymással. Sok nevetés, jó hangulat kísérte a foglalkozást. 

Jobbágy-Felső Erzsébet a gyerekek digitális kompetenciájának fejlesztéséből, a Digitális 

témahét projekttervéből adott egy kis ízelítőt a csoportjával. Meseképek sorba rendezésével 

diafilmet készítettek, a Paint program segítségével mesejelenetet rajzoltak, a 

meseszereplőknek névjegykártyát készítettek. Nagyon színvonalas munkák születtek, a 

gyerekek egymást segítve, kreatív módon, örömmel végezték az érdekes feladatokat. 

Gálfalvi Áron és Szabó Sándor testnevelők a széleskörű  sportlehetőségek közül a tornát, 

akrobatikát választották bemutatóul. Magas fokú koncentráció és tudatosság jellemzi ennek a 

témakörnek a mozgásanyagát. A gyerekek elkápráztatták vendégeinket a fantasztikus 

gyakorlataikkal. Öröm volt látni a tehetségüket. 

Mindannyiunk számára emlékezetes marad ez a nap. 

Budapest, 2017. március 06. 
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