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Célkitűzéseink: 
 

 

-     Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének  

 

     kialakulását. 
 

-     Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fo- 
 

gyasztás elvét. 
 

- A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek 

megőrzésébe, gyarapításába. 

- Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk me-

gelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. 

- A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kiala-

kítása, elmélyítése, együttműködve a helyi önkormányzatával, a szülői házzal, 

civil szervezetekkel. 

-     Módszertani sokszínűség alkalmazása (együttműködés, problémamegoldás, felfe- 
 

dező tanulás, beszélgetés, csapatmunka, példamutatás, gyűjtőmunka). 
 
 
 

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló tervezett tevékenységeink: 
 

 

- A „jeles napokról” (Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Környezetvédelmi 

Világnap, Madarak és fák napja,) programokkal, projektmunkákkal, odafigyeléssel (pl. 

villanykapcsolás, vízfogyasztás kézmosásnál) beszélgetéssel emlékezünk meg. 



-     Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektív papír-, PET-palack,  

      műanyag kupakok, műanyag dobozok,(iskola tej, joghurt) zöld hulladék, használt 

      elemek és lehetőségként a mobilok gyűjtése. 

 

-     Ősszel és tavasszal egészségnevelési napok szervezése. 
 

- Az egészséges táplálkozás céljaként rendszeres gyümölcs, zöldség, saját iskolakert 

fűszernövényekből készített teák fogyasztása. 

-     Belső és külső terek növényeinek gondozása, ápolása. 
 

-     Iskolánk környékének, az udvar, a  kert rendbentartása. 
 

-     Erdei iskolai programon való részvétel a Mókus-suli szervezésében. 
 

-     Részvétel a falu hagyományőrző rendezvényein. 
 

-     A tanulmányi kirándulások szervezése. 
 

-     Családi programok szervezése a fenntarthatóság jegyében. 

 

BESZÁMOLÓ 

 

 

TEVÉKENYSÉG 

 

MEGJEGYZÉS 

 

FELE-

LŐS 
 

Öko-iskolai munkacsoport: 

 

Célkitűzések, feladatok meg-

fogalmazása 

 
Öko-iskolai munkaterv elké-
szítése 
Öko szakkör indítása 

Öko-iskolai munkacsoportunknak valamen-

nyi 

osztálytanító aktív tagja. 
Segítőként, a programok gördülékeny 
megvaló sulásában az intézmény/település 
technikai dolgozói is, adott tevékenységi 
körnek megfelelően részt vállaltak. 
A feladatok, célkitűzések során figyelembe 
vettük a helyi, környezeti lehetőségeket, 
adottságokat, a természeti és épített környezeti 
értékekre való odafigyelést,  arra való 
érzékenyítést tanulói, felnőtt körben egyaránt. 
A kiemelt települési értékekre való fokozott 
odafigyelés kiemelt 
feladatunk volt, mintegy gondnokságot vál-
lalva azokra. Az öko-iskolai munkaterv 
megírásakor figyelembe vettük a helyi 
adottságainkat, környezeti, humán, technikai 
lehetőségeinket, a fenntarthatóságra nevelés 
irányelveit, a helyi, közösséget érintő, a 
környezetvédelemel 
/környezetfejlesztéssel kapcsolatos isko- 
lai/tanulói/nevelői munkát, valamint a 
környezettudatos élet, szabályalkotás az in-
tézményi HR-ben is megfogalmazásra 
került. 

Szélig Terézia 

Részvétel a falu 

hagyományőrző rendezvényén: 

Hagyományok hete, Szakmák 

napja, Lekvárfőző verseny 

 

A hagyományőrző helyi/települési pro-

gramokon iskolánk delegált tanulói, nevelői és 

a szülői munkaközösség által jelölt tagok/csa-

ládok, részvételével valósult csak meg  a 

járványügyi helyzet okán. 

 

 



 
Iskola termeinek, valamint az 

előtér, folyosó részleges, 

javító festése 

Aktuális technikai munkafolyamatokban is-

kolánk egyes dolgozói, technikai segítői 

vettek részt. 

Szélig Terézia 

Személyes terek kialakítása 
(beszélgető sarok, osztály- 
termek) 
 
PI-víz automata kihelyezése 

A tanévkezdést megelőzően, az oszt-

ályfőnökök közösen alakították a 

tanítás/tanulás folyamatát, a szocializációt, a 

szabadidő kényelmes, funkcionális eltöltését 

segítő terek kialakítását.  

A fenntarthatósággal kapcsolatos kiadványok, 

könyvek helyet kapnak a tanulók  által 

használt  könyv/játékpolcokon. 
A saját tér/öltözést biztosító személyes hely, 
napi szintű használata, annak esztétikai 
megjelenése, 
óvása az iskolai rend, szabályrendszer kiala-
kításakor került megbeszélésre. 

Szélig Terézia, 

Osztályfőnökök 

Iskolaudvar rendbetétele, 

régi játékok felújítása, 

új játékok kihelyezése, 

játékcsere, játékbörze 

Az iskolai tanévet megelőző hétvégén, vala-

mint igény szerint, a közvetlen, naponta 

használt, igénybe vett szabadtéri eszközök 

esztétikai, technikai rendbetételében, estleges 

felújításában valamennyi iskolai dolgozónk, 

delegált szülői munkaközösségi tagok, vala-

mint önként jelentkező tanulók is részt vál-

laltak.  

Környezet/gyermekbarát udvari játékok, 

mozgáskoordinációt, szabadidő hasznos 

eltöltését biztosító eszközök további 

bővítése, azok felállítása, a már meglévők 

esetleges felújítása is megtörtént, 

együttműködve a helyi önkormányzattal, a 

faluban működő cégek támogatásával. 

Szélig Terézia, 

Osztályfőnökök 

Kiskert rendbe tétele, folya- 

matos gondozása állapot szer-

int, esővíz használata, 

fűszernövények fogyasztása 

 

A fűszer/gyógynövények által beültetett kisk-

ert folyamatos gondozása tanári irányítással, 

tanulói önkéntes rendszerrel az év folyamán, 

adott évszaknak megfelelő teendőkkel, 

munkafolyamattal valósult meg. 

Patói Pálma 

Komposztáló,  

“zöld kuka” használata 

A kerti, udvari valamint az is-

kolagyümölcsprogram adta hulladékok 

szelektív gyűjtésére odafigyelve használtuk 

az intézmény komposztálóját, “zöld kukáját”. 

Patói Pálma 

Szobanövények ápolása Az iskolai tereket díszítő növények folyama-

tos ápolása tanári irányítással valósult meg a 

tanév alkalmával.  

Nyári gondozásukat egy-egy tanuló vállalta 

saját otthonában. 

Horváth Edit 

Hulladékgyűjtés szelektíven, 

kupakgyűjtés 

Az iskolában, intézményben, iskola kon-

yhájánál (pl. iskolatej-program műanyag po-

harai) adódó hulladék gyűjtése szelektíven 

valósult meg.  

Ezt segíti a helyi/települési, önkormányzati 

szelektív hulladék tárolására alkalmas edé-

nyek elhelyezése az iskola területén. 

Szélig Terézia 

A Mókus-suli,  

erdei-iskola programjain való 

részvétel 

Az erdei iskolai programok, az iskolai tanan-

yagmélyítésén túl, hozzájárult az ismeretek 

bővítéséhez, a más szempontú 

megközelítéséhez, 

 



 a környezetvédelemhez, az állatvédelemhez, 

az erdészeti munkához, mint szakmához 

hozott közelebb bennünket. 

Autómentes – nap, 

Kézmosás világnapja 

A környezetvédelemmel kapcsolatos is-

meretek felelevenítése történt interaktív és 

játékos módon. Rajzpályázatre munkák ké-

szítése. 

Ügyességi bemutatót szerveztünk kerékpár-

ral, rollerrel, görkorcsolyával rendelkező 

tanulóinknak és az érdeklődőknek. 

Valamint a témával kapcsolatos plakátokat 

készítettek a gyerekek csoportosan, egyéni-

leg. 

Osztályfőnökök 

Európai Diáksport nap               

 

Az iskola tanulói és pedagógusai a szülőkkel 

együtt sportoltak,  bringatúráztak volna, de a 

járványügyi helyzet miatt cask a tanulók 

vettek részt a programon a tanítókkal. 

Gosztolya József, 

Patói Pálma 

Módszertani kultúra fejlesz- 
tése a fennt. nevelés területén 

 

Az iskola nevelői, tanítói, óraadói a fenntar-

thatóságra nevelés témakörében saját szak-

területe, érdeklődése valamint az adott tanan-

yaghoz kapcsolódóan szerveztek volna pro-

jektmunkát, műhelymunkát, tanítói/tanulói 

beszámolókat, előadásokat, esetlegesen helyi 

szakmai közösség, civil szervezet 

képviselőinek meghívásával, figyelembe véve 

a hátrányos/tehetséges tanulók „igé- nyeit”, 

helyet adva ez által a nevelői módszertani 

kultúra megismerésére, bővítésére, esetleges 

megújítási igényre. 

 

Fogas Lili, 

 

Mecseki Mariann,  

 

Patói Pálma 

Egészségnap szervezése              Projektnap keretében bonyolítottuk e, az 

egészséges életmódhoz, táplálkozáshoz kapcso-

lódó ismereteinket. Ehhez szerveztünk  előzetes 

felkészítéssel, felkészüléssel a 4. osztályosaink 

önálló, egy-egy területet összefoglaló, kooper-

atív technikát is alkalmazó ismeretátadást, 

tanulást. 
A település hagyományos, a témához kapcso-
lódó programján való részvétel felelevenítésé-
vel segítettük az élményalapú tanulást.  
(pl. lekvárbírálat, mézeskalács-sütés, 
disznóvágás…) 

Mikolasek Tímea 

Állatok világnapja                       Iskolai, e téma köré szerveződő pro-

jektmunkánkat egészítette ki az erdei iskola ál-

tal kínált programokon való részvételünk, 

kihasználva az adott intézmény szakmai, inno-

vatív, kutató munkájának eredményeinek 

tanulói, iskolai,„tananyagi” megközelítését. 

Mikolasek Tímea 

Energiajárőr szolgálat” mű- 

ködtetése (vizes blokk, ajtók, 

ablakok, áram/világítás) 

Az évi felelősi rendszer ismertetésével, 

feladataival, kiemelt szerepet kapott a rend-

szeres, folyamatos energiatakarékosságra 

figyelés, neve- lés iskolai, otthoni és más 

környezetben egyaránt. 

Patói Pálma 

Fenntarthatósággal 

kapcsolatos 

dekoráció kialakítása,ak-

tuális terménygyűjtés,  

kiállítás (elhagyott madárfészek, 

farönk fűrészelt darabja, őszi 

termések…) 

Folyamatos, a témával kapcsolatos 

tanulói/tanítói gyűjtőmunka az év folyamán, 

(a digitalis munkarend bevezetéséig) a fen-

ntarthatóságra nevelés céljait szem előtt 

tartva. 

 

Osztályfőnökök, 

 



Szülők bevonása a fenntart- 

hatósággal kapcsolatos pro-

gramokba 

 

A fenntarthatóság tanulásához kapcsolódó 

családi, szülői/tanulói/nevelői programot 

szerveztünk hagyományosan a tanév elején. 

A további lehetőségekről, programokról fol-

yamatosan tájékoztatta intézményünk a 

szülői munkaközösséget, szóbeli, el-

ektronikus és iskolai faliújságon keresztül. 

Pl.: Aratás napja, Levendula nap, Virágos-

falu program, húsvéti barkácsolás a Faluhá-

zban, Karácsonyváró programok (Jelzett pro-

gramok egyéni részvétellel valósultak meg. 

Szélig Terézia 

Madáretető kihelyezése, 

madáretetés hozott, vásorolt, 

adományotott magokkal 

 

A madáretetők kihelyezésével is-

kolaudvarunkra, annak, tartalmának rend-

szeres feltöltésével tanulóink hozzájárultak a 

madár/természetvédelmi programhoz tanulói 

szinten. 

Patói Pálma 

Karácsonyi kézműves fo-

glalkozás osztályszintű program 

 

Az ajándék készítése nemcsak a családnak 

történik a gyerekek által, hanem a helyi, 

idősek szociális otthonában élők számára is.  

A karácsonyi ünnepi megemlékezésünkkel az 

idősek számára elmaradt. 

Osztályfőnökök, 

 

Adventi délután a szülőkkel        Az idei tanévre tervezett programunk  a 

járványügyi helyzetre való tekintettel online 

módon valósult meg. 

 

Virág- és fűszernövények ülte-
tése, frissítése 
 

A természeti környezet szépítése, mint igény, 

annak ápolása, gondozása, továbbá a tudatos-

abb táplálkozás irányába nevelés, mint cél je-

lent meg a fűszer- és gyógynövények ültetésé-

vel, ápolásával és majdani folyamatos fel-

használásával. Gyermekeink örömmel, 

boldogan ettek saját termesztésű metél-

őhagymánkból, ittak menta/citromfű teát.  
Növényeink öntözésére esővizet használ-
tunk. 

Patói Pálma 

Víz világnapja Az idei tanévre tervezett programunk  online 

feladatok megvalósításával történt. 
 

Föld napja Az idei tanévre tervezett programunk  online 

feladatok megvalósításával történt. 
 

Madarak és fák napja Az idei tanévre tervezett programunk  online 

feladatok megvalósításával történt. 
 

Fenntarthatósági témahét Az idei tanévre tervezett programunk  pro-

jektmunkák formájában valósult csak meg. 
 

Kihívás napja Az idei tanévre tervezett programunk a digi-

talis oktatásra való áttérés miatt elmaradt. 
 

Környezetvédelmi világnap Az idei tanévre tervezett programunk a digi-

talis oktatásra való áttérés miatt pro-

jektmunkák formájában valósult meg. 

Az elmaradt iskolai programot némiképp 

pótolja a településen, a falu gyermekeinek, az 

iskola tanulóinak szerveződő, a helyi 

önkormányzat, valamint az adott helyi cég és 

az iskola szervezésében történő 

környezetvédelmi, német nemz. tánctábor. 

 

Sportnap Az idei tanévre tervezett programunk csak a 

tanulók és tanítók részvételével valósult meg. 
 

30 éves az iskola A programot a 2021-2022-es tanév elején ter-

vezzük megvalósítani a járványügyi helyzet 

okán. 

 



 

 

 

 

Pogány, 2021. 06. 16.                                                                            Patói Pálma 

                                                                                                        Öko-iskolai koordinátor



 
 


