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1. Személyi feltételek 

Személyi feltételekben a II. félév során változás nem történt. 

2. Tárgyi feltételek 

Tárgyi feltételekben a II. félév során változás nem történt. 

3. Statisztikai adatok 

Munkaközösségünk két szakkört működtet. Ezek létszámadatai a következőek: 

Öko – szakkör - Pellérd:   14 fő 

Bányamanó szakkör – Kővágószőlős: 11 fő 

4. Pedagógiai folyamatok 

A pedagógiai munka tartalmát tekintve megfelelt az éves tervezésben foglaltaknak, a TET – 

nap esetében időpontváltozás következett be a szeptemberben elfogadott munkatervhez 

képest. A projektnap március 8.-ról április 13.-ra került, mert így szervesebben illeszkedhetett 

az előtte lévő napon megrendezett Életmentő naphoz. 

Versenyeredmények: (melyek más munkaközösségnél nem jelennek meg) 

PTE Botanikus Kert Mini kertek, dézsakertek pályázata: 

Pellérdi Általános Iskola Kővágószőlősi Tagintézménye: 1. helyezés 

Pellérdi Általános Iskola Görcsönyi Tagintézménye: 3. helyezés 

Pécsi Városi Bányászvetélkedő:   6., 10., 11. helyezés 

Madarak és fák napja országos vetélkedő:  11. és 16. helyezés 

5. Személyiség és közösségfejlesztés 

Munkaközösségünk fogja össze mind a négy intézményben a környezeti és egészségnevelés 

fontos feladatát. Ennek értelmében részt veszünk különféle programok szervezésében és 

végrehajtásában, mint pl. hulladékgyűjtések, egészségnap, sportnap, családi nap, stb.,a 

diákönkormányzattal együttműködve teremtisztasági versenyek lebonyolításában, 

értékelésében, rendszeresen végrehajtott iskolaudvar szemétmentesítésében, az iskola – és 
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osztálykirándulások környezeti neveléssel kapcsolatos programrészeinek szervezésében, 

tanácsadásában. 

Munkánkkal reményeink szerint hozzájárulunk a jövőt alakító, ma még diák társadalom 

szemléletmódjának alakításához, miközben a jelen felnőttjeit is megszólítjuk és formáljuk 

őket gyermekeik által. 

Nagyobb programjainkban – Életmentő nap, Sportnap, Határtalanul program, Bűvös völgy – 

közösen vesz részt minden intézményegység, így közösségformáló erejük jelentős és 

vitathatatlan. A munkaközösség segítségével az intézményegységek által önállóan 

megvalósított események a szülők és a civil szervezetek bevonásával szélesítik és erősítik a 

társadalmi kapcsolatokat is. ( Te Szedd!, hulladékgyűjtések, Tök Jó nap, stb. ) 

6. Belső kapcsolatok, együttműködés 

Munkaközösségünk szorosan együttműködik a többi munkaközösséggel, civil szervezetekkel, 

Önkormányzatokkal, melyre példa a sikeres horgászvizsga Pellérden május 10.-én, a már 

hagyománnyá váló közös DÖK – ÖKO kirándulás, mely idén a Pécsi Természettudományi 

Múzeum A „PÉCS MAMMUT” kiállítását vette célba, vagy a több szervezet 

együttműködésével megrendezett és az Életreform egyesület koordinálásával létrejött 

Életmentő nap és még egyéb programok, melyek során mindig számíthattunk minden 

kapcsolatunkra. A tudásmegosztás így túlmutatott a belső körökön. A helyi sportegyesülettel 

való kapcsolat eredményeként az MLSZ által szervezett defibrillációs tanfolyamon vehetett 

részt a munkaközösség – vezető, mely az intézményben a jövőben kihelyezésre kerülő 

készülék használatát teszi szakszerűen lehetővé, remélve, hogy e tudásra nem lesz szükség. A 

tanfolyamon szerzett tudást tervezem a tantestületnek átadni belső továbbképzés keretében. 

Tanéven átívelő, fenntartható programjainkról az éves munkaterv ad tájékoztatást. (melléklet) 

7. Intézmény külső kapcsolatai 

A külső kapcsolatok megegyeznek az Intézmény külső kapcsolataival 

Pellérd, 2019. június 19. 

Keresztély Renáta Mk. vez. sk. 


