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ALAPVETŐ CÉLKITŰZÉSEINK: 

 

 Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés elveinek ér-

vényesítése az iskolai napi gyakorlatban. 

 Az iskola valamennyi dolgozója igyekszik példát mutatni a diákoknak a környezetba-

rát szemlélet, az egészséges életvitel és a fenntarthatóság szempontjait követő maga-

tartás tekintetében. 

 Elősegítjük tanulóink környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását. 

 Segítünk megérteni a fogyasztás, és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntart-

ható fogyasztás elvét. 

 Tanulóink kapcsolódjanak be közvetlen környezetünk hagyományainak, értékeinek 

megőrzésébe, gyarapításába.  

 Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére 

való törekvés váljék meghatározóvá. 

 A környezetkímélő magatartás legyen meghatározó erkölcsi alapelv, egyéni és közös-

ségi szinten egyaránt. 

 Alakuljon ki érzékenység környezetünk állapota iránt, ismerjük fel és óvjuk környeze-

tünk értékeit. 

 A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakí-

tása, elmélyítése, együttműködve a szülői házzal, és civil társadalmi szervezetekkel.  

 Növendékeink szüleinek bevonása az intézmény ökoiskolai tevékenységeibe. 

 Legyen alapvető szempont az újrahasznosítás és a papírmentessé válás. 

 

ÖKO – MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI 

 

Villányiné Stáhl Márta – intézményvezető-helyettes 

Makai Andrea – ÖKO munkaközösség-vezető, tanító 

Keresztély Renáta – tanár 

Horváth Dávid Attila – DÖK segítő tanár (Pellérd) 

Katicsné Somogyvári Ildikó – könyvtáros tanár 

Juhászné Kernya Andrea – tanító 

Antalné Horváth Bernadett – DÖK segítő tanár (Görcsöny) 

Német-Sári Krisztina – tanító 



Sipos Gyöngyi – tanító 

Jakabné Katics Ildikó – Alsós munkaközösség-vezető, tanító 

Jakab András – tanár  

Posta Péter – technikai dolgozó 

 

ÖKOISKOLAI MŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK 

 

A környezeti nevelés, egészségnevelés és fenntarthatóság színterei tanórákon 

A tanórákon szinte valamennyi tantárgy színtere a környezettudatos nevelésnek. Alsó tagoza-

ton különösen a környezetismeret órák, felső tagozaton pedig elsősorban a biológia, földrajz, 

természetismeret, kémia, egészségtan és fizika órák.  

A magyar nyelv és irodalom órákon érzelmi kötődés hozható létre környezetünk megóvásáért, 

kialakítható a helyes kommunikáció a témával kapcsolatban, valamint megismertethető a rek-

lámnyelv, illetőleg annak szerepe életünkben.  

Rajzórákon tanulmányozható, illetve előtérbe kerül a természet sokszínűsége és formagazdag-

sága.  

Technika órákon lehetőség adódik környezetünk megtisztítására, egészséges ételek készíté-

sére, használati tárgyak, díszek készítésére újrahasznosított anyagokból. 

 

A tanórán kívüli ökoiskolai tevékenységek színterei 

A tanításon kívüli időszak, az órák közötti szünetekben, napközis szabadidőben, a Komplex 

Alapprogram alprogramjai során, tanítás nélküli munkanapokon, kirándulásokon jelenik meg.  

A fenntarthatóságra nevelésben ezek az egyik legfontosabb időkeretek, amivel ki lehet egészí-

teni a tanórán elhangzottakat, az elméletet átvinni gyakorlatba. Ezeken a rendezvényeken az 

iskola egész – szülők, diákok, pedagógusok –, együttes munkája jelenik meg. 

 

JELES NAPOK: 

 

Takarítási világnap – szeptember 3. hétvégéje (2020. szeptember 19.) 

Autómentes világnap – szeptember 22. 

Állatok világnapja – október 4. 

„Földünkért világnap” – október 21. 

„Ne vásárolj semmit!” nap – november 4. péntekje  

Vizes élőhelyek világnapja – február 2. 



Energiatakarékossági világnap – március 6. 

Víz világnapja – március 22. 

Föld órája – március utolsó szombatja (20.30-21.30) 

Föld napja – április 22. 

Madarak és fák napja – május 10. 

Környezetvédelmi világnap – június 5.  

 

Minden tagintézményben szervezünk hulladékgyűjtést – papír, fém hulladékokra koncent-

rálva. 

A tanév során szelektíven gyűjtjük a használt elemeket, akkumulátorokat. 

 

A Természet-Ember-Társadalom komplex program keretében Pellérden a környezetünkkel 

kapcsolatos témákat átfogóan dolgozzuk fel.  

Ebben a tanévben is megrendezésre kerül a Világ Legnagyobb Tanórája című program. 

A pellérdi iskolában folyamatos a fűszerkert gondozása az idei tanévben először a Komplex 

Alapprogram keretein belül - Életalapú alprogram -, 3. osztály segítségével.  

A DÖK tagjai pedig az osztályok tanteremtisztasági verseny, illetve a hulladékgyűjtés során 

segítenek. 

Pellérden alsós környezetismereti versenyt rendezünk, CSIGA-BIGA címmel. 

Igyekszünk minél több – a tanév során kiírásra kerülő – levelezős, és egyéb versenyen részt 

venni. 

 

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG 

A tanév során meghirdetett pályázatok figyelése. Amennyiben lehetséges részvétel azokon.  

 

Erdei iskola:  

(Sikeres pályázat esetén megvalósuló program) 

Célja: Tanulóink ismerjék meg közvetlen környezetünket. Tudatosuljon bennük a természet, a 

közvetlen környezet védelme. Az elméleti ismeretek megerősítése a gyakorlat által.  

Helyszíne Pogány, Zsályaliget. 

 

 

 

BELSŐ TUDÁSMEGOSZTÁS ÉS KAPCSOLATOK 



Munkánkat minden intézményben segítik a Diákönkormányzatok, valamint a technikai dolgo-

zók. Nagyobb programjainkon a teljes tantestület részt vesz. 

A munkaközösség feladatainak minden intézményben van felelőse – ott dolgozó kolléga sze-

mélyében. 

A munkát a munkaközösség-vezető fogja össze. A programokról fényképes emlékeztetők ké-

szülnek. 

Munkaközösségünk tagjai között a tudásmegosztás rendszeres és a munkaközösségi foglalko-

zások egy része is erről szól. 

A tagok között és külső partnereinkkel a kapcsolattartás folyamatos, melynek fő formája az 

elektronikus kommunikáció, a személyes interakciók mellett. 

 

Az éves munkatervben meghatározott programok, tevékenységek az érvényben lévő járvány-

ügyi előírások figyelembevételével valósulhatnak meg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Éves munkaterv 

2019-2020 tanév 

Pellérdi Általános Iskola 

 

Készítette: Makai Andrea 

ÖKO munkaközösség-vezető 

 

Szeptember 

Tevékenység Tervezett határidő Közreműködők Felelős 

Okoiskolai munkaterv elkészítése 2020. szeptember 15. munkaközösség tagjai Makai Andrea 

Autómentes világnap   2020. szeptember 22.  tanulók, pedagógusok Juhászné Kernya Andrea 

CSALÁDI NAP 2020. szeptember 26. áthelyezve tanulók, pedagógusok, szülők Villányiné Stáhl Márta 

Környezetünkért hulladékgyűjtés 2020. szeptember 28. 25. Iskola tanulói közössége, pedagó-

gusok, Biokom 

Villányiné Stáhl Márta 

 

Fűszerkert gondozása 2020. szeptembertől folyamato-

san  

3. osztály tanulói – ÉA alprogram 

keretében 

Horváth Dávid Attila 

Pályázatok, felhívások figyelése, 

továbbítása 

2020. szeptembertől folyamato-

san  

munkaközösség tagjai Villányiné Stáhl Márta 

Makai Andrea 

Keresztély Renáta 

Használt elem gyűjtése 2020. szeptember 30. tanulók, pedagógusok Makai Andrea 

 

 



Október 

Tevékenység Tervezett határidő Közreműködők Felelős 

Állatok világnapja – Állateledel 

gyűjtése  

2020. október 5.  tanulók, pedagógusok, szülők, 

Misina állatmenhely 

Juhászné Kernya Andrea 

Villányiné Stáhl Márta 

A Világ Legnagyobb Tanórája  2020. október 5-9. tanulók, pedagógusok Keresztély Renáta 

Juhászné Kernya Andrea 

Jakab András 

Fenntarthatósági Témahét 2020. 

(elmaradt tavaszi) 

2020. október 5-9. tanulók, pedagógusok Makai Andrea 

Keresztély Renáta 

Horváth Dávid Attila 

Használt elem gyűjtése 2020. október 30. tanulók, pedagógusok, szülők Makai Andrea 

„Földünkért” világnap – „Te mit 

teszel a Földért?” címmel rajzpá-

lyázat hirdetése  

2020. október 21.  tanulók, szaktanárok Makai Andrea 

Jakabné Katics Ildikó 

Jakab András 

Fűszerkert gondozása 2020. október 22. 3. osztály – ÉA alprogram kereté-

ben 

Horváth Dávid Attila 

Pályázatok, versenyfelhívások fi-

gyelése, továbbítása 

2020. október 30. szaktanárok, tanulók Makai Andrea 

Villányiné Stáhl Márta 

Keresztély Renáta 

 

 



November 

Tevékenység Tervezett határidő Közreműködők Felelős 

„Ne vásárolj semmit!” nap 2020. november tanulók, pedagógusok Makai Andrea 

Fűszerkert gondozása, téliesítése 2020. november 30. 3. osztály – ÉA alprogram kereté-

ben 

Horváth Dávid Attila 

Használt elem gyűjtése 2020. november 30.  tanulók, pedagógusok, szülők Makai Andrea 

Pályázatok, versenyfelhívások fi-

gyelése, továbbítása 

2020. november 30. szaktanárok, tanulók Makai Andrea 

Keresztély Renáta 

Villányiné Stáhl Márta 

Madáretetés megszervezése 2020. november 30.  3. osztály – ÉA alprogram kereté-

ben 

Horváth Dávid Attila 

 

 

December 

Tevékenység Tervezett határidő Közreműködők Felelős 

Madáretetés biztosítása 2020. december 18.  3. osztály – ÉA alprogram kereté-

ben 

Horváth Dávid Attila 

Teremtisztasági verseny I. ne-

gyedév értékelése 

2020. december 18. DÖK Horváth Dávid Attila 

Használt elem gyűjtése 2020. december 18. tanulók, pedagógusok, szülők Makai Andrea 

 



 

Január 

Tevékenység Tervezett határidő Közreműködők Felelős 

Madáretetés biztosítása 2021. január 29. 3. osztály – ÉA alprogram Horváth Dávid Attila 

Használt elem gyűjtése 2021. január 29.  tanulók, pedagógusok, szülők Makai Andrea 

Pályázatok, versenyfelhívások fi-

gyelése, továbbítása. 

2021. január 29. szaktanárok, diákok Makai Andrea 

Keresztély Renáta 

Villányiné Stáhl Márta 

 

 

Február 

Tevékenység Tervezett határidő Közreműködők Felelős 

Vizes élőhelyek világnapja 2021. február 04. tanulók, könyvtár Katicsné Somogyvári Ildikó 

Pályázat, versenyfelhívások fi-

gyelése, továbbítása 

2021. február 26. szaktanárok, tanulók Makai Andrea 

Keresztély Renáta 

Villányiné Stáhl Márta 

Madáretetés biztosítása 2021. február 26. 3. osztály – ÉA alprogram kereté-

ben 

Horváth Dávid Attila 

Használt elem gyűjtése 2021. február 26. tanulók, pedagógusok, szülők Makai Andrea 

 

 



Március 

Tevékenység Tervezett határidő Közreműködők Felelős 

TET nap – újrahasznosítás 2021. március 05. tanulók, könyvtár Katicsné Somogyvári Ildikó 

Energiatakarékossági világnap 2021. március 05. tanulók, pedagógusok Makai Andrea 

Jakabné Katics Ildikó 

Keresztély Renáta 

Jakab András 

Víz világnapja 2021. március 22. tanulók, könyvtár Katicsné Somogyvári Ildikó 

Föld órája 2021. március 27. tanulók Juhászné Kernya Andrea 

Használt elem gyűjtése 2021. március 31. tanulók, pedagógusok, szülők Makai Andrea 

Pályázatok, versenykiírások fi-

gyelése, továbbítása 

2021. március 31. szaktanárok, tanulók Makai Andrea 

Keresztély Renáta 

Villányiné Stáhl Márta 

 

 

Április 

Tevékenység Tervezett határidő Közreműködők Felelős 

Életmentő nap 2021. április 16. tanulók, pedagógusok, meghívott 

előadók 

Villányiné Stáhl Márta 

Dr. Fejesné Takács Viktória 

Keresztély Renáta 

Fenntarthatósági témahét 2021. április 19 – 23. tanulók, pedagógusok Villányiné Stáhl Márta 



Makai Andrea 

Keresztély Renáta 

FÖLD napja 2021. április 22.  tanulók, könyvtár Katicsné Somogyvári Ildikó 

Teremtisztasági verseny (II. ne-

gyedév) 

2021. április 30. DÖK Horváth Dávid Attila 

Fűszerkert gondozása, növényte-

lepítés 

2021. április 30. 3. osztály – ÉA alprogram kereté-

ben 

Hováth Dávid Attila 

Használt elem gyűjtése 2021. április 30. tanulók, pedagógusok, szülők Makai Andrea 

Pályázatok, versenyfelhívások fi-

gyelése, továbbítása 

2021. április 30. szaktanárok, tanulók Villányiné Stáhl Márta 

Makai Andrea 

Keresztély Renáta 

 

 

Május 

Tevékenység Tervezett határidő Közreműködők Felelős 

Madarak és fák napja 2021. május 10. tanulók, könyvtár, pedagógusok Katicsné Somogyvári Ildikó 

CSIGA-BIGA alsós környezetis-

mereti verseny 

2021. május 13. tanulók, pedagógusok Alsós munkaközösség 

 

Használt elem gyűjtése 2021. május 31. tanulók, pedagógusok, szülők Makai Andrea 

Fűszerkert gondozása 2021. május 31. 3. osztály – ÉA alprogram kereté-

ben 

Horváth Dávid Attila 



Pályázatok, versenyfelhívások fi-

gyelése, továbbítása 

2021. május 31. szaktanárok, tanulók Villányiné Stáhl Márta 

Keresztély Renáta 

Makai Andrea 

 

 

Június 

Tevékenység Tervezett határidő Közreműködők Felelős 

Környezetvédelmi világnap (jú-

nius 05.) 

2021. június 06. tanulók, könyvtár Katicsné Somogyvári Ildikó 

Környezetünkért hulladékgyűjtés 2021. június 14. tanulók, DÖK, pedagógusok, szü-

lők, Biokom 

Villányiné Stáhl Márta 

Osztálykirándulások 2021. június 10-11. tanulók, osztályfőnökök Villányiné Stáhl Márta 

Fűszerkert gondozása, nyári 

munka megszervezése 

2021. június 15. 3. osztály – ÉA alprogram kereté-

ben 

Horváth Dávid Attila 

Pályázatok, versenyfelhívások fi-

gyelése, továbbítása 

2021. június 15. szaktanárok, tanulók Villányiné Stáhl Márta 

Keresztély Renáta 

Makai Andrea 

Éves munka értékelése 2021. június 30. Öko munkaközösség Makai Andrea 

 


