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Ökoiskolai munkacsoport tagjai:  

 

Gálné Kelemen Roberta földrajz szakos 

Hatala Éva angol szakos, környezetvédelem szakkollégiummal Dök segítő tanár 

Hegedűs Krisztina felsős munkaközösség vezető 

Kovács Judit kémia, biológia, környezetvédelem szakos 

Tősér Gyuláné alsós munkaközösség vezető 

Varnyú Rita tanító  

 

 

Készítette: Kovács Judit 
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Célkitűzéseink:  

 

 Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását. 

 Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. 

Felelős törődés kialakítása a természeti erőforrásokkal. Ehhez elengedhetetlen megismerni a 

természet világát, rendszerét. Környezeti szemléletük alakítása. 

 A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába. 

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

törekvés váljék meghatározóvá. Megtanítani arra, hogy tetteink milyen változásokat okoznak 

magunkon és a közösségünkön. Törekszünk arra, hogy felismerjék és értelmezni tudják a 

globalizáció jeleit és ellen tudjanak állni káros hatásainak. 

 Meg kell tanítanunk arra, hogy igényeiket úgy elégítsék ki, hogy ez által ne veszélyeztessék a 

jövő generációk lehetőségeit. Ismerjék fel tetteik következményeit. 

 A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, 

elmélyítése, együttműködve a község önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi 

szervezetekkel. 

 Gondolkodás a jövőről, jövőkép formálása. Törekszünk arra, hogy tanulóink megértsék a jövőt 

meghatározó rendszereket, a környezet, gazdaság és társadalom rendszerei közötti kapcsolatokat. 

Kialakítjuk tanulóinkban a közösségépítés alapjait. 

 Rendelkezzenek a minőségi, igazságos és alkotó tervezéshez szükséges tudással, készségekkel és 

értékekkel. 

 A Natura 2000-es területek megismerése, megvédése, ezáltal a biológiai sokféleség megőrzése, 

ami végső soron az emberiség hosszú távú fennmaradását biztosítja. 

 

 

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink: 

 

 A „jeles napokról” (Föld napja, Környezetvédelmi Világnap, Madarak és fák napja) 

programokkal, versenyek szervezésével emlékezünk meg.  

 Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektíven gyűjtjük a következőket: papír, 

PET-palack, műanyag kupak.  

 Folyamatos a használt elemek gyűjtése is.  

 Részt veszünk környezettel, természettel kapcsolatos vetélkedőkön: Geoszféra környezetvédelmi 

vetélkedő   

 Szervezünk környezettel, természettel kapcsolatos vetélkedőt: Mátra Gyöngyei Vetélkedő 

 Ősszel és tavasszal egészségnevelési napot tartunk iskolánkban.  

 Iskolánk környékét rendszeres szemétszedéssel tartjuk tisztán, illetve évente egyszer a faluban is 

összeszedik a gyerekek a szemetet.  

 Minden évben a búcsúzó 8. osztály fát ültet az iskola udvarán. 



 

 

 Az egyik évben az alsó tagozat 1-4 osztálya, a következő évben a felső tagozat 5-8 osztálya erdei 

iskolai táborozáson vesz részt. Így minden tanulónk a 8 évfolyam során négyszer vesz részt erdei 

iskolai táborozáson. 

 A tanulmányi kirándulásokat is minden tanévben beiktatják az osztályok az éves programjukba a 

környezeti nevelés fő szempontjainak figyelembe vételével.  

 Két évvel ezelőtt elkezdődött a világító testek energiatakarékosra való cseréje. 

 Tavaly októberben az önkormányzat által megnyert pályázat segítségével kicseréltük a 

nyílászárókat, illetve az épület szigetelése is megtörtént. Így az épület jóval 

energiatakarékosabban működtethető. 

 Kollegáink és az ügyeletes tanulók rendszeresen ellenőrzik a csapok és WC tartályok működését, 

a csepegéseket, szivárgásokat azonnal jelentjük. 

 Figyelünk az energia használatra, igyekszünk a villanyt lekapcsolni használat után, illetve 

újrahasznosítható energiaforrással tüzelünk a tornacsarnokban, aminek szintén idén október-

novemberben történt meg a teljes körű felújítása, szigetelése. 

 Az irodában előnyben részesítjük az újrahasznosított papír használatát és erre ösztönözzük 

tanulóinkat is.  

 Támogatjuk tanulóink biciklivel való iskolába járását. Ehhez egy biztonságos tároló kialakítása. 

Az elhasznált iskolai székek vázából a szülők segítségével biciklitárolókat hoztunk létre, amiket 

a gyerekek festettek le. 

 A településen lakó pedagógusok minta példaként szolgálnak a gyerekeknek, mivel vagy gyalog, 

vagy kerékpárral érkeznek az iskolába. 

 Figyelmet fordítunk iskolánk udvarának és a környéknek a tisztaságára. Rendszeresen takarítjuk, 

rendezzük az udvart és környékét.  

 Különös figyelmet szentelünk az osztálytermek rendezettségére és zöldítésére. 

 Az eldobható eszközöket igyekszünk mellőzni az intézmény belső rendezvényeinek 

szervezésénél. 

 A vadásztársasággal, mint civil szervezettel együtt működünk. Illetve kapcsolatot tartunk a 

Mátra Múzeummal és az Egererdő ZRT-vel is. 

 Hatalmas zöld területet alakítottunk ki és azt az önkormányzattal együtt működve rendszeresen 

ápolunk. 

 Tanulóink minden évben ültetnek fát az iskola területén. 

 Az iskolapolgárok gondnokságot vállaltak a periglacionáris szelvényre, illetve az iskola udvarán 

lévő fákra. 

 A természetvédelem fontosságának megtanítása, a fenntarthatóság szellemében. A Natura 2000-

es területek megismerése az Évszak túrák során pl A Sárhegy élővilágának, jelölőfajainak és 

társulásainak megismerése, évszakonkénti megfigyelése. Bizonyos területek védelembe vétele. 

 

 



 

 

A tanulás – tanítás jellemzői a fenntartható fejlődés érdekében: 

 ismeretek integrálása 

 jelen és jövő értékeinek ismerete 

 a kritikus gondolkodás bátorítása 

 problémamegoldás ösztönzése 

 tanult ismeretek gyakorlati alkalmazhatósága 

 helyi és globális ügyekkel való foglalkozás 

 jelen és jövő érdekei egyensúlyának megtalálása 

 környezeti nevelés 

 



 

 

2017. szeptemberétől folyamatosan 
 

Feladat Felelős 
Energiajárőr szolgálat működtetése (világítás, vizes blokkok, ajtó-

ablakok ellenőrzése) 

Ügyeletes nevelő és 

ügyeletes tanuló 

Környezeti szempontból előnyös beszerzések kivitelezése, 

környezetbarát termékek használata. 
KLIK  

Iskola tantermeinek, folyosóinak zöld növényekkel való 

benépesítése, és ezen beltéri növényzet ápolása 

Önkormányzat, tantestület, 

szülők, takarító személyzet, 

ügyeletes tanuló, osztályok 

Szabadtéri sportpályák működtetése. Önkormányzat 

A fenntarthatósággal összhangban lévő dekoráció kialakítása a jeles 

napok alkalmából. 

Pádár Miklósné 

rajztanár 

Személyes terek kialakítása a diákok számára (osztálytermek, 

folyosók) 
Osztályközösségek 

Óvodával való együttműködés a fenntarthatóság terén. 
Bartókné Lukács Irén 

igazgató 

Szülők bevonása a fenntarthatósággal kapcsolatos programokba. 
igazgató, igazgató helyettes, 

osztályfőnökök 

Az iskola részt vesz a település környezetvédelmi programjának 

végrehajtásában. 

Bartókné Lukács Irén 

igazgató 

Környezetünk értékeinek, hagyományainak megismerése 

megőrzése.  Környezetünkben lévő Natura 2000-es területek, jelölő 

fajok megismerése. 

tantestület 

biológia szakos 

Gondnokság vállalása a környezetünkben lévő természeti és épített 

környezeti érték felett (Periglaciális talajszelvény, az udvar fái) 
tantestület 

Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában;  műanyagkupak 

gyűjtése, veszélyes hulladék gyűjtése-szárazelemek 
Hatala Éva 

DÖK 

Örökös Ökoiskola cím elnyerésével kapcsolatos teendők 

folyamatos végzése 
Makáné Vona Szilvia 



 

 

Időpont: Feladat Felelős Erőforrás Dokumentálás 

2017. szeptember 15-

ig 

Ökoiskolai munkaterv 

elkészítése, 

ökoiskolai 

munkacsoport 

megújítása 

Kovács Judit 

Ökoiskolai 

munkacsoport 

Iskolaigazgató 

Munkaterv 

2017. szeptember 15. 

Ökoiskolai munkaterv 

egyeztetése a DÖK-

kel, az SZM 

képviselőjével 

A DÖK részt vállal az 

ökoiskolai program 

megvalósításában 

Kovács Judit 

Ökoiskolai 

munkacsoport 

Iskolaigazgató 

SZM elnöke 

Dök Elnöke 

Varnyú Rita 

Makáné Vona Szilvia 

Jegyzőkönyv 

2017. szeptember  

25 – 27. 
Erdei tábor 

Gálné Kelemen 

Roberta 

felsős osztályfőnökök 

felsős tanulók 

szülők 

fotók 

számla 

2017. szeptember 29. 

Magyar Diáksport 

Napja 

Játékos szülő- diák 

sportverseny 

Gálné Kelemen 

Roberta 

nevelő testület 

tanulók, szülök 

tornacsarnok, iskolai 

sporteszközök 

fotók 

2017. november. 

Iskolai 

Egészségnevelési 

Délután Őszi 

Fülöpné Erdélyi 

Mária 

igazgató helyettes 

tantestület, tanulók, 

szülők, 

élelmiszerek 

fotók, számla 

2017. október. 

Évszaktúra: Ősz 

A Sárhegy, mint 

Natura 2000-es terület 

megfigyelése ősszel 

Hatala Éva 
Hatala Éva 

tanulók 
fotók, buszjegyek 

2017. november 6-7. 

Nemzetközi 

hulladékgyűjtő 

világnap keretein 

belül papír és pet 

palackgyűjtés 

Hatala Éva 

nevelő testület 

iskolapolgárok 

szülők 

önkormányzat 

konténer 

fotók 

szállítólevél, számla 

2017.november 11. 

Márton napi 

vigaszságok 

Hagyományőrzés, 

töklámpa faragó 

verseny 

Hatala Éva 

tantestület 

tanulók, szülők, 

polgármester, 

hagyományőrző 

egyesület 

tökök, aktuális 

eszközök 

fotók, számla 

2017. október-május 

Mátra Gyöngyei 

vetélkedő 

Kiemelt fontossággal 

a helyi Natura 2000-

es területek 

Gálné Kelemen 

Roberta 

Pádár Miklósné 

Kovács Judit 

Kovács Judit 

Gálné Kelemen 

Roberta 

tanulók 

laptop, digitális tábla 

feladatlapok 

fotók 

feladatlapok 

2017. december. Adventi készülődés 
Kovács Judit, 

Pádár Miklósné 

tantestület 

tanulók, szülők 

alapanyagok 

fotók, számla 

2018. január 

Múzeum látogatás a 

környezeti nevelés 

szellemében 

Kovács Judit 
Kovács Judit 

6. osztály 
fotók 



 

 

Időpont: Feladat Felelős Erőforrás Dokumentálás 

2018.február 4. Évszaktúra: Tél Hatala Éva 

Hatala Éva 

tanulók 

csúszkák 

fotók 

buszjegyek 

2018. február 12. 
Teleki Pál földrajz 

verseny házi fordulója 

Gálné Kelemen 

Roberta 

Gálné Kelemen 

Roberta 

tanulók, feladatsor 

feladatsor 

2018. március-április 

Dísznövények 

telepítése az udvari 

ágyásokba 

Önkormányzat Önkormányzat  

2018. április. 

Iskolai 

Egészségnevelési 

délután Tavaszi 

Az egészségügyi 

világnappal 

összhangban 

Fülöpné Erdélyi 

Mária 

tantestület 

tanulók, szülők, 

védőnő, mentősök, 

kozmetikus 

meghívott vendégek 

eszközei 

digitális tábla, 

feladatlapok 

fotók, feladatlapok 

digitális tananyagok 

2018. április 21. Föld Napja 
Hatala Éva, 

Kovács Judit 

tantestület, tanulók, 

szülők, 

helyi vadász 

helyi környezetvédők 

feladatsorok 

fotók 

feladatsorok 

2018. április 21. 

Évszaktúra: Tavasz 

A Sárhegy, mint 

Natura 2000-es terület 

megfigyelése 

tavasszal 

Hatala Éva 

Hatala Éva 

Makáné Vona Szilvia 

tanulók 

fotók, buszjegyek 

2018. április. 

Mátra Gyöngyei 

Vetélkedő Döntő 

Kiemelt fontossággal 

a helyi Natura 2000-

es területek 

Gálné Kelemen 

Roberta 

Pádár Miklósné 

Kovács Judit 

Kovács Judit 

Gálné Kelemen 

Roberta 

tanulók 

laptop, digitális tábla 

feladatlapok 

fotók, feladatlapok 

2017.április 24-28. 
Fenntarthatósági 

témahét 

Tősér Gyuláné, 

Makáné Vona Szilvia 

nevelő testület, 

tanulók 

feladatsorok, digitális 

tananyag 

fotók, feladat lapok, 

digitális tananyag 

2018. május 10. 

Madarak és fák napja 

Kiemelt fontossággal 

a helyi Natura 2000-

es területekről megis-

mert tudásanyag 

beépítésére 

Kovács Judit 

tantestület 

tanulók, szülők, 

vadásztársaság 

feladatsorok 

digitális tábla 

fotók, számla 

digitális anyagok 

2018.június. 

Környezetvédelmi 

világnap keretein 

belül papír és pet 

palackgyűjtés 

Hatala Éva 

nevelő testület 

iskolapolgárok 

szülők 

önkormányzat 

konténer 

fotók 

szállítólevél, számla 

  


