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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 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.  



 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.  

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

 Az idei évben elkezdődött a világító testek energiatakarékosra való cseréje. 

 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. 

 Az irodán előnyben részesítjük az újrahasznosított papír használatát és erre 

ösztönözzük tanulóinkat is.  

 Támogatjuk tanulóink biciklivel való iskolába járását. Ehhez egy biztonságos tároló 

kialakítása. 

 Figyelmet fordítunk iskolánk udvarának és a környék 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 ápoljuk. 

 Az iskolapolgárok gondnokságot vállaltak a periglacionáris szelvényre, az iskola 

udvarán lévő fákra. 

 

 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 

 



Az ökoiskola munkatervének megvalósulása 

2015-2016. 

   

Időpont Feladat Felelős 

2015.augusztus 28. 
Munkaközösségek munkaterveinek 

elkészítése 
munkaközösség-vezetők 

2015.augusztus 28. Ökoiskolai munkaterv elkészítése Vona Szilvia 

2015. szeptember 21. 

Szüreti felvonulás 

Szüreti felvonulás az Árnyaskert 

Óvodával, a Nyugdíjas és 

Hagyományőrző Egyesülettel. 

Bartókné Lukács Irén 

2015.szeptember 24. 

Ökoiskolai munkaterv egyeztetése a DÖK-

kel, az SZM képviselőjével 

A DÖK részt vállal az ökoiskolai program 

megvalósításában 

Gálné Kelemen Roberta 

Kovács Judit 

SZM elnöke 

2015. szeptember 25. 

Magyar Diáksport Napja 

Játékos szülő- diák sportverseny 

Világ gyalogló nap 

Világ gyalogló napon együtt gyalogolt 

gyermek, szülő, nagyszülő és a település 

vezetése. 

Gálné Kelemen Roberta 

2015. október 3. 
Évszaktúra: Őszi túra Mátrakeresztes - 

Ágasvár - Mátraszentistván 
Hatala Éva 

2015. október 10. Látogatás a Sasközpontba Ördögné Tóth Nikoletta 

2015. október 12 – 14.  Felsős Erdei tábor: Szandavár 

Fülöp Henrietta 

Gálné Kelemen Roberta 

Hatala Éva 

Kovács Judit 

2015. november 11. 

Márton napi vigaszságok 

Hagyományőrzés keretein belül volt a 

Márton napi vetélkedőben: libagyűjtés, 

sorversenyek, libatömés, kukoricamorzsolás. 

Gálné Kelemen Roberta 

2015. november 17. 

Iskolai Egészségnevelési Délután Őszi 

„Sportolj az egészségedért” 

Közös aerobic, majd kerékpáros 

akadálypályán próbálták ki magukat a 

tanulók és a pedagógusok 

Fülöpné Erdélyi Mária 

2014. november 19 - 

20. 

Papírgyűjtés 

A papír gyűjtésén kívül PET palackokat is 

gyűjtöttek idén a tanulók. 

Gálné Kelemen Roberta 

2016. január 15. 
Évszaktúra: Tél 

Szánkózás Mátraházán 
Hatala Éva 

2015. december 19. 

Adventi készülődés 

Gyertyatartó, karácsonyfadísz, angyalka 

készítése kézműves foglalkozásokon többek 

Kovács Judit, Pádár 

Miklósné 



között természetes anyagok segítségével. 

2016. április 11. 

Iskolai Egészségnevelési délután Tavaszi 

Káposzta feldolgozása, savanyítás, 

zöldségfélék rosttartalma, kóstolás, 

gyümölcslé készítése, előtte mérés, becslés, 

gyermekbetegségek és tünetei, versek dalok 

gyűjtése,  kvíz-játék, alternatív sportok 

kipróbálása 

Fülöpné Erdélyi Mária 

2015. április 18. 

Évszaktúra: Tavasz 

Sárhegyi túra a tavaszi virágzás 

megtekintése. 

Hatala Éva 

2016.április 22. 

Föld Napja 

Az iskola tanulói és nevelői megtisztították a 

periglaciális talajszelvény környékét, 

összeszedték a szemetet és gyomtalanítottak. 

Ezen a héten mindennap biciklivel jöttek a 

gyerekek iskolába. 

Gálné Kelemen Roberta, 

Kovács Judit 

2016. április 29-30. 
Dísznövények telepítése az udvari ágyásokba 

Virágok ültetése az iskolai udvaron. 
Önkormányzat 

2016. május 10. 

Madarak és fák napja 

Játékos totók, túra a periglaciális 

talajszelvényhez. 

Kovács Judit 

2016. május 10.  Faültetés Fülöp Henrietta 

2016. május 11. 

Mátra Gyöngyei Vetélkedő Döntő 

Négy környékbeli iskola (Markaz, Nagyréde, 

Gyöngyös, Atkár) tanulói mérték össze 

tudásukat. 

Kovács Judit 

2016. június 10-11. 

Papírgyűjtés 

Az egész falut megmozgató esemény ez, 

mivel a szülők, sőt a nagyszülők is 

bekapcsolódtak a papírgyűjtésbe. 

Gálné Kelemen Roberta 

 

Bár nem szerepelt a munkatervünkben, de az önkormányzat szervezésében a faluban, 2015. május 16.-

án szombaton elektronikai hulladékgyűjtés volt. Természetesen ebbe a szülők és iskolánk tanulói is 

bekapcsolódtak. 

Általánosan az egész évben végzett feladataink is folyamatosan teljesültek: 

 

 

 

 

 

 



2015. szeptembertől folyamatosan 
 

Feladat Felelős 
Energiajárőr szolgálat működtetése (világítás, vizes blokkok, 

ajtó-ablakok ellenőrzése) 

Ügyeletes nevelő és 

tanuló 

Környezeti szempontból előnyös beszerzések kivitelezése, 

környezetbarát termékek használata. 
KLIK  

Beltéri növényzet ápolása 

Takarító személyzet, 

ügyeletes tanuló, 

osztályok 

Szabadtéri sportpályák működtetése. Önkormányzat 

A fenntarthatósággal összhangban lévő dekoráció kialakítása a 

jeles napok alkalmából. 
Pádár Miklósné 

Személyes terek kialakítása a diákok számára (osztálytermek, 

folyosók) 
Osztályközösségek 

Óvodával való együttműködés a fenntarthatóság terén. Bartókné Lukács Irén 

Szülők bevonása a fenntarthatósággal kapcsolatos 

programokba. 

igazgató, igazgató 

helyettes, osztályfőnökök 

Az iskola részt vesz a település környezetvédelmi 

programjának végrehajtásában. 
Bartókné Lukács Irén 

Környezetünk értékeinek, hagyományainak megismerése 

megőrzése. 
tantestület 

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 
Gálné Kelemen Roberta 

 

 

 
 

 


