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Intézményünk pedagógiai programja, munkaterve képviseli a fenntarthatóságra nevelés 

célkitűzéseit. Munkánkat a tanórán és azon kívül is a fenntarthatóságra nevelés jellemzi. 

Intézményünk belső és külső környezete híven tükrözi célkitűzéseinket. (Lsd. Pedagógiai 

program, Ökológiai munkaterv) Az egész napos iskola, az alsó és a felső tagozaton is 

alkalmat ad a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő programok lebonyolításához. 

Tanulóink a tanórákon projektek keretében ismerhetik meg a közvetlen és távolabbi 

környezetünket. A sétákon, kirándulásokon, szakkörökön, téma napokon-heteken, 

versenyeken bővülhet a nebulók „zöld” látóköre. Gyakorta szervezünk és rendezünk 

projektnapokat, projektheteket, melyek segítik a gyermekek élményeken, saját 

tapasztalatokon alapuló tanulást. (PL.: Állatok világnapja; Fenntarthatósági témahét; 

Egészségnap, Víz világnapja, Föld napja..) Így válik a jövő generáció érzékennyé, nyitottá a 

fenntarthatóság problémái iránt.  

Iskolánk ÖKO-munkacsoportjában személyi változás történt. Az ÖKO-munkacsoport 

jelenlegi tagjai :   1. Kardos Beáta  (tanító) 

                              2. Magasi Józsefné  (tanító) 

                              3. Balláné Szőke Edit (biológia-kémia szakos tanár) 

                              4. Stáhl Károly  (karbantaró) 

Iskolánk az előző tanév II. félévében nyújtotta be másodszorra az Oktatáskutató és Fejlesztési 

Intézet által meghirdetett Ökoiskola cím újbóli elnyeréséhez kapcsolódó pályázatot.  Ennek 

eredményéről még mostanáig nem kaptunk értesítést. A korábbi pályázatban vállaltak alapján 

még 2016. tavaszán létesítettünk egy Gyógy-és fűszernövény kertet, melyben a növények 

ápolásáról és hasznosításáról is tanulóink gondoskodnak. Azóta bővítettük magaságyásaink 

számát, valamint„növényállományunkat”is. Például sóskával, salátákkal, levendulával, 

körömvirággal. Az elmúlt években nagy hangsúlyt fektettünk menta, citromfű teák, frissítő 

italok készítésére, valamint a fűszerek (bazsalikom, oregano, kakukkfű, rozmaring…) 

ételekben való használatának bemutatására, azok fogyasztásának, egészségünkre gyakorolt 

jótékony hatásainak megismertetésére. Fűszer-és gyógynövényeinket szárított formában, 

sikeresen értékesítjük a „Karácsonyi-vásárokban”. Ezt a hagyományt továbbra is ápoljuk.  A 

növényeinket gyűjtött esővízzel locsoljuk. Időközben a szelektív hulladékgyűjtésünket 

kibővítettük a műanyag, fém és papír anyagú hulladékok kukarendszerű gyűjtésével, 

elszállításával. A pályázati lehetőségek kihasználására továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk. 

A jelentősebb, legtöbb tanulónkat megmozgató ÖKO eseményeink: 

Rendszeres tevékenységek: 

- ÖKO-faliújság készítése, ÖKO-hírek az iskolarádióban, ÖKO-rovat  a honlapunkon 

- Papírgyűjtés 

- Elektromos hulladék gyűjtése, elemek gyűjtése 



-Kukarendszerű papír, műanyag és fém hulladékok gyűjtése 

- Udvartakarítás, rendezés, gyógy-és fűszernövénykert ápolása, parkosítás,(virágosítás, 

faültetések), balkonládába virágültetések, gondozásuk, iskola épületében növények 

elhelyezése, madarak etetése 

- Geotúrák, geofoglakozások, természetjáró szakkör (2 csoportban), nyári napközis tábor 

- Versenyek, vetélkedők, rajzpályázatok 

Jeles napok ünneplése, témanapok, témahetek: 

- Állatok világnapja, Fogyasztásszüneti világnap, Hulladékcsökkentési hét; Víz 

világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja, Környezetvédelmi világnap 

Látogatások:  

Halastó, Vízmű Szennyvíztelepe, Geopark-Csopak, Tanulmányi kirándulások, gyalogtúrák, 

Erdei iskolai foglalkozások, Laborgyakorlatok, Múzeum látogatások, közeli gazdaságok, 

élelmiszeripari vállalkozások látogatása 

Kiemelt feladatok: 

- Az Ökoiskola cím újbóli elnyerése esetén a szelektív hulladékgyűjtés további bővítése, 

komposztáló felújítása, bővítése 

- Gyógynövénykert gondozása, továbbfejlesztése, növények hasznosítása 

- Az Öko- jeles napok méltó megünneplése 

- Ünnepekhez kapcsolódó játszóházakban természetes anyagok használata, az 

újrahasznosításra hangsúlyt fektetve. 

Folyamatos feladatok: 

- Pályázatfigyelés és eredményes pályázatok írása környezeti nevelés, iskola-konyha 

létesítésének témakörében 

- Erdei iskolával kapcsolatos pályázatok figyelése, írása 

Iskolai  ÖKO Programtervünk: 

Szeptember: 

- Ökoiskolai munkaterv egyeztetése az iskolában működő munkaközösségek munkatervével 

(DÖK, SZM képviselőivel) 

- Faliújság elkészítése  

- Osztályok, folyosók dekorálása természetes anyagokkal 

- Tantermek, folyosók, aulák zöld növényekkel való benépesítése 

- Növények gondozása kint és bent egyaránt, faültetés 

-Fűszer-és gyógynövények leszárítása 

- Nemzetközi hulladékgyűjtő világnap (09.21.) (Elemgyűjtés, elektromos hulladékok 

gyűjtése) 

 

Október: 



- Állatok világnapja (10.04.)  

- Termések gyűjtése a természetben, felhasználásuk (Csipkebogyó, gombák…) 

- Papírgyűjtés, leadás 

- Az iskola udvarán lehullott lomb összegyűjtése, komposztálása 

-Madárodúk, itatók készítése. kihelyezése 

November: 

- Madáretetők készítése, javítása, felállítása 

- Madáretetők töltése, „madárkalács” készítése 

- Adventi koszorú készítése 

December: 

- Az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományőrző foglalkozások, napok (Luca-témanap, 

Karácsonyi játszóház) 

- Luca-búza ültetése 

- Karácsonyi ajándékok készítése természetes anyagokból 

- Hó eltakarítása az udvarról, fák ágairól lerázni a rá nehezedő havat 

- A szárított gyógy-és fűszernövények értékesítése a Karácsonyi vásárban 

Január: 

- Az itt telelő madarak védelme, etetése 

- Ásványkiállítás 

- Kémiai játszóház 

Február: 

-  Medvenap 

- Vizes élőhelyek világnapja (február 2.) Kirándulás vizes élőhelyre a szakkörösökkel 

- Farsangi népszokások felelevenítése (Maszk készítése, fánk sütése) 

- Természetjáró szakkörösök filmvetítése (Magyarország Nemzeti Parkjainak, közeli 

Natura 2000-es területeknek megismertetése) 

- Hagymás növények ültetése az osztálytermekben 

Március: 

- Tavasszal visszaérkező költöző madaraink megfigyelése  

- Erdők világnapja (március 21.)  

- Víz világnapja Témahét: rajzpályázat, vetélkedő, előadások, kirándulás a környék 

vizes élőhelyeihez (Halastó, Eger-patak) 

Április: 

-  Gyógynövénykert gondozása, ültetések 

- Balkonládák karbantartása, virágültetések, gondozásuk 

- A Fenntarthatóság, környezettudatosság témahete (Föld napja, Víz Világnapja…) 

Május: 

- Népszokások felelevenítése: Májusfa állítása, népi gyerekjátékok tanulása 

- Természetvédelmi versenyek 

- Látogatás a Geo-parkba 

- Madarak-és fák napja  



- A gyógynövénykert gondozása  

- Bodzavirág gyűjtése, hasznosítása (szörp, tea, dzsem készítése) 

Június: 

- Környezetvédelmi világnap (június 5.) 

- DÖK-Nap 

- Nyári napközi szervezése, kivitelezése (Lehetőleg sok „zöld” programmal) 

- Az éves munka értékelése, jutalmazások 

 

ÖKO Programterv Táblázat 

Időpont Program Felelős/Közreműködő 

2019. szeptember 12. 
Természetjáró szakkör 

beindulása 

 Góczáné Becker Éva Szevaszti 

Kardos Beáta 

2019. szeptember 

Udvartakarítás, 

gyógynövénykert gondozásának 

megszervezése 

DÖK, Németh Adrienn, 

Kardos Beáta 

2019. szeptembertől Pályázatok figyelése, írása 
ÖKO-munkacsoport tagjai, 

osztályfőnökök 

2019. szeptember 22. Autómentes világnap DÖK, Kardos Beáta 

2019. október 4. Állatok világnapja Kardos Beáta 

2019. szeptember vége, október 

eleje 
Papírgyűjtés, leadás DÖK, Németh Adrienn 

2019. október 
Lomb gyűjtése az udvaron, 

komposztálás 

Napközis tanulók, napközis 

pedagógusok, Stáhl Károly 

karbantartó 

2019. október 24. Projektnap: Az erdő Kohlrusz Rita 

2019. november 
Madáretetők készítése, javítása, 

felállítása 

 Balláné Szőke Edit 

Stáhl Károly 

2019. november vége 
Ajándékkészítés a karácsonyi 

vásárra 
DÖK, Németh Adrienn 

2019. december 1.  Adventi játszóház 
Borbély Magdolna, felsős 

munkaközösség 



2019. december 13. Luca-nap  tanítók, tanárok 

2019. december Hóeltakarítás 
8. osztály, Strommer László, 

Stáhl Károly 

2020. január 
Az itt telelő madaraink védelme, 

etetése 

Balláné Szőke Edit 

 

2020. január Ásványkiállítás Szautner Antalné 

2020. január-február Kémiai játszóház 7. osztály, Rábel Zoltánné 

2020. február 1. Medvenap tanítók, tanárok 

2020. február 2. 

Vizes élőhelyek világnapja 

Kirándulás vizes élőhelyre 

 

Góczáné Becker Éva Szevaszti 

Kardos Beáta 

2020. február  Ásvány-túra Kohlrusz Rita 

2020.február 22. 
Farsangi népszokások, fánk 

készítése 

Rábel Zoltánné, Sándor Zsuzsa, 

Gelencsér Henriett 

 

2020.február 
Filmvetítés a magyarországi 

Nemzeti Parkokról 

Természetjáró szakkör: Kardos 

Beáta 

2020. február Hagymás növények ültetése alsósok, tanítók 

2020. március-április-május, 

június 

Balkonládák karbantartása, 

virágültetések; Gyógy-és 

fűszernövénykert: ültetések, 

gondozások, felhasználás 

Természetjáró szakkörös 

diákok, takarítók, Kardos Beáta, 

2020. március 21. 
Az erdők világnapja 

                   (túra) 
Kardos Beáta 

2020. március-április Komposztáló felújítása, bővítése Kardos Beáta, Stáhl Károly 

2020. április.20-24. 
A Fenntarthatóság-

környezettudatosság témahete 

Balláné Szőke Edit, Magasi 

Józsefné 



2020. április 30. Májusfa állítása Napközisek, Stáhl Károly 

2020. május  Természetvédelmi versenyek 
Balláné Szőke Edit Rábel 

Zoltánné 

2020.május 10. Madarak és fák napja 
Balláné Szőke Edit, Kardos 

Beáta 

2020. május Látogatás a csopaki GEO-parkba Balláné Szőke Edit, 

2020. május Bodzavirág szedése, hasznosítása 
Természetjáró szakkör, Kardos 

Beáta 

2020. június 5. 

Környezetvédelmi világnap 

Túra 

(Királykő) (Natura 2000-es 

terület) 

Kardos Beáta 

 

2020.június 12. DÖK-nap (Sportnap) DÖK, Strommer László 

2020. június 22-26. 
Nyári napközi sok „zöld 

programmal” 
Németh Adrienn, Lövei Andrea 

2020.június 12. 
Éves munka értékelése, 

jutalmazások 

Magasi Józsefné, Balláné Szőke 

Edit, Kardos Beáta, Stáhl 

Károly 

 

Programjaink megvalósításához szükséges anyagi háttér megteremtéséhez kérjük a DÖK, 

SZM, nagyvázsonyi Önkormányzat, az illetékes Tankerület, iskolánk Alapítványa illetve 

helyi vállalkozók segítségét. Nagyobb szabású terveinkhez minden pályázati lehetőséggel élni 

fogunk. 

 

Nagyvázsony, 2020.08.28.                                 Készítette: Kardos Beáta 

 

 

 


