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Iskolánk öko-tevékenységének célja, fő jellemzői: 

Iskolánk célja, hogy olyan tudatformáló és cselekvésre szoktató miliőt nyújtson diákjainak, olyan folyamatba vonja be őket, melyben olyan 

nemzedék nevelkedik fel, amely ismeri legszűkebb és a legtágabb környezetét is, törődik azzal, valamint annak problémáival. Olyan nemzedék, 

mely tudással, készségekkel, attitűdökkel, motivációval és elkötelezettséggel rendelkezik maga és mások felé, hogy egyénileg és közösségben 

dolgozzon az aktuális környezeti-, egészségi-, társadalmi problémák megoldásain és az újak megelőzésén, s hogy aktív állampolgárként – 

demokratikus módon részt vegyen a társadalmi és környezeti változásokban. 
 

Ennek érdekében: Intézményünk beépíti éves munkaterveibe Egészségnevelési- és Környezeti nevelési programunk szellemiségét és 

programtervét, kiegészítjük éves projekt-témánk újdonságaival és az aktuális lehetőségekkel, amely így – a munkaközösségek éves terveiben 

megjelenő tevékenységek révén megvalósítja intézményünk kitűzött céljait. 

 

Kiemelt fejlesztési területek, feladatok a fenntarthatóság jegyében: 

Erkölcsi nevelés 

 Az ítélőképesség, a felelősségérzet és az igazságérzet fejlesztése. 

 Egyetemes emberi értékek tudatosítása, azok tiszteletben tartásának gyakorlattá alakítása 

 Segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. 

 Közösségi beilleszkedésük elősegítése 

 Szociális érzékenység, a közösséget- és a másokat segítő magatartás kialakítása a tanulókban. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 Ismerjék meg hazánk természeti értékeit, tanulmányozzák hazánk jeles tudósainak, feltalálóinak, művészeinek, munkásságát! 

 Ismerjék meg nemzetiségi gyökereiket, hagyományaikat, kultúrájukat, gyakorolják értékeik megőrzésének tevékenységeit!  

 Gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a haza megismerését, 

megbecsülését.  

 Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás érzése. 



7. számú melléklet – ÖKO munkaterv 

 

3 

 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 A tanuló tudja magát alkotó, tevékeny és megbízható módon elhelyezni az életében szereplő közösségekben! 

 Váljon alapvető igényévé a demokratikus légkör megléte, illetve kialakítása! 

Önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 A közösségi normák betartásának bemutatása és gyakoroltatása, a tiszteletteljes emberi kapcsolatok kialakításához alkalmas 

attitűdök gyakoroltatása – beleértve az önmagukért való kulturált, de határozott kiállást is. 

 Motiváción alapuló segítségnyújtás a reális énkép kialakításában  

 Segítsük diákjainkat az érzelmeik kifejezésében, a mások helyzetébe történő beleélésben, egymás kölcsönös elfogadásában.  

Testi-lelki egészség 

 Ki kell alakítani a tanulókban az igényt az egészség megőrzésére, megtanítani őket az erre irányuló magatartásformákra, a stressz 

kezelés módszereinek alkalmazására; képessé kell tenni a diákokat lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük 

szabályozására, a konfliktusok kezelésére. 

 Felismertetni a környezet veszélyforrásait. 

 Önmaguk tiszteletének, az önmagukkal szembeni igényességnek a kialakítása. 

Családi életre nevelés 

 Segítségnyújtás a gyermekeknek és fiataloknak a felelős és harmonikus párkapcsolatok kialakításában, a családi életükben felmerülő 

konfliktusok kezelésében. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 A természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett 

magatartás és életvitel váljék meghatározóvá a tanulók számára. 

Pályaorientáció 

 Olyan feltételeket, tevékenység biztosítása, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, 

hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 A tanulók gyakorlati tevékenységek.révén ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű 

gazdálkodás, a felelős fogyasztás területén; tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát; 
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lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, 

egymásrautaltságát. 

 A tanulók egyszerű modellhelyzetekben próbálják ki a gazdálkodás lépéseit! 

Médiatudatosságra nevelés 

 A tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét, az 

általuk által közvetített információkat tudatosan, felelősen és kritikusan használják.  

Hatékony, önálló tanulás 

 Olyan tudás kialakítása, amely révén a tanulók a gyakorlatban és új helyzetekben is képesek alkalmazni meglévő elméleti- és 

gyakorlati ismereteiket, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. 

 A tanulói képességek, munkafegyelem, céltudatosság sokoldalú fejlesztése. 

Idei projektünk: 

Iskolánk immár másodszor mondhatja magáénak az Ökoiskola megtisztelő címet. Éves munkatervünk jórészt hagyományainkra épül, de minden 

évben nagy hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóság jegyében szervezett, változatos és a környék adottságaihoz, az itt élők igényeihez igazodó 

programok szervezésére is. Idei „újdonságunk”, azaz projekt-témánk a Takarékosság.  

A globális környezeti problémák és iskolánk felújításának folyamata aktuális és sokoldalú lehetőséget nyújt a környezeti erőforrások felelős 

felhasználásának hangsúlyozására, s az ahhoz kapcsolódó gyakorlat elmélyítésére. Ennek szellemiségében az idei tanévben kiemelt figyelmet 

fordítunk a „Takarékosság” – azaz a javaink felelős használatával összekapcsolható tanórai- és tanórán kívüli tevékenységek szervezésére.   

 

Az öko-csoport tagjai: Fekete Gabriella, 

   Skultétiné Stubits Zsuzsa 

   Móriczné Pehm Anna 

   Ladányi Veronika 

   Lászlóné Jusits Anna 

   Vargyasné Köbli Lilián  
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FELADATOK, PROGRAMOK 

Időpont Feladatok, tevékenységek Felelős Erőforrás 
Eszköz- és 

anyagszükséglet 

FOLYAMATOS FELADATOK AZ ÉV SORÁN 

 

Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában 

 Pet-palack 

 Használt elem 

 Egyéb elektronikai hulladék 

 Féloldalas papírok gyűjtése és  

 újrahasznosítása a nyomtatásban 

 

DÖK 

LV 

 

Öko-csoport 

tanulók 

szülők 

minden pedagógus 

 

 

 

 

elszállítás 

 

 Iskola környezetének, udvarának és sziklakertjének gondozása. 

Allergén növényektől mentesítés. 
karbantartó 

diákok, 

szülők 

 

 Öko témák beépítése a tanórákba.  szaktanárok digi-tábla  

 

Szűkebb környezetünk értékeinek megismerése  

 Természetjáró szakkör 

 Szabadban tartott órák 

  Túrák, kirándulások 

 Egyéb közösségi programok 

szaktanárok 

ofők 

  

 
Kapcsolattartás és együttműködés testvériskoláinkkal,  

civil szervezetekkel, a helyi közösségekkel. 
intézményvezető 

nyelvszakosok 

diákok, tanárok 

nyomtató, papír, 

tízórai a gyerekeknek 

utazási költségek 

 
Környezetkímélő szervezés és anyaghasználat az iskola 

mindennapos gyakorlatában és a programokon 

gazdasági 

vezető 

fenntartó 

iskola dolgozói 

 

 Iskolagyümölcs- és iskolatej akció fenntartó szállító  

egyhét 

Az iskola felhasználja a különböző kommunikációs 

csatornákat, hogy munkájáról minél többen hírt kapjanak. - 

Iskolánk honlapjának folyamatos frissítése  

 

szervező 

 

 

rendszergazda 

IKT eszközök 
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Időpont Feladatok, tevékenységek Felelős Erőforrás 
Eszköz- és 

anyagszükséglet 

 
Sporteszközök és játszótér használatának  

lehetősége a hosszú szünetekben. 

ügyeletesek 

 

testnevelő tanár 

 

sporteszközök 

AUGUSZTUS 

 

08.22-től 

 

Az ökoiskolai arculattal összhangban lévő  

dekoráció kialakítása és folyamatos aktualizálása 

 tantermek, osztály faliújságok 

 folyosók  

 iskolai faliújság: jeles napok, nemzeti ünnepek,   

aktuális infók megjelenítése folyamatosan 

 takarítás és teremrendezés a felújított kisiskolában 

 olvasópolc kialakítása az osztályokban 

 

 

 

 

ofők 

 

DÖK 

 

minden pedagógus 

 

 

 

 

kartonpapír 20 ív 

gyurmaragasztó 10 db 

nyomtató, 

színes filctollkészlet 

 

 

takarító szerek 

 

08.31. 

 

Tanévnyitó- és iskola-avató ünnepély 

 

SzV 

BSné 

hangosítás, udvar 

berendezése 

versek kiadása 

 

ajándék az elsősöknek 

 

 

Időpont 

 

Feladatok, tevékenységek 

 

Felelős 

 

Erőforrás 

Eszköz- és 

anyagszükséglet 

SZEPTEMBER 

09. első hete 

Hetesek feladatainak meghatározása: (világítás, vizes blokkok,  

csapok, ajtók-ablakok, szellőztetés ellenőrzése) 

Takarékosságra nevelés az energia-, áram- és vízfelhasználás terén. 

ofők 

  

09-től Jeles napok megjelenítése az iskolai faliújságon LV 
ofők alapanyagok 
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Időpont Feladatok, tevékenységek Felelős Erőforrás 
Eszköz- és 

anyagszükséglet 

09.18-ig 
Öko-programok egyeztetése a munkaközösségekkel 

Öko-munkaterv készítése 
VKL 

munkaközösségek  

09.11-től Természetjáró szakkör VKL 
fényképezőgép, 

IKT eszközök, 

anyagok, eszközök a  

kísérletezéshez 

15. „Te szedd” - hulladékgyűjtés DÖK 
szállítás  

17. Táncosaink szereplése a pornóapáti Folklórnapon  PV, SzHE 
  

09.18-tól Pont Velem vetélkedő indítása LV 
  

09.18-23. 
A világ legnagyobb tanórája projekthét – Tudatos táplálkozás, 

felelős élelmiszerfogyasztás 

LV 

KÁ 

digi-tábla, 

számítógéppark 
lamináló fólia 

09.25. „Takarékoskodj!” rajzpályázat SzÁ 
   

09.27. Pályaorientációs show 6-7. o. KA 
ofők  

09.29. A magyar népmese napja HSzT felsős gyerekek 
alapanyagok 

9.29. Állatok Világnapja iskolai faliújság 5.o.  
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OKTÓBER 

10.2. Állatok Világnapi rajzpályázat meghirdetése  SzÁ   

10.3. Iskolai faliújság: október 6. , Aradi vértanúk 7.o.   

10.6. 

Megemlékezés az Aradi vértanúkról – rendhagyó irodalom óra 

osztálykeretben 

 

ofők 
  

Szüreti vigasságok AMK   

Számháború DÖK helyszín biztosítása karton, gumi, l. fólia 

10.10. Papírgyűjtés DÖK 
pedagógusok, 

szülők, elszállítás 
 

10.17. Iskolai faliújság: ’56-os forradalom és szabadságharc 8.o.   

10.20. Megemlékezés 1956. október 23-ról HSzT  alapanyagok, kellékek 

10.21. 
Énekkar fellépése a felsőcsatári Tánckar és Énekkar 

jubileumi ünnepségén 
LJA   

10. Iskola-előkészítő foglalkozások óvodásoknak FG   

10.27. Takarékossági témanap, vetélkedő AMK   

10. 27. Halloween-party 4-6. o. NyMK Szülők  

10.31. Takarékossági Világnap szaktanárok, ofők   

NOVEMBER 

10.8. Iskolai faliújság: Szent Márton 3.o.   
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10.13-14. Nyílt napok az alsó- és felső tagozatban Intézményvezető 
az iskola minden 

dolgozója 

 

 

10.21. és 28. Öveges laborórák – Bolyai gimnázium VKL gyerekek utaztatása  

10.22. Pályaorientációs nap  TTE   

10. 25. Egészségnap – vetélkedő    AMK alsós tanítók  

10.24. 

10.27. 

„Ne vásárolj semmit!” nap  

„Takarékoskodj!” rajzpályázat eredményhirdetése 

SzÁ 

ofők 
 

 

DECEMBER 

12.4. Iskolai faliújság: Mikulás 4.o.   

12. 5-6. Mikulás Kupa (felsősöknek, alsósoknak) KA ajándékok 7.000 Ft 

12.8. Nemzetiségek Napja NyMK alapanyagok  

12.11. Iskola előkészítő foglalkozások óvodásoknak FG alapanyagok  

12.15. 
Karácsonyi kézműves foglalkozások  

Korcsolyázás 

DÖK 

KA 

kézműves kellékek  

pálya bérlése, 

utaztatás 

30.000 Ft 

nem tudom 

12. Énekkar adventi koncertje a Felsőcsatári Templomban LJA   

12. Idősek napi karácsony – gyermekeink közreműködésével LJA   

12.18. Iskolai faliújság: Karácsony 6.o.   

12. 21. Christmas-party 4-6. o. NyMK alapanyagok  
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12. 22. 

Karácsonyi műsor,  

Karácsonyi kézműves vásár,  

Állatok világnapja rajzpályázat eredményhirdetése 

DÖK 

Színjátszó szakkör 

ofők, szülők, SzSz 

ajándékok, oklevelek 

3.000 Ft 

15.000 Ft 

JANUÁR 

01.9-től NETFIT mérés KA   

01.18. Iskolai faliújság: A Magyar Kultúra napja 5.o.   

01.22. A Magyar Kultúra napja HSzT Kellékek  3.000 Ft 

01. Hóemberépítő verseny DÖK ofők  

FEBRUÁR 

02.6. Iskolai faliújság: Farsang 7.o.   

2017. február 

15. 
Nyílt nap alsósoknak és felsősöknek SzV minden pedagógus  

02.9. 5. Farsang a fenntarthatóság jegyében DÖK SzSz, ofők 
nyomtató, díszítés, 

ajándékok: 20.000 Ft 

02.14. Iskola-előkészítő foglalkozások óvodásoknak horvát nyelven SPA   

02.15. Iskola-előkészítő foglalkozások óvodásoknak német nyelven SzHE   

MÁRCIUS 

03.6-7. Nyílt nap a leendő első osztályosoknak AMK   

03. 5-9. 
Tavaszi projekthét: Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás 

 
LV 

lamináló fólia 

papír 

nyomtató 

 

1.000 Ft 
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03.9. Testvériskolai találkozó NyMK   

03.12. Iskolai faliújság: Március 15. – Forradalom és Szabadságharc 8. o.   

03.14. Az 1848-as forradalom és szabadságharc megünneplése HSzT Színjátszó szakkör 
kellékek 

5.000 Ft 

03.19. Iskolai faliújság: Március 22.- A víz világnapja 6. o.   

03. Zöld Béka pályázat VKL Öko-csoport  

03.21. Nyílt nap alsóban és felsőben SzV 
az iskola minden   

dolgozója 
 

03.26. Iskolai faliújság: Húsvét 5. o.   

ÁPRILIS 

04.6. Iskolai faliújság: Költészet napja 7. o.   

04.11. 
Költészet napi Szavalóverseny – minden tanuló bevonásával 

 

HSzT 

SzV 

alsós tanítók, 

magyar szakosok 

ajándékok 

jutalomkönyvek 

papír, nyomtató, tinta 

mappák tollak  

oklevél papír 

45.000 Ft 

 

04.9-13. Projekthét: Digitális témahét LV 
lamináló fólia 

papír, nyomtató 
  1.000 Ft 

04.18. Iskolai faliújság: Április 22. – a Föld napja 4. o.   

04.20. Diáknap – kirándulás a Märchenparkba LV  utazás 
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04.22. A Föld napja – faliújság jeles nap DÖK diákok  

04.23-27. Projekthét: Fenntarthatóság, környezettudatosság LV   

04.27. 
GRAJAM horvát népdaléneklési verseny a térség horvát  

nyelvet tanító iskoláinak részvételével 

Intézményvezető 

NyMK 

vezető 

nyelvszakosok 

éneket tanítók 

ajándékok, oklevelek, 

vendéglátás 

04. 
Zöld növények ültetése, szaporítása és gondozása az iskolai  

sziklakertben 
VKL diákok, szülők 

növények 

5.000 Ft 

MÁJUS 

05.3. Anyák Napja 1-4. évfolyam – saját készítésű ajándékok, műsor AMK   

05.7. Iskolai faliújság: Május 10. – Madarak és fák napja 4.o.   

05.31. Természettudományos kompetenciamérés 8. o. VKL 
papír, nyomtató, 

fénymásoló 
 1.000 Ft 

05. 
Közlekedési-, Katasztrófavédelmi- és Elsősegélynyújtási Verseny + 

rajzpályázat 
AMK   

05.18. Madarak és Fák napja (óvodások bevonásával) AMK 
alsós tanítók, 

szülők 
 

05. 27-30. HATÁRTALANUL – tanulmányi kirándulás 7. o. KA ajándékok, koszorú 10.000 Ft 

05.26. Családi-és gyermeknap  iskolavezetés 
minden pedagógus, 

SzSz, DÖK 
 

JÚNIUS 

06.4. Iskolai faliújság: június 5. - Környezetvédelmi Világnap  DÖK   

06.6. Jutalomkirándulás  DÖK 
osztályfőnökök 

SzSz 
 

06.8. Tanulmányi kirándulások  ofők SzSz, diákok  






