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Az ökoiskolai munkacsoport tagjai: 

Nevelőtestületből: Kocsisné Doszpod Szilvia 

 Koncz Beáta 

 Kovács Zita 

 Nagyné Pál Mária 

 Nagyné Tóth Mária 

 Nyerkiné Markó Veronika 

 Ömböliné Fábián Márta 

 Pech Gábor 

 Puskásné Molnár Lilian (ökoiskolai koordinátor) 

 Riznerné Osztafin Klaudia 

 Tömpe Andrea 

Technikai dolgozókból: Schatz Erika 

 Vizes Józsefné 

A munkacsoport megalakulásának indoklása: 

Évről évre egyre jobban kitűnik, hogy milyen nagy szerepe van az önismeretnek, a 

környezet megismerésének és a vele való egyensúly és harmónia megtalálásának. Ezért 

mindenképpen szükségesnek véltük olyan programok, alkalmak, lehetőségek 

létrehozását, mely csatornákon keresztül a diákjainknak nyomatékosan közvetíthetjük 

ezen értékek meglátását, gyakorlását. Ennek szervezettebb működéséhez ökoiskolai 

munkacsoport jött létre. Intézményünk harmadik éve viselheti az ökoiskola címet, 

mely nagy örömünkre szolgál. 



Az ökoiskolai munkaterv célja, főbb programok 

Az iskola éves munkaterve is tartalmazza a főbb ökoiskolához kapcsolódó programot, 

de emellett idén is készítettünk ökoiskolai munkatervet, így a csoport tagjai ismét 

jobban átlátják az idei tanév feladatait, újdonságait, hogy kinek milyen szerepe lesz a 

megvalósításokban. 

Iskolánkban vannak hagyományosnak tekinthető programok az egészséges életmódra 

neveléssel és a lelki fejlődéssel kapcsolatban, ilyenek a zarándoklatok, az ünnepek előtti 

lelki napok, a sportnapok, a hulladékgyűjtő akciók. Együttműködünk több helyi 

szervezettel is, melyek körét folyamatosan bővítjük (Kertbarát Kör, Egyházközség, 

Zöldtárs Alapítvány, Europe Direct Iroda, Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft., stb.). A programok közül néhányat kiemelünk: 

Szeptemberben két fontos programmal indítjuk a tanévet: Sportnapot szervezünk és 

részt veszünk a Világ Legnagyobb Tanórájának hetén. 

A Sportnapunk célja, hogy jó idő esetén lehetőség szerint a szabadban töltsenek el 

diákjaink minél több időt mozgás közben. A sport többféle változatát kínáljuk 

tanulóinknak (pl. biciklitúra a Sió mentén, gyógynövényfelismerő túra, foci, röplabda, 

tollaslabda, ügyességi játékok, stb.). Sikerkritérium: a tanulók teljes létszámban részt 

vegyenek az eseményen. 

A Világ Legnagyobb Tanórája a globális célok köré épül, minden évben ezekből néhányat 

kiválasztva hívja fel a fontosságukra a figyelmet. Célja, hogy a diákok és a pedagógusok 

is lássák, hogy ezeket a célokat minden tantárgyba be lehet építeni, mert a globális 

célok mindent áthatnak, s szükséges is az erre való figyelemfelhívás. Sikerkritériuma, 

hogy minden osztályba eljusson legalább két tanóra keretében 

Az évről évre megrendezett Kreatív Újrahasznosítási Versenyünkre Tolna megye több 

általános és középiskoláját is meghívjuk, köztük van más ökoiskola is. Meghatározzuk a 

témát és az felhasználható HASZNÁLT anyagot, s az ezen a napon elkészült 

alkotásokat egy nemes célra ajánljuk fel minden tanévben (pl. kutyamenhely, 

gyermekkórház. 



Cél: megmutatni a diákoknak, hogy főképp az egyszer használt dolgok nem feltétlenül 

valók a szemetesbe, hanem kis kreativitással milyen sok, még használható tárgy 

készíthető belőle, újrafelhasználható. Nagyon fontos, hogy ezt a saját munkájuk útján 

tapasztalják meg, mert akkor nagyobb eséllyel gondolkodnak így a saját otthonukban is. 

Sikerkritérium: legalább öt külsős iskola részvétele a versenyen. 

Egy tanévben kétszer szervez iskolánk igazgatója lelki napot a diákok és a tanárok 

számára is. Nagyon fontos események ezek, mert a tapasztalatszerzések, a lexikális 

ismeretek mellett elhanyagolhatatlan az ember lelki világa. A lelkünket is időnként meg 

kell tisztítani, meg kell állni, és megérteni, elmélkedni az élet körforgásán. 

Megállapítani, hogy mi magunk hol tartunk ebben a folyamatban, mivel tudunk 

hozzátenni a harmónia megtartásához vagy újrateremtéséhez. Ez a lelki napok célja, 

hogy kicsit meglassuljunk, és gondolkodjunk, mert a rohanó világban erre már alig akad 

időnk. Sikerkritériuma az, hogy a tanulók és a tanárok teljes létszámban vegyenek részt 

rajta. 

A fent említett programok a teljesség igénye nélkül kerültek felsorolásra, mert 

természetesen rengeteg egyéb rendezvény színesíti az iskola életét, melyeket az 

alábbi táblázatban részleteztünk. 

Ahogy az eseményekből is látható, a fenntarthatóság kiemelt közvetítése továbbra is 

terveink között szerepel mind a diákok mind a tanárok körében. Ehhez folyamatosan 

szükséges a tárgyi feltételek bővítése, több helyi programba való bekapcsolódás, 

játékok szervezése, külső helyszínek látogatása, melyet igyekszünk megvalósítani. 

 

Dátum Esemény Felelősök 

2019. augusztus 22-23. Tanévnyitó lelki gyakorlat Koller Tamás igazgató 

2019. szeptember 2. Tanévnyitó ünnepély Szentmisével, 

tanulók tájékoztatása az új szelektív 

hulladéktárolók használatáról, 

céljáról, házirend ismertetése 

Igazgató 

Osztályfőnökök 

2019. szeptember 6. 9. osztályok csapatépítése Nagyné Pál Mária 

2019. szeptember 7. Egyházközségi Missziós Nap, 

Remetén búcsú 

Igazgató, igazgatóhelyettesek, 

Tömpe Andrea 

2019. szeptember 12. Közös Boldogságóra (hála) Szabóné Barabás Edit 

2019. szeptember 20. Autómentes nap Gracza Tibor (testnevelőtanár) 



2019. szeptember 27. Sportnap – kiegészítve az ember és a 

természet harmóniájának 

fontosságával 

Gracza Tibor testnevelőtanár, 

Koncz Beáta, Kovács Zita, 

Nagyné Tóth Mária, Ömböliné 

Fábián Márta, Tömpe Andrea 

2019. szeptember 27-29. KATTÁRS  - Pécs Puskásné Molnár Lilian 

(közismereti 

igazgatóhelyettes), Tömpe 

Andrea 

2019. szeptember 30- 

október 4. 

A Világ Legnagyobb Tanórája közismereti igh., 

osztályfőnökök 

2019. október 4. Az Állatok Világnapja közismereti igh. 

2019. október 10-13. 72 óra kompromisszum nélkül közismereti igh. 

2019. október 10. Közös Boldogságóra (optimizmus) Szabóné Barabás Edit 

2019. október 21-22. Kolping-napok Koncz Beáta, Kovács Zita, 

Ömböliné Fábián Márta, 

Tömpe Andrea 

2019. október 31. Takarékossági világnap közismereti igh. 

2019. november 4. 

2019. november 27. 

2019. december 10. 

Nyílt nap 1. 

Nyílt nap 2. 

Nyílt nap 3. 

közismereti igh., Ömböliné 

Fábián Márta 

2019. november 21. Közös Boldogságóra (társas 

kapcsolatok ápolása, boldogító 

jócselekedetek) 

Szabóné Barabás Edit 

2019. december 19. Tanulói lelki nap Igazgató, hitoktatók 

2019. december 20. Tanári lelki nap Igazgató, hitoktatók 

2020. január 6. Vízkereszt, Szentmise, Házszentelés Igazgató, hitoktatók 

2020. január 16. Közös Boldogságóra (célok kitűzése 

és elérése) 

Szabóné Barabás Edit 

2020. február 6. Iskolamise, Balázsáldás Igazgató, hitoktatók 

2020. február 13. Közös Boldogságóra (megküzdési 

stratégiák) 

Szabóné Barabás Edit 

2020. február 26. Hamvazószerda hitoktatók 

2020. március 12. Közös Boldogságóra (apró örömök) Szabóné Barabás Edit 

2020. március 20. A Víz Világnapja közismereti igh. 

2020. április 6. Sportnap Gracza Tibor 

2020. április 7. Tanulói lelki nap Igazgató, hitoktatók 

2020. április 8. Tanári lelki nap Igazgató, hitoktatók 

2020. április 15. Tanári kirándulás Igazgató 

2020. április 23. Közös Boldogságóra (a megbocsátás 

gyakorlása 

Szabóné Barabás Edit 

2020. április 20-24. Fenntarthatósági témahét 

A Föld Napja 

TeSzedd 

közismereti igh. 

2020. április 24. Öko nap: Kreatív Újrahasznosítási 

Verseny 

közismereti igh, Riznerné 

Osztafin Kaludia, Steinerné 

Gyurcsák Katalin 

2020. május 9. Máriagyűd egyházmegyei 

zarándoklat 

egyházmegye, pedagógusok 

2020. május 21. Közös Boldogságóra (Testmozgás) Szabóné Barabás Edit 

2020. június 4. Közös Boldogságóra (fenntartható 

boldogság) 

Szabóné Barabás Edit 

 



A tervezetet a munkacsoport tagjai elfogadták, melyet aláírásukkal igazolták. 

Évközbeni ötletekkel gazdagítjuk a fenti tervezetet. 

A tervezethez szóbeli hozzájárulását adta a diákönkormányzat és a szülők képviselője. 

 

Kiegészítés: 

Figyelembe vesszük „A globális felelősségvállalásra nevelésről a formális és nem-

formális oktatásban Magyarországon” koncepciót. A tanév során a programjainkon 

kiemelten kezeljük a globális nevelés új szemlétét. Eszerint nemcsak új ismeretekkel 

bővítjük diákjaink tudását, hanem megláttatva az összefüggéseket felelősségvállalásra 

buzdítjuk őket saját és a globális környezetben. 

 

Kocsisné Doszpod Szilvia  

Koncz Beáta  

Kovács Zita  

Nagyné Pál Mária  

Nagyné Tóth Mária  

Nyerkiné Markó Veronika  

Ömböliné Fábián Márta  

Pech Gábor  

Puskásné Molnár Lilian  

Riznerné Osztafin Klaudia  

Tömpe Andrea  

Schatz Erika  

Vizes Józsefné  

 

Szekszárd, 2019. augusztus 28. 


