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Munkacsoport tagjai: 

 

Kállai Csilla  - intézményvezető, történelem szakos tanár 

Ferenczi Zsuzsanna  - Öko – csoport vezetője, kémia-biológia szakos tanár 

Zsigmondné Tóth Rita- Felsős munkaközösség vezető, Magyar szakos tanár 

Harkainé Martin Melinda- alsós munkközösség vezető, tanító 

Bíró Mariann             - iskolatitkár 

Besztró Lajos  - karbantartó 

Földvári Józsefné - nemzetiségi tanító 

Friedl Rita  - magyar szakos tanár 

Herger Katalin -  tanító 

Keresztes Andrea      - német szkos tanár 

Kovács Ilona  - tanító 

Lantos Gábor                          napközis nevelő 

Lovasné Hirmann Beáta         takarító 

Molnár Ágnes                         matematika-technika szakos tanár 

Pap Vanessza  -  testnevelés szakos tanár 

Sebes Józsefné -  tanító 

Vargáné Tripsó Mónika          takarító 

 

Cél: 
 

1.  Az iskola tanulói és dolgozói között minél több környezettudatosan gondolkodó és cselekvő személy legyen. 

 
2.   A tanításban és az iskolai élet minden területén érvényesüljön 

    a környezeti nevelés, 

    a fenntarthatóság pedagógiai elvei. 

 



3,  Az iskolai munkához több szálon kapcsolódjon a helyi közösség. 

 
4.  A helyi környezeti értékek és gondok részét képezzék az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba 

beépítve, a minőségbiztosítási elvárásoknak megfelelve. 

 
5.  A tevékenységeink és szemléletünk minél szélesebb körben ismertté váljon és az a lakosság körében elterjedjen. 

 

Sikerkritérium: 
 

….olyan világnemzedék nevelkedik fel, amely ismeri legtágabb környezetét is, törődik azzal, valamint annak problémáival. Tudással, 

készségekkel, attitűdökkel, motivációval és elkötelezettséggel   rendelkezik,   hogy   egyénileg   és   közösségben   dolgozzon   a   jelenlegi 

problémák megoldásain és az újak megelőzésén.” (Disinger - Monroe, 1994) 

 
 Az iskola dolgozói legyenek tudatában a fenntarthatóság kérdéskörének fontosságával és ezt a szempontot a mindennapi 

munkája során érvényesítse. 

 Minden tanuló és iskolai dolgozó törekedjék a szülőkkel és a helyi közösséggel együtt a megismert helyi és tágabb 
környezetünk ökológiai problémáinak a 
megoldására 

 Az iskola biztosítson lehetőséget tanulói számára a tanterven kívüli tanulási formákra a környezeti nevelés érdekében. /erdei iskola, 

szakkör, terepgyakorlat, tábor, hagyományőrző tevékenységek stb…./ 

 Az iskola működtetése a lehető legkörnyezetkímélőbb és legtakarékosabb módon történjen. 

 
Kapcsolataink: 

 

Folyamatosan ápoljuk a már meglévőket, és további kapcsolatokat építünk ki a környezeti nevelés és a fenntarthatóság témakörének minél 

alaposabb megismerésére, annak gyakorlati alkalmazására, megvalósítására. 

 

Belső: Szülői Közösség, DÖK, Intézményi Tanács 

Külső: Mohácsi Tankerületi Közont 

Önkormányzatok: Polgármesterek 
Jegyző 
Nemzetiségi Önkormányzatok 



Óvodák: Lippó, Töttös, Magyarbóly 

Művelődési Ház- Lippó Iskolaorvos 
Védőnők 
Lippói Gondozási Központ 
MME 

 média: Bóly Tv, Mohácsi Újság 

Helyi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. 

Steel Metal Kft Mohács, Villány 

Iskolarendőr 

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 
Programok: 

 

1.  Már    meglévő feladatok folytatása, ill. bővítése: 

 Elhasznált szárazelem gyűjtés 
 Papírgyűjtés, elektronikai hulladék gyűjtés 

 osztály ill. iskolai irándulások 

 Erdei iskola_ Liptód 

 Napközis Erzsébet tábor 2018. június 25-30. 

 MME faliújság 

 Virágosítás – iskolában 
 iskolakert megmunkálása  

 Madáretetés, odú, etető készítése 

 Közös ökoprogramok szervezése: Öko nap 

 Folyamatos információközlés a helyi lapokban, helyi tévében 
 Fenntarthatósági Témahét- áprilisban: környezet tudatosság értékelése, tesztek megírása, értékelése, játékos vetélkedők, 

akciók, 

 Föld napja 

 Énekelj a Földért 

 Környezetbarát takarítószerek, tisztítószerek használata 
2.  Ú j  f e l a d a t o k  a  t a n é v r e : 
 

 Kirándulás egy nemzeti parkba, vagy vidéki állatkertbe: BP.  
 Jeles napokról megemlékezés / témanap, hét, projektek, műsorok, vetélkedők, rejtvények pl. Madarak és Fák napja/ 



 Más iskolákkal kapcsolat – kistérségi iskolák, térségi iskolák, regionális iskolák,  
 Testvér iskola kapcsolat_ Kétújfalu 

 szemétszedés a faluban: Te szedd mogzalom keretében 

 virágoskert kialakítása 
 Egészségnevelési programok: Te vagy a Hős! 

Megvalósító: a Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola közössége 
 

feladat felelős megvalósítók határidő nevelési cél sikerkritérium 

töttösi kirándulás 
 

Kovács Ilona 
 

alsó tagozat 
pedagógusok, 
diákok, szülők 
 

szeptember 
8. 

 

Töttös természeti 
értékeinek 
megismerése 
közösségi nevelés 

Környezetbarát 
szemlélet 
kialakulása 

 

Öko munkaterv elkészítése, 
elfogadása 

 

 

Ferenczi 
Zsuszanna 
 

Iskolavezetés 
ökomunkacso- 
port, tanulók, 
szülők, 
int.tanács 

szeptember 
 
14. 

 

 

fenntarthatóság munkaterv 
elkészítése 

Öko nap, Te szedd 

 
 

Ferenczi 
Zsuszanna 
 

tatantestület, 
szülők, diákok 

szeptember  
15. 

szelektív 
hulladékgyűjtés 
szemlélet 
elsajátítása 

környezeti nevelés 

MME faliújság DÖK, 
Zsigmondné 

 

DÖK, 
Zsigmondné 

 

folyamatos közösségi nevelés 

Közös 

cselekvés 

öröme. 
 

iskolai dekoráció 
 

Virágosítás Kállai Csilla karbantartó, 
diákok 

folyamatos közösségi nevelés 

Szebb 
környezetre való 
igény kialakulása. 

iskola épülete, 
udvar dekorációja 



iskolakert megművelése ofők, 
karbantartó 

ofők, diákok tavasz közösségi nevelés, 
veteményezés, 
kapálás  

fenntarthatóság 

Kupak- és szárazelemgyűjtés 
folyamatosan 

 

Bíró 
Mariann 

az iskola 
közössége 

folyamatos fenntarthatóságra 
nevelés 

fenntarthatóság 

komposztálás karbantartó az iskola 
közössége 

folyamatos fenntarthatóságra 
nevelés 

Újrahaszno- 
sítás értéke 
 

 

fenntarthatóság 

Madárvédelem- 
madáreleség madárodúk, 
madáretetők készítése, 
javítása 
 

Zsigmondné 
Tóth Rita, 
karbantartó 
 
 

minden 
tanuló, 
ofők 
 

folyamatos Természetvé- 
delem 

 

Védtelen védelme, 
emocionális érzések 
kiváltása. 

Tisztasági , 
osztályszépségverseny 
 

DÖK 
Kállai Csilla 
Pap 
Vanessza 

felsős 
osztályok, 
DÖk tagok 

évente 4 
alkalommal 

iskola rendje, 
tisztasága  

Tisztaságra való 
igény kialakítása, 
fejlesztése. 
esztétikai nevelés 

diákügyelet DÖK 
Pap 
Vanessza 

felsős DÖK 
tagok 

folyamatosan 
heti 
beosztásban 

iskola, udvar 
rendje 

Tisztaságra való 
igény kialakítása, 
fejlesztése 

Állatok 
Világnapja 

 

MME 
faliújság 
felelősei 

DÖK, 
Zsigmondné 
 

október 1 figyelemfelkeltés : 
az állatok védelme 

iskolai dekoráció 
 

Téli sportok népszerűsítése 
(korcsolyázás, szánkózás) 
 
 

Keresztes 
Andrea 
Pap 
Vanessza 

diákok, 
pedagógusok 

lehetőség 
szerint télen 
két alkalom 

téli sportok 
elsajátítása 
közösségi nevelés 
 

téli sportok 
elsajátítása 

 



Te vagy a hős!-újraélesztés 
tanítása 

 

Kállai Csilla 
Pap 
Vanessza 
 

felsős diákok 
 

első félév újraélesztés 
technikájának 
megtanítása 
 

szükséghelyzetben 
cselekvés 

Kirándulás Bp.-re Állatkert 
 

 

alós mk. alsós diákok, 
pedagógusok 

2018 tavasz közösségépítés, 
állatok 
megtekeintése 
 

Védtelen védelme, 
emocionális érzések 
kiváltása 

Föld napja Felsős MK. iskola 
közössége 

április 25 fenntarthatóság környezeti nevelés 

Fenntarthatósági témahét Felsős MK. iskola 
közössége 

április 23-27. fenntarthatóságra 
nevelés 

 

Maradék nélkül NÉBIH 
vetélkedő 

Kállai Csilla 5-6. osztály 
tanulói 

április környezetvédelem,  
takarékoskodás az 
élelemmel, öko 
lábnyom 
csökkentése 

Tudatos 
fogyasztói 
magatartás 
kialakítása 

      
 

Faliújság a jeles napok 
tükrében:  
Madarak és fák napja 
 

Molnár 
Ágnes 

MME 
faliújság 
felelősei 

május figyelemfelkeltés  
szépérzék 
fejlődése 

iskolai dekoráció 

egészség és sportnap Pap 
Vanessza 

 június 14 közösségépítés, 
egészséges 
életmód, sport 

egészséges 
életmód, 

 éjszakai sportdömping Pap 
Vanessza 

 június 14 közösségépítés 
egészséges 
életmód, sport 

sport szeretete 



erdei iskola alsós alós mk. érintett 
diákok, 
pedagógusok 

június első 
hete 

közösségépítés 
sport 

környezeti nevelés 

erdei vándor tábor Keresztes 
Andrea 

érintett 
diákok, 
pedagógusok 

június első 
hete 

közösségépítés 
sport 

környezeti nevelés 

osztálykirándulások ofők érintett 
diákok, 
pedagógusok 

június első 
hete 

közösségépítés közösségépítés 

napközis Erzsébet tábor Pap 
Vanessza 

érintett 
diákok, 
pedagógusok 

június 25-29. közösségi nevelés,  természetközeli 
élmények 

éves beszámoló elkészítése, 
feladatok áttekintése 

Ferenczi 
Zsuszanna 

tantestület 
szk. 
int. tanács 
DÖK 

június 22. fenntarthatóság fenntarthatóság 

 

 

 
 


