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1. Tárgyi feltételek, beszerzések változása az előző tanévhez képest: 

Az ÖKO – szakkör az őszi BISEL – vizsgálathoz kapott merítőhálót és szűrőket. A 

sikeresen megvalósult Életmentő nap révén pellérdi intézményünk vérnyomásmérőkkel, 

újraélesztési gyakorlatra alkalmas babával és vércukorszint – mérőkkel gazdagodott. 

Szakmai tevékenység megvalósulása 

 Tanórai tevékenységhez kapcsolódóan: 

1. Képesség – kibontakoztató – integrált nevelés 

A munkaközösségünk tagjai által vezetett szakkörök és a tanév során megvalósított 

programok a tanórákon kívül is minden tagintézményben segítik a fenti feladatokat, 

különböző módszertani eszközökkel, a szakkörök tematikájával, tekintve a résztvevők 

eltérő sajátosságait, de közös érdeklődési körüket.  

2. IKT – eszközhasználat 

IKT – eszközök használatát mind tanórai, mind szakköri keretekben alkalmazzuk új 

ismeret átadás, rendszerezés, gyűjtőmunka és differenciálás céljából. Fontos terület a 

szemléltetés is. ( képek, filmek, stb. ) 

3. Környezeti és egészségnevelés tanórán: 

 Környezetismeret, természetismeret, biológia, kémia, földrajz, rajz, történelem, 

matematika és könyvtári órákon is megjelenik ez a tevékenység, hiszen 

természettudományos tárgyaknál ez elkerülhetetlen, egyéb tárgynál pedig a kolléga 

figyelmet fordít ezen cél megvalósítására. ( Ilyen értelemben intézményünk minden 

kollégája részese a munkaközösség munkájának. Köszönjük. ) 

  



 Tanórán kívüli – szaktárgyhoz kapcsolódó tevékenységek: 

1. Szakkörök: 

 Pellérdi intézményünkben ÖKO – szakkör működik Horváth Dávid Attila vezetésével. 

A tanév fő témája a víz és az energia volt. Vízvizsgálat, tengerek műanyagszennyezésének 

veszélyei és a TET nap során nyújtott szervezési és megvalósítási feladatok mellett a 

fűszerkert gondozása és az iskola északi oldalának virágosítása is fontos szerepet kapott a 

szakkör éves tevékenységében, melyet sikeresen elláttak a lelkes tagok. Részt vettek a Vörös 

Homokkő Túraversenyen, a Madarak és Fák Napja kiránduláson. Éves tervünk minden jeles 

napjára megemlékeztek különböző, kreatív módokon, aktivitásuk jutalma, az év végi 

kirándulás az Ökokuckóba és a Levéltárba pozitív visszajelzéseket hozott.. 

 Kővágószőlősi Tagintézményünkben Bányamanó szakkör működik Nagy Zoltánné 

vezetésével. Céljuk a környék bányászati értékeinek megismerése és életben tartása mellett a 

környezetvédelem fontossága. Számos bányásztalálkozón képviselik Intézményünket, 

valamint tevékenyen vesznek részt jeles napjaink megünneplésében. 

2. Versenyeztetés: 

Vörös homokkő túraverseny, Kővágószőlős: 2017.október 04. 

Görcsöny, Kővágószőlős és Pellérd is képviseltette magát a megmérettetésen 

Csiga – Biga környezetismeret verseny Pellérd, 2018. május 15. 

Minden tagintézményünk részt vett a pellérdi szervezésű versenyen. 

Iskolai élethez kapcsolódó tevékenységek 

1. Ünnepek, programok: 

Takarítási világnap: szept 15. ( hulladékgyűjtés ) 

Erdei iskola 5. osztályosok: Mecsekerdő ZRT. Kikerics Erdészeti Erdei Iskola október 

Világ legnagyobb tanórája: szept. 20. 

Autómentes világnap: szept. 22. 

Állatok világnapja: okt. 04. 



Vörös homokkő túraverseny: okt. 04. 

BISEL vizsgálat: okt. folyamán 

Ne vásárolj semmit nap: nov. 27. 

Márton napi ludasságok: nov. 11. 

Vizes élőhelyek világnapja: feb. 02. 

T.E.T. nap: márc. 10. 

Víz világnapja: márc. 22. 

Életmentő nap: ápr. 21. 

Föld napja: ápr. 22. 

Madarak és fák napja: máj. 10. 

Csiga – Biga vetélkedő: máj. 15. 

Hulladékgyűjtés: jún. 11. 

DÖK – Énekkar – ÖKO kirándulás: jún. 14. 

A használtelem – gyűjtés és a szelektív gyűjtés egész tanévben folyamatos, akárcsak a kiskert 

gondozása. 

A DÖK közreműködésével háromfordulós teremtisztasági verseny is volt Pellérden, melyet 

összesítésben a 3. osztályosok nyertek, 1 ponttal megelőzve a 8. b. osztályt. 

2. Versenyszervezés: 

Vörös homokkő túraverseny és Csiga – Biga környezetismereti versenyek szervezése, 

lebonyolítása. 

Kapcsolattartás: 

Hungaropharma Zrt: Együtt a helyi közösségekért – Életmentő nap: Fejesné Dr Takács 

Viktória 

Mecsekerdő Zrt – Erdei Iskola 



Baranya Megyei Levéltár Rét utcai kirendeltsége: Bősz Attila 

Zöld Híd Alapítvány – Ökokuckó 

A munkaközösség tagjai egymással személyesen és elektronikus formában tartják a 

kapcsolatot. 

Egyéb tevékenység: 

Humusz Szövetség Komposztünnep pályázatán való részvétel. 

III. Összegzés 

Munkaközösségünk az éves tervben foglaltakat szinte teljes mértékben teljesítette, a februári 

Tisza – vetélkedőre ( országos döntő ) az időjárás miatt nem jutottunk el.(járhatatlan 

utak).Tagintézményeink a jeles napokat, programokat különböző módokon valósították meg, 

melyekről többnyire fényképes emlékeztetőt küldtek a munkaközösség – vezetőnek, amelyek 

az Öko – mappában kerültek archiválásra. 

A következő tanév fő feladatai az eddigi értékek továbbvitele, az Életmentő nap folytatása, a 

Fűszer és Gyógynövénykert ápolása, bővítése és természetesen az ÖKOISKOLA cím 

megőrzése. 

Munkánk során sokszor volt szükség a technikai személyzet segítségére, melyet ezúton 

köszönünk meg. 

 

Pellérd, 2018. június 25. 

Keresztély Renáta 

Mk. vezető 

 


