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Időpont Tevékenység Résztvevők Munkaforma Eszközök Helyszín 

2020. 

Szeptember 

15-ig 

Tervezés, éves 

munkatervek 

elkészítése, Öko 

munkacsoport 

megalakulása 

Iskolavezetés, 

pedagógusok, 

szakmai 

vezető 

Tájékoztatás, 

megbeszélés  

Munkaterv, 

számítógép 

Iskola 

szept első 

hete 

Energia 

járőrszolgálat 

megszervezése 

 

cél, hogy 

minél több 

osztály részt 

vegyen 

önkéntes 

szerveződés 

alapján 

 

füzet 

 

osztálytermek 

folyosók 

 

szept. vége 

 

 

Teremdekorációk 

elkészítése 

 

 

minden 

osztály, DÖK 

 

csoportmunkák 

 

dekorációs 

eszközök 

 

osztálytermek 

folyosók 

 

szept vége Te szedd akcióhoz 

való csatlakozás 

önkéntes 

osztályok 

önkéntes alapon zsákok, 

kesztyűk 

városunk utcái 

Shell 

benzinkút 

környéke 

folyamatosan kupakgyűjtési 

akció 

valamennyi 

kolléga és diák 

csoportos gyűjtés nylon zacskók, 

kupakok 

gyűjtés a 

tanáriban, 

majd 

elszállítás 

gépkocsival 

folyamatosan Madáretetés Káliné  Szabó 

Hajnalka, 

valamennyi 

diák 

önkéntes 

szerveződés 

alapján 

madáreleség, 

madáretetők 

iskola udvar 

nov. vége Év kémikusa, év 

geográfusa, 

környezetvédelmi 

pályázat kiírása 

Kardos Lilla, 

Szalai Edit, 

Káliné Szabó 

Hajnalka, 

Everplast cég 

önkéntes számítógép, írásos 

dokumentumok 

otthoni 

munkák 

December  

folyamatosan 

Korcsolyázás osztályfőnökök osztályprogramok 

keretében 

korcsolyák, busz Hévíz, 

műjégpálya 

7-11. Cipősdoboz akció valamennyi 

diák és tanár 

csoportos gyűjtés portai gyűjtődoboz porta, tanári 



Január  Túra, 

mozilátogatások 

 

osztályfőnökök  

Csoportos 

részvétel 

Kamera, 

fényképezőgép 

változó 

Január 

második fele 

vendégelőadó 

meghívása  

érdeklődő 

diákok 

1-2 osztály  

részvétel 

projektor, 

kivetítő 

216-os terem 

Február Túra  osztályfőnökök Csoportos 

részvétel 

Kamera, 

fényképezőgép 

Sümeg 

környéke 

Március Készülés a Víz 

világnapja 

pályázatokra 

(országos, veszprémi 

versenyek) 

Káliné Sz. 

Hajnalka, 

Kardos Lilla, 

Szili Zoltán 

projektek 

elkészítése 

egyénileg 

laptop, 

pendrive, 

internet 

Iskola 

Veszprém, 

egyéb 

helyszínek 

Március 22-26. Részvétel az 

országos Digitális 

Témahét 

Programban 

Valamennyi 

diák, Bárány 

József 

csoportmunkák, 

frontális 

előadások 

számítógépek, 

projektorok 

informatika 

szaktantermek 

Április 19-23 Fenntarthatósági 

témahét 

(egészségnevelési 

verseny) 

Káliné Szabó 

Hajnalka 

vendégelőadók 

meghívása 

laptop, 

internet… 

Műv. ház, 

iskola 

Április  Túra, mozilátogatás osztályprog-

ramok 

csoportos 

részvétel 

kamera, 

fényképezőgép 

 

Április - Elem, papírgyűjtés 

megszervezése 

Káliné Sz. 

Hajnalka 

Plakátkészítés, 

tájékoztatás 

Plakátok, 

számítógép 

Elemgyűjtő doboz 

Iskola 

Május 

második fele 

(folyamatosan) 

 

19. 

Osztálykirándulások 

 

 

 

 

tanulmányi kirándulás  

osztályok és 

osztályfőnökök  

 

 

Káliné Szabó 

Hajnalka, 

Bárány József 

kb. 40 diák  

beszélgetések, 

csoportfoglalkozások 

 

 

 

 

csoportos részvétel 

buszok, vonatok, 

sátrak… 

 

 

 

busz, kenuk 

különböző 

helyszínek 

 

Szentgotthárd 

(opel cég, 

Cikolasziget) 

??? 

Június 7-11.  Osztályok éves 

munkájának 

összefoglalása 

(Környezettudatosság 

osztályomban) 

Minden osztály  Gyűjtőmunka, 

(Kooperatív 

technikák, ppt 

segítségével plakát 

készítése, 

elhelyezése az 

osztályokban) 

Számítógép, 

nyomtató, internet 

Informatika 

terem 

Iskola 

 


