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„Nem a legerősebb marad életben,

nem is a legokosabb, hanem az,

aki a legfogékonyabb a változásra”

(Charles Darwin)

„Változó világ, alkalmazkodó Ökoiskola”



Balatonendréd



Balatonendréd

• 1082 első írásos emlék

• Török idők

• Agrártelepülés jelleg

• 1970 összevonás Zamárdival

• 1990 újra önálló község

• 2013 Kőröshegy, 

• közös önkormányzati hivatal



Iskolánk



Balatonendrédi Általános Iskola
„a változások élére álltunk”

• 1640 óta működik iskola
• 1948 állami fenntartás
• Tagintézmény (2005)
• SIOK
• KLIK
• KK Siófoki Tankerülete
• 8 évfolyam
• 131 diák 
• 25 fő dolgozó
• Innovatív iskola:

- Tagintézményi státusz
- Pályázatok
- Továbbképzések
- Jó gyakorlat



Balatonendrédi Általános Iskola



Pályázataink
„a változások élére álltunk”

• Teljesítménymotivációs pályázat

• TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0002

• TIOP 1.1.1/07/1-2008-0668

• TIOP 1.1.1/09/1-2010-0019

• Örökös ökoiskola

• EURONET 50/50

• TÁMOP 3.3.14-2014

• TÁMOP 3.1.4-C/14-2015

• TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0089

• Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzéke

• A Hungarikum Bizottság döntése:a”Magyarországi csipkeverés –és varrás 
élő hagyománya felvételt nyert a Magyar Értéktárba,így ezentúl a 
kiemelkedő nemzeti érték címet viseli”



Pályázataink
„a változások élére álltunk”

• EFOP-1.3.9-17-2017-00003 kódszámú pályázatunk: Iskolaközpontú 
együttműködések Balatonendréden. Konzorciumi partnerünk a 
Balatonendrédi Katolikus Egyház

• A Sport Legyen a Tied! Program kiválasztott iskolája lettünk 
asztalitenisz sportágban

• MONTÁZS Projekt az NFSZK-val együttműködve –autista tanulók 
• United Way Magyarország Biztonságos  Iskola Programja
• Elismerő oklevél a Balatonendrédi Általános Iskola vezetősége és 

nevelőtestülete részére a Klebelsberg Központ belső pályázatán 
elnyert intézményi jó gyakorlatok megalkotásáért és 
megvalósításáért

• Boldog Iskola cím elnyerése
• Felsőoktatási gyakorlóhely:Együttműködési megállapodás az ELTE 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karával
• Az Oktatási Hivatal Bázisintézményi cím elnyerése (2020-2023)
• Tehetségpont (folyamatban)



Országos jó gyakorlataink
„a változások élére álltunk”

• Tagintézményi működés
• A pedagógus és nem pedagógus dolgozók teljesítményértékelése
• Szociális kompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamokon
• Integrált oktatás,kiemelten az autista tanulók együtt nevelése
• Környezetvédelem – ökoiskola
• Múlt és Jövő a Jelen kezében – hagyományőrzés
• A Balatonendrédi vert csipke hagyományának megőrzése az iskolai 

oktatásban
UNESCO Szellemi Kulturális Örökség 
Nemzeti Jegyzékén 2014-től

• Robotika – a digitális kompetenciák fejlesztése (EV3 Lego robot, 
Tello drón)



ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA
„Az visz előre, ha megtesszük, ami rajtunk múlik.”

(Hortobágyi T. Cirill főapát)

Ökoiskolai tevékenységünk bemutatása:

Céljaink

Sikerkritériumaink

Alapdokumentumaink

Erőforrásaink

Tevékenységünk

Jövőképünk



ÖKOISKOLÁNK CÉLJAI

• környezettudatos szemléletmód

 tudat

 érzelmek

 akarat

• felelősségteljes gondolkodás 

• történelmi, kulturális, gazdasági

• és természeti környezet tisztelete

• kritikai és kreatív gondolkodás

• közösségi együttműködés



ÖKOISKOLÁNK SIKERKRITÉRIUMAI

környezetnevelési, környezetvédelmi tevékenység sikeres

környezet védelme és gyarapítása a 
mindennapi élet szerves részévé válik

aktív együttműködés



ÖKOISKOLÁNK ALAPDOKUMENTUMAI

• Pedagógiai Program

• Szervezeti és Működési Szabályzat

• Házirend

• Ökoiskolai munkaterv

• Ökoiskolai beszámoló

• Diákönkormányzat munkaterve

• Mesterpedagógus program



ÖKOISKOLÁNK ERŐRORRÁSAI
1. Humán erőforrásaink:

• nevelőtestület

• diákjaink

• nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak

iskolatitkár, takarító nénik, karbantartó, konyhai dolgozók

• diákönkormányzat

• szülők

• Balatonendréd Község Önkormányzata

• együttműködő partnereink 

2.   Anyagi erőforrásaink:

• Siófoki Tankerületi Központ

• Balatonendréd Önkormányzata

• Pályázati források



ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉGÜNK 

Hagyományos tanórai keretek



ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉGÜNK 

Mindennapi tevékenységek

• szelektív hulladékgyűjtés

• energia őrjárat

Euronet 50/50

• komposztálás

• PET palack zsugorítás

• elemgyűjtés

• papírgyűjtés



ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉGÜNK 

• iskolaudvar rendben tartása

• virágosítás

• madáretetők kihelyezése

• ivókút

• esővíz gyűjtése

• konyhakert gondozása

• egészségtudatos étkezés



ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉGÜNK 

• Zöld faliújság vezetése

• könyvtári öko sarok



ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉGÜNK 
• teremdíszítés - természetes dekorációk



ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉGÜNK 

• Csipkebokor Tanösvény



ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉGÜNK 

• terepgyakorlatok

• túrák

• zöld táborok

• kirándulások



ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉGÜNK 
Környezetvédelmi neves napok

• Föld napja

• Víz Világnapja

• Madarak és Fák napja



ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉGÜNK 
Fenntarthatósági témahetek



ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉGÜNK 
• Környezetvédelmi laborgyakorlat

• Környezetvédelmi workshopok



ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉGÜNK 
Hagyományőrzés:

• csipke szakkör

UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzéke



ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉGÜNK 
• néptánc oktatás  - művészeti oktatás

• hagyományőrző szakkör

• tojásfa állítás



ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉGÜNK 
Sport

• Magyar Diáksport Napja

• Asztalitenisz oktatás

• Úszás oktatás

• Kerékpáros foglalkozások

• Atlétika

• Football



ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉGÜNK 
Versenyek

• Kaán Károly Oszágos Természeti és Környezetismereti verseny

• Herman Ottó verseny

• Less Nándor földrajz verseny

• Csizmazia természetismereti pályázat

• FGSZ versenyei

• Házi környezetvédelmi kvíz



ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉGÜNK 
Hagyományteremtő faültetés



ÖKOISKOLÁNK JÖVŐKÉPE

„ A teljesített és vállalt feladataink alapján jövőképünk: 
Olyan intézményben próbálunk tanulni és tanítani, ahol 
az egészségnevelési és környezetnevelési tevékenység 
átfogó, integráns részévé válik az iskolai nevelés-oktatás 
egészének. „

Balatonendrédi Általános  Iskola Pedagógiai Programja



ÖKOISKOLÁNK JÖVŐKÉPE
A covid-19 miatt elmaradt tervek:

• gyógynövénykert kialakítása

• Székelykapu – iskola bejárata

Jövőbeni céljaink:

• Bázisintézményként:

Ember a természetben jó gyakorlatunk megosztása

• Mesterprogramban meghatározott ökoiskolai feladatok  és 
Fenntartóval kötött együttműködési megállapodásban 
megfogalmazott célok teljesítése

• Balatonendréd község Környezetvédelmi programjával való 
együttműködés

• Örökös ökoiskolánk céljait folyamatosan prioritásként tervezni éves 
munkatervünkbe



„Nem elég azt mondani: megteszek minden 
tőlem telhetőt. 
Amire szükség van, azt színvonalasan meg kell                      
csinálni!”

/Winston  Churchill/



Köszönöm a figyelmet!


