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ÖKOISKOLA MUNKATERV

2021-2022

Iskolánk jogelődje 1913-ban kezdte meg működését. Az itt dolgozók a kezdetektől elhivatottan
törekszenek a jövő generációit környezettudatosan cselekvő állampolgárrá nevelni.
Szakmai programunkban a – Nemzeti alaptantervvel összhangban – Fejlesztési területek,
nevelési célok között szerepel a Fenntarthatóság, környezettudatosság, a Gazdasági és pénzügyi
nevelés, és a Médiatudatosságra nevelés.
A környezeti nevelési elveink között szintén hangsúlyos szerepet kap a fenntarthatóságra
nevelés. Meggyőződésünk, hogy a fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az
oktatásban kell elkezdeni, és az iskolákban olyan tanítást és nevelést biztosítani, amelyben az
erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód is szerepet kap. Olyan képzést kell nyújtanunk,
amely interaktív módszerek segítségével kreatív, együttműködésre alkalmas, felelős
magatartást alakít ki, és erősíti a döntéshozatali, konfliktuskezelési készségeket. Mindezek
megkívánják az új értékek elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását és azok hagyománnyá
válását. Szemléletformáló munkánk megjelenik a tantárgyak tanításában, az iskolai és iskolán
kívüli programok szervezésében.
Alapelvünk, jövőképünk, hogy tanítványaink környezetükre, pénzügyeikre figyelő, az
internetet és a közösségi médiát megfelelően kezelő, tudatos állampolgárrá váljanak. A
természetet egységes egészként lássák, kutassák a természeti jelenségek okait, összefüggéseit,
és a természetet féltő, óvó felnőttekké váljanak.

CÉLOK:
Tanórai és tanórán kívüli tevékenységeink keretében kívánjuk megvalósítani az alábbiakat:
 A Földet fenyegető globális problémák tudatosítása, kezelési lehetőségek megismertetése,
 Élet tiszteletének, védelmének igényét megteremteni,
 Helyi értékek felismerése, megőrzése,
 Fenntarthatóság elveinek megismertetése, képviselete,
 A diákok fenntarthatóságra nevelése, ökotudatosságának fejlesztése,
 Egészségtudatosság fejlesztése, egészséges életre nevelés,
 Helytelen fogyasztói szokások csökkentése,
 Energiatakarékosság módszereinek megismertetése,
 „Zero waste” szemlélet kialakítása, hiteles képviselete,
 Öko-kirándulások, túrák szervezése, megtartása,
 Intézményünk épületeiben, közösségi terein „zöld szigetek” kialakítása élő növényekkel,
 Kapcsolatépítés hazai és/vagy külföldi intézményekkel a fenntarthatóságra nevelést
támogatva,

 Élménypedagógia alkalmazása,
 Tanórai ismeretek összekapcsolása az élet valós problémáival, összefüggések feltárása,
 Jó gyakorlatok kialakítása a fenntarthatóságra nevelésben.

TERVEINK, FELADATAINK:
 Ökoiskolai munkacsoport megalakítása,
 Célok megvalósítása tantermi keretek között,
 Aktuális kertészeti munkák az iskolakertben,
 Gyümölcsfákhoz kapcsolódó teendők, őshonos fák ápolási munkái,
 Tanórán kívüli tevékenységek szervezése,
 Gyalogtúrák szervezése: havi 1 alkalom (járványügyi helyzettől függően),
 Kerékpártúra: „Környezetünk természeti értékeinek megismerése és védelme” (Kopolyai út
melletti mocsárciprusok, Tartósszekfű-tanösvény, Fejetéki-mocsár tanösvény, Vigyázó
tölgy),
 Egészségnevelés a világnapok megtartásával
 Egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap
 Füstmentes nap
 Egészségnap, egészséghét
 Nemdohányzó világnap
 Világnapok megtartásával figyelemfelhívás a fenntarthatóság elveire
 Európai mobilitási hét
 Európai autómentes nap
 Az állatok világnapja
 Vizes élőhelyek világnapja
 Víz világnapja
 Föld napja
 Fenntarthatósági témahét
 Madarak és fák napja
 Környezetvédelmi világnap
 Madáretetők kihelyezése,
 Egyházi fenntartású iskolaként különleges programok:
 Terményáldás
 72 óra kompromisszum nélkül.

MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE:
IDŐPONT

RÉSZTVEVŐK

PROGRAM

FELELŐS

Ökoiskolai munkacsoport megalakítása: nevelőtestület,
diákok és több munkaközösség tagjainak diák- és szülői Munkacsoport
bevonásával
szervezet

SZEPTEMBER

Európai mobilitási hét rendezvényei

9-13. évf.

Munkacsoport

Európai autómentes nap rendezvényei

9-13. évf.

Munkacsoport

Az egészségtudatos gondolkodás és
9-13. évf.
iskolai mozgástevékenységek témanap

Munkacsoport

Kertészeti munkák

mg ágazat diákjai Gazdasági mk.

Gyümölcsfákhoz kapcsolódó teendők

mg ágazat diákjai Gazdasági mk.

Túra

diákok,
nevelőtestület

Állatok
világnapja:
vendégelőadó

OKTÓBER

vetélkedő, 9-13. évf.

JANUÁR

FEBRUÁR

Gazdasági mk.

Tök jó csütörtök

9-13. évf.

Gazdasági mk.

Terményhálaadás

9-13. évf.

Gazdasági mk.

72 óra kompromisszumok nélkül: 9-13. évf.
önkéntes akció a környezetért, egymásért

Iskolalelkész

Kertészeti munkák

mg ágazat diákjai Gazdasági mk.

Gyümölcsfákhoz kapcsolódó teendők

mg ágazat diákjai Gazdasági mk.

Túra

diákok,
nevelőtestület

Balog Lajos

Kerékpártúra

diákok,
nevelőtestület

Balog Lajos, Szabó
Mária Judit

Füstmentes nap (november 3. csütörtök)

9-13. évf.

Munkacsoport

Diabétesz világnap (november 14.)

9-13. évf.

Munkacsoport

Madáretetők kihelyezése

diákok

Diákönkormányzat

Túra

diákok,
nevelőtestület

Balog Lajos

Kerékpártúra

diákok,
nevelőtestület

Balog Lajos, Szabó
Mária Judit

Készülődés az ünnepekre ökotudatosan

9-13. évf.

Munkacsoport

Madáretetők feltöltése

9-13. évf.

Diákönkormányzat

Túra

9-13. évf.

Balog Lajos

Előkészületek a 2. félév eseményeire

9-13. évf.

Munkacsoport

Madáretetők feltöltése

9-13. évf.

Diákönkormányzat

Túra

9-13. évf.

Balog Lajos

NOVEMBER

DECEMBER

Balog Lajos

Vizes élőhelyek világnapja (február 02.):
9-13. évf.
projekt

Munkacsoport

Madáretetők feltöltése

9-13. évf.

Diákönkormányzat

Túra

9-13. évf.

Balog Lajos

Pénz7

9-13. évf.

Gazdasági mk.

Digitális témahét

9-13. évf.

Informatikai mk.

Víz világnapja (március 22.): vetélkedő,
9-13. évf.
projekt
MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

Munkacsoport

Tavaszi kertészeit munkák

mg ágazat diákjai Gazdasági mk.

Gyümölcsfákhoz kapcsolódó teendők

mg ágazat diákjai Gazdasági mk.

Túra

diákok,
nevelőtestület

Balog Lajos

Kerékpártúra

diákok,
nevelőtestület

Balog Lajos, Szabó
Mária Judit

Egészségnap/
egészséghét:
ismeretterjesztő és tájékoztató előadások, 9-13. évf.
EFI mérés, egészséges ételek

Sós Erika, Gazdasági
mk.

Föld napja (április 22.): vetélkedő, projekt 9-13. évf.

Munkacsoport

Fenntarthatósági témahét

9-13. évf.

Munkacsoport

Túra

diákok,
nevelőtestület

Balog Lajos

Kerékpártúra

diákok,
nevelőtestület

Balog Lajos, Szabó
Mária Judit

Madarak és fák napja (május 10.): 9-13. évf.
vetélkedő, projekt

Munkacsoport

Nemdohányzó világnap (május 31.)

9-13. évf.

Munkacsoport

Túra

diákok,
nevelőtestület

Balog Lajos

Környezetvédelmi világnap (június 05.)

9-13. évf.

Munkacsoport

Túra

9-13. évf.

Balog Lajos

Munkaterv megvalósításának értékelése

9-13. évf.

Munkacsoport

