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A TANÉV CÉLJAI: 

Munkatervünkben a tanév egyéb feladatai között szerepel a környezettudatos szemlélet 

formálása, az egészséges életmódra nevelés és a fenntarthatóság megjelenítése a mindennapi 

oktató munkában. Szeretnénk, ha tanítványaink számára a helyes szokások, a környezettudatos 

magatartás természetessé válna és otthon is napi gyakorlattá válna. A fenntarthatóság 

pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás kialakítása, elmélyítése prioritást élvez, 

együttműködve a fenntartóval, a város önkormányzatával, a szülői munkaközösséggel, 

társadalmi szervezetekkel. A nevelés iránya a közösségekkel való együttműködés, amelyre 

intézményünk nyitott. Célunk és egyben legfontosabb feladatunk a kisiskolás korban lévő 

tanulók megfelelő környezeti hozzáállásának, a környezetüket óvó, a környezetért felelősséget 

érző magatartás, attitűd kialakítása. Iskolánk természeti környezete a város közepén arra kötelez 

bennünket, hogy megismerjük, megőrizzük értékeit, ápoljuk hagyományait. Erre nyitottak a 

pedagógusok, minden munkaközösség munkatervében szerepel a fenntartható fejlődésre 

nevelés. 

AZ ÖKOCSOPORT TAGJAI:  

Horváthné Koltai Edit intézményvezető-helyettes 

Némethné Hadnagy Ágnes tanár, zöld koordinátor 

Ódor Ágnes tanító, zöld koordinátor 

Kovács Géza diákönkormányzatot segítő pedagógus

Simon Gábor tanár 

Zachar Lilián tanító 

Wachtler József karbantartó 



A TANÉV FELADATAI: 

A környezeti nevelésnek az iskolai élet minden területére ki kell terjedni, rendszerszerűnek kell 

lenni. Legfontosabb törekvéseink: 

 A tanulók igényeinek kialakítása a kulturált, egészséges környezet iránt.  

 Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható 

fogyasztás elvét.  

 A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek 

megőrzésébe, gyarapításába.  

 Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére 

való törekvés váljék meghatározóvá. –  

 Téma napok lehetőség szerint. 

 Környezeti nevelési játékok napköziben, tanulószobán. 

 Rendszeres részvétel rajzpályázatokon. 

 Részvétel városi vetélkedőkön: Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja  

 Szervezünk előadásokat, bemutatókat szülőkkel és meghívott előadókkal 

 Iskolán belüli környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységek. 

 Iskolaorvosi tájékoztatók, védőnői vizsgálatok, tanórák, előadások. 

 Szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag, elem). 

 Törekszünk a vízhasználat, a világítás és a papírhasználat területén is a gazdaságosságra. 

 Pedagógusaink mind tanórán, mind tanórán kívül személyes példamutatással képviselik a 

fenntarthatóság értékeit. Ez az értékrend hatja át a tanulási helyszíneket is. 

 Működik az iskolagyümölcs program az 1-6. évfolyamon. 

 Az udvaron és az iskola környéki zöldterületeket ápoljuk, idényvirágokkal színesítjük. 

 Madáretetés, megfigyelés is fontos terület a tapasztalatgyűjtéshez. 

Idei vállalások: 

 Szeretnénk felújítani az iskolaudvar zöld növényzetét, pótolni a kipusztult cserjéket. 

 Az iskolakert gondozása, fejlesztése. 

 Termeinket növényekkel díszítjük, így tesszük esztétikusabbá. 

 Pályázati munkáknál, dekorálásoknál igyekszünk újrahasznosított anyagokat használni. 

 Könnyen megközelíthető, környezet tanulmányozására alkalmas területek tananyaghoz 

kapcsolódó látogatása. 

  



Elsősegély foglalkozásokkal fejlesztjük tanulóinkban a segítő életmód kialakulását, igényét. 

 másság elfogadása 

 veszélyhelyzetek felismerése 

 a szociális értékrend megismerése 

 a szociális viselkedés alapvető szabályainak megismerése és elsajátításának elősegítése 

 a helyes szociális szokások kialakításának segítése 

 7. évfolyamon az újra élesztés alapjait sajátítják el tanulóink 

  



Időpont 

 

Esemény Felelős 

 

szeptember 

  

Kültéri tanterem (alapok lerakása, és folytatása) 

Ökoiskolai munkacsoport megújítása - Az iskola 

arculatának alakítása /dekoráció.  

Iskolakertben növények ápolása, termések 

gyűjtése 

ZÖLD-koordinátor értekezlet 

Szakkörök megalakítása 

A Magyar diáksport Napja 

Autómentes nap 

 

Simon Gábor 

Horvátné Koltai Edit 

 

Simon Gábor 

 

Némethné Hadnagy 

Ágnes 

testnevelők 

Szabó Zsolt 

 

október 

 

Növények gondozása az iskola épületében: 

minden osztályban legyen zöld  

A Világ Legnagyobb Tanórája - Városismereti 

Integrációs séta  

Versenyek:” Állatok világnapja- Zoo 

  

 

osztályfőnökök 

 

Brenner Ildikó 

Némethné Hadnagy 

Ágnes 

 

november 

 

Hasznosanyag-gyűjtés /papír, elem, kupak, 

mobiltelefon/ 

Aktuális teendők az iskolakertben- ökoszakkör 

Akvárium ápolás 

Madáretetők kihelyezése 

Amerikai Kuckó Környezetvédelmi interaktív 

foglalkozás  

 

Kovács Géza 

 

Simon Gábor 

Némethné Hadnagy 

Ágnes 

Wachtler József 



 

december 

 

Hagyomány őrzés: Luca-búza vetése  

Ajtó-, ablakdíszek: karácsonyi dekoráció, 

ajándék készítés  

Nagy Európai Karácsonyfa dísz és csere 

Karácsonyi cipősdoboz 

Fenyőfa állítás 

 

Alsósok 

Osztályfőnökök 

Poór Zsuzsánna 

osztályfőnökök 

Kovács Géza,  

 

január 

 

Madáretetés  

Öko-fal frissítése 

Faliújságok, aktualitások,  

Zöld jeles napok megjelenítése 

 

Némethné Hadnagy 

Ágnes 

osztályfőnökök 

Zachar Lilián 

 

február 

 

Farsangra készülődés (osztályonként) 

Fészekodúk kihelyezése  

Virághagymák ültetése cserépbe 

 

osztályfőnökök 

 

március 

 

Kerékpáros közlekedés szabályai, ügyességi 

verseny - Tavaszi munkák az iskolakertben  

Tantermekben a szelektív kukák elhelyezése, 

helyes használatuk 

Március 22: A víz világ napja - (pályázatra 

készülés) 

Pályaorientációs nap- osztályonkénti bontásban 

 

Brenner Ildikó 

Némethné Hadnagy 

Ágnes 

tanítók, szaktanárok 

osztályfőnökök 



 

április 

 

Húsvét –öko-szemmel - dekoráció  

Virágok ültetése, gondozása  

Április 22. A Föld Napja 

Fenntarthatósági Témahét - Környezeti nevelés 

témakörben 

 

alsósok 

tanítók 

Lovasi Márta-

Némethné Hadnagy 

Ágnes 

 

május 

 

Osztálykirándulások, kerékpártúrák  

 

 

alsós-felsős 

osztályfőnökök 

 

június 

 

Éves munka értékelése  

Versenyeredmények, jutalmazások  

  

Nyári táborok szervezése 

 

Némethné Hadnagy 

Ágnes 

 

Ódor Ágnes 

Schmidt Judit 

Lovasi Márta 

Posta Zsófia 

 


