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Célkitűzéseink: 

 A környezettudatos nevelés előtérbe helyezése. 
 A fenntarthatóság szellemében való nevelő-oktató munka. 
 A fenntarthatóság témakörében meghirdetett versenyeken, pályázatokon való aktív 

részvétel. 
 Az iskola szervezeti egységei részt vesznek az öko munkacsoport tevékenységében 

(munkaközösségek, technikai dolgozók, diákönkormányzat). 
  Programok (témanapok, témahetek) szervezése a fenntarthatóság témakörében. 
 Az intézmény törekedni fog arra, hogy a pedagógiai munka területén érvényesüljenek 

a fenntarthatóság elvei, illetve az intézmény a fenntartható fejlődés szellemében 
működjön. 

 Iskolánk célul tűzi ki, hogy együtt fog működni a fenntarthatóság pedagógiája 
területén magyarországi központi intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel, 
szociális intézményekkel, más öko iskolákkal. 

 Az intézmény célkitűzési között szerepel, hogy kommunikációjában (honlap, média 
megjelenés) teret kapjon a fenntarthatósággal kapcsolatos programok, rendezvények, 
együttműködések, események megosztása a társadalmi környezettel. 

 Az iskola vállalja a helyi közösséggel, közvetlen környezettel való kapcsolattartást 
(hagyomány ápolás, értékvédelem). 

 Mezőgazdasági szakképző iskolaként a szakmai gyakorlatok szoros összefüggésben 
vannak a fenntarthatóságra nevelés kritériumrendszerével. Fő célkitűzésünk ezt 
továbbra is fenntartva végezni nevelő-oktató munkánkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ökoiskolai munkaterv  

Időpont Feladat 
szeptember Ökoiskolai munkaterv elkészítése 

Tanmenetek elkészítése 
Gyakorlóhely, iskola, udvar rendbetétele 

október Állatok világnapja  
„Földünkért” világnap  
Pályaválasztási kiállítás  
Bemutató óra a fenntartható fejlődés jegyében 
Megfigyelések 
Terepgyakorlatok 
Tangazdaságban az aktuális munkák elvégzése 

november Ne heverj parlagon környezetvédelmi verseny 
december A talaj (termőföld) nemzetközi napja 

A madarakról való gondoskodás jegyében: madáretetők kihelyezése 
Hangolódás az ünnepekre: az iskola dekorálása 
Terem szépségverseny 

január A madarakról való gondoskodás jegyében: madáretetők feltöltése 
„Ökosarok kialakítása a könyvtárban” 
Az első félév munkájának értékelése 

február Vizes élőhelyek világnapja  
Palántanevelés 
Bemutató óra a fenntartható fejlődés jegyében 

március Víz világnapja 
Fotópályázat a közösségi média felületeken 
Kerti munkák: talajelőkészítés 

április Az egészség világ napja 
A Föld napja Fenntarthatósági témahét 
Kerti munkák: vetés, palántázás 

május Madarak és fák napja  
Zöld sportok napja 
Öko témanap 
TE SZEDD! akció 

június Környezetvédelmi világnap 
Éves munka értékelés, beszámoló készítése 

 

Év során folyamatos: 

- szakmai gyakorlatok során a munkavégzés a fenntartható fejlődés jegyében zajlik 
- a Tangazdaság esztétikus rendbetartása 
- az iskola parkjának egész éves gondozása 
- szelektív hulladékgyűjtés, környezetünkre való odafigyelés 

Felelős: Ökoiskolai munkacsoport 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=A_talaj_nemzetk%C3%B6zi_napja&action=edit&redlink=1

