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Fejlesztési célkitűzéseink: 

 A környezettudatosságra nevelésünk átfogó célja, hogy elősegítsük tanulóink 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy később képesek 

legyenek a környezet megóvására. 

 Iskolánk célja olyan emberek nevelése, akik a természeti és a társadalmi környezet 

szépségére nyitottak, ezt értékelni tudják, a természettel együtt tudnak élni. 

 Fontos iskolánk számára, hogy a diákok fejében egységes rendszer alakuljon ki, hogy 

környezettudatos állampolgárrá váljanak a jövőben.  

Ezek eléréséhez olyan készségek kialakítása, fejlesztése szükséges, mint például: 

 - az ökológiai szemlélet, gondolkodásmód, 

 - a problémaérzékenység, 

 - a kreativitás,  

- a kritikus véleményalkotás,  

- a kommunikáció,  

- az összefüggések felismerése, megértése  

- a konfliktuskezelés és megoldás.  

Törekszünk arra, hogy iskolánk olyan intézménnyé váljon, ahol a belső terek hangulatosak, a 

szakmai gyakorlatok látványosak, folyamataiban áttekinthetők, a parkban pedig padok 

álljanak rendelkezésre, hogy néhány foglalkozás akár kint – természetes körülmények között 

is megtartható legyen. 

 

Munkaközösségünk tagjai: 

https://barossmg.hu/iskola/kapcsolat/ 

 

 

 



A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló tevékenységek, feladatok 

 

- A „jeles napokról” programokkal, vetélkedők szervezésével emlékezünk meg. 

- Elhasznált elem, műanyag kupak gyűjtése az iskolában és a kollégiumban is. 

- Madárbarát kert, park kialakítása: télen madáretetők készítése, elhelyezése az iskola 

udvarán. 

- Komposztáló kialakítása a tangazdaságban. 

- Tankert: (gyógynövények és zöldségnövények) létrehozása, rendszeres gondozása. A 

kert kialakítása. Az ágyások előkészítése. Kerti feladatok (ültetés, locsolás, gazolás, 

trágyázás, rovarok és fertőzések kezelése stb.) A kert szerepe a természettudományos 

tárgyak tanításában.  

- Az iskola parkjában zöld gyepes felület, bokrok, rózsalugas, virágok találhatóak. A 

gyerekek és tanáraik rendszeresen végeznek parkgondozást, ültetik az általuk nevelt 

virágpalántákat. 

- Sportrendezvényeket szervezünk, melynek középpontjában a mozgás öröme és az 

egészséges életvitel áll. 

- Folyamatos programokkal színesítjük tanulóink tanulási folyamatát. Ezen programok 

céltudatos, irányított programok.  

-  Részt veszünk a városi és országos szemétszedési akciókban (TESZEDD), iskolánk 

és kollégiumunk környékét rendszeres szemétszedéssel tartjuk tisztán.  

- A tanulók mellett a tantestület és a technikai dolgozók is részt vesznek aktívan a 

programokban. Ezzel a közösségi eszményt erősítjük. 

-  A meglévő zöld felületek gondozása, esetleges bővítése (növénytelepítés). 

-  „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” mottó elmélyítése. 

 

 

 

 

 

 

 



Ökoiskola részletes munkaterv  

2022-23. tanév. 

Időpont Feladat Felelős 

2022. 

szeptember 

Ökoiskolai munkaterv elkészítése a 2022/23 tanévre. Oláhné Kedves 

Annamária 

2022. 

szeptembertől 

folyamatosan 

Egészséges életmódhoz kapcsolódó sport programok. 

(Fitt Szalka Spartan, Fair Play kupa stb.) 

Mező Csaba 

Pápai Zsolt 

2022. 

szeptembertől 

folyamatosan 

Pályázati felhívások folyamatos figyelése. Oláhné Kedves 

Annamária 

Kócsi Zsolt 

Soltészné 

Uzonyi Tímea 

2022. 

szeptembertől 

folyamatosan 

Veszélyes hulladék gyűjtése az iskolában. 

(szárazelem) 

Osztályfőnökök 

2022. 

szeptemberétől 

folyamatosan 

Az iskola parkjának karbantartása, gondozása. 

Faültetés. 

Szegedi Márton 

2022. 

szeptemberétől 

folyamatosan 

Környezetvédelmi járőr szolgálat működtetése. 

Környezetkímélő, takarékos magatartás kialakítása. 

(Világítás, vizesblokk, ajtó, ablakok, szemetelés 

ellenőrzése) 

Technikai 

dolgozók, 

ügyeletes 

oktatók. 

2022. október Pályaválasztási kiállítás Lengyelné 

Kedves Szilvia 

Oláhné Kedves 

Annamária 

Kereszti Szilárd 

Szegedi Márton 

2022. 

októbertől 

folyamatosan 

Madáretetők készítése, kihelyezése, feltöltése Szegedi Márton 

Kovács Gusztáv 



2022. 

december 

Mézes reggeli Oláhné Kedves 

Annamária, 

osztályfőnökök 

2022. 

december 

A tárgyi környezet javításának rövidtávú terve. 

Karácsonyi terem és iskola díszítés. 

DÖK. Bodó 

József 

Gálosi Edina 

Lengyelné 

Turgyán Csilla 

2023. januártól 

igény szerint 

folyamatosan 

Drogprevenció, agressziókezelés- testi - és lelki 

egészség. Egészséges életmód. 

Osztályfőnökök. 

Meghívott 

előadók. 

2023. 

februártól 

Elsősegélynyújtó előadás. Osztályfőnökök. 

Meghívott 

előadók. 

2023. 

márciustól 

folyamatosan 

Az ökológiai gazdálkodás módszereinek 

megismertetése a szakmai gyakorlatok során. 

Gazda- kertész- 

erdész 

munkaközösség 

oktatói. 

2023. 

márciustól 

folyamatosan 

Korszerű környezetkímélő technológiájú állattartó 

telepek látogatása. 

Oktatók. 

2023. 

márciustól 

folyamatosan 

Az egynyári disznövények termesztése a 

tangazdaságban az iskola parkjának díszítésére. 

Gazda – kertész 

munkaközösség 

2023. március  Víz világnapja. 

Gólyakerti tó megtekintése. 

Osztályfőnökök. 

2023. április 7. Az egészség világnapja. 

 

Védőnő 

Osztályfőnökök 

2023. április 

22. 

A Föld világnapja Cseleiné Szécsi 

Zsuzsanna 

Lengyelné 

Kedves Szilvia 



2023. 

áprilisától 

folyamatosan 

Az iskola parkjának díszítése egynyári virágokkal. Gazda- kertész 

munkaközösség 

2023. április 

27. 

Diáknap. 

Műanyag kupak gyűjtés rászoruló beteg gyermekek 

támogatására. 

DÖK.  

Bodó József 

2023. május A végzős osztályok emlék fa ültetése. Végzős 

osztályok 

osztályfőnökei. 

2023. május A te szedd! - önkéntesen a tiszta Magyarországért 

akcióba való bekapcsolódás. 

Oláhné Kedves 

Annamária 

Drótos Gabriella 

Osztályfőnökök 

2023- június Éves munka értékelése. Beszámoló elkészítése. Oláhné Kedves 

Annamária 

 

 


