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Tevékenységünket meghatározó 

alapdokumentumok:

Pedagógiai Program

Ökoiskolai munkaterv

Szakmai munkaközösségek munkatervei



Szervezeti feltételek

Ökoiskolai munkacsoport

Munkaközösségek delegáltjai + DÖK = 10 fő

Önálló 

feladattal 

kapcsolódik be

Továbbképzések

Zöld szempontok 

beazonosíthatók

Karitatív 

tevékenység 

szervezése

Papír- és

elektronikai 

hulladék gyűjtése

„Környezeti 

nevelés és a 

fenntarthatóság 

pedagógiája”

260 óra

6 fő

„Zöld kéz-

Cselekvő

természetvédelem”

30 óra

16 fő



Pedagógiai munka

Témahét:

Egészségnevelési hét Érintett:1-8. évfolyam



Pedagógiai munka

3 hetet meghaladó projekt:

„Szülőföldem”

Érintett:1-4. évfolyam

„Fény”



Pedagógiai munka

Témanap: Víz világnapja

Érintett: 1-8. évfolyam

-Vízcsobogás

- Mindenki „kék”-ben

- Tanórai tartalom



Pedagógiai munka

Témanap: Madarak, fák napja

Érintett: 1-8. évfolyam

Tantermi és szabadtéri tevékenységek



„A pedagógiai munkába beépülnek a fenntarthatósággal

kapcsolatos jelenbéli és globális események, a jövő 

generációja iránti felelősség.”(Pályázat)

2015. szeptember 28 – október 2.

Világ legnagyobb tanórája

Okos Iskola Kupa

5-8. évfolyamon minden osztály

Az ENSZ által szervezett nemzetközi kampány

Pedagógiai munka



Könyvtári foglalkozások

jeles napok alkalmából

Pedagógiai munka



Pedagógiai munka

Természettudományi házi versenyek

Környezetismereti házi verseny     3-4. évfolyam

Komplex természetismereti házi verseny    5-6-7. évfolyam

Városi, megyei, országos szaktárgyi versenyek

biológia, fizika, földrajz, kémia tantárgyakból



Intézmény működtetése

Fokozott figyelem az állagmegóvásra!

Energiafogyasztás csökkenése:

- nyílászárók cseréje az egész épületben,

- víztakarékos csapok a mosdóban,

- vizes blokkok rendszeres ellenőrzése.

Beszerzések:

- környezeti szempontból előnyösebb,         

újrahasznosított papír

- Akkumulátorok használata az intézményi 

eszközökben: pl. fényképezőgép

Büfé:

- egészséges, teljes kiőrlésű termékek, 

idénygyümölcsök

2013. Intézmény felújítás



Intézmény működtetése

Biztonságos kerékpártároló

Az iskolába gyalog, kerékpárral és tömegközlekedéssel 

érkezők aránya több, mint 55%.

(tavaly végzett felmérés alapján)



Intézmény működtetése

Zöld felület, fák, cserjék

Szabadtéri sportpálya



Intézmény működtetése.

Európai Hulladékcsökkentési Hét 

2015. november 23-27.

Adventi kézműveskedés - kiállítás

Szelektív hulladékgyűjtés: papír, 

szárazelem, akkumulátor, elektronikai 

hulladék



Intézmény működtetése

Téli madáretetés

heti beosztással

osztályonként



•Szülők bevonása az 

akciókba,eseményekbe

•Intézményi honlapon ÖKO-sarok

működtetése

•ÖKO faliújság, frissítés havi 

rendszerességgel

Kommunikáció



- központi intézménnyel:

- OFI honlap

- OFI pályázat - természettudományi modulok 

kidolgozása – 2 pedagógus

- Hálózati tanulásban való együttműködés:

-Ökoiskolai roadshow-n való részvétel (Algyő) 

- Erasmus+ nemzetközi pályázat

-„Iskola a szabadban – tantermen kívüli oktatás”

-Civil szervezettel való együttműködés:

-Óvodai kapcsolat:

-Idősek otthonával való kapcsolat:

Együttműködések



Vállalásaink, terveink

Az iskolaudvar gyermekbarát 

kialakítása környezetbarát játékokkal, 

kerti bútorokkal

Tanösvény kialakítása

Szabadtéri foglalkoztató bővítése

Őshonos növények telepítése

Köszönöm a figyelmet!


