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 „Van reményem a jövőben: a fiatalok, akik megértik a problémákat és van kellő erejük a
világ megváltoztatásához.” (Jane Goodall)

A 2022/2023-as tanévben Ökoiskola programjaink célkitűzéseit Jane Goodall fenti gondolata 
köré építettük.  

I. CÉL
A  fenntarthatóság  pedagógiájában  a  környezettudatos  gondolkodás,  életmód  kialakítása,
elmélyítése, építve az iskolai hagyományokra. 
Ökoiskola tevékenységünk kibővítése, együttműködés társadalmi szervezetekkel. 

II. Feladataink:
- a pedagógiai program áttekintése, változtatási javaslatok előkészítése
- a helyi tantervek vonatkozó részeinek frissítése, elsősorban a tanmeneteink tekintetében
- munkaközösségi munkatervek harmonizálása az ökoiskolai munkatervhez
- energiahatékony iskola és háztartások projekt indítása
- ökoiskolai munkaterv készítése, nyilvánossá tétele.

1. Pedagógiai szinten
2. Társas kapcsolatok szintjén
3. Technikai, gazdasági szinten

II/1. PEDAGÓGIAI SZINTEN:
A  pedagógiai  szinten  két  formában  gondolkodunk:  a  tanórai  és  a  tanórán  kívüli
foglalkozásokban. 
II/1.1. TANÍTÁSI ÓRÁK:

−  a  tanítási  órákon  minden  tantárgy  használja  fel  a  környezettudatosság  kialakításához

kapcsolható oktatási tartalmakat

− a módszerekben a kooperatív tanulásszervezés, a projekt módszer, a témanapok kerüljenek

hangsúlyossá
Felelős: az iskola minden pedagógusa és diákja
Határidő: folyamatos

II/1.2. A) TANÍTÁSI ÓRÁKON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK:
A fenntarthatóságra  nevelésben  a  tanórán  kívüli  foglalkozások  fő  színtere  az  Átai  mezei
iskolánk. Ugyanakkor iskolánk környezetének megóvására is nagy hangsúlyt fektetünk.
Folyamatos feladatok:

− tiszta, rendezett iskolaépület

- energiafelhasználás csökkentése
- szelektív hulladékgyűjtés az iskolában

Felelős: az iskola dolgozói, diákjai
Határidő: folyamatos

− tanulmányi séták, megfigyelések szervezése a természetes és épített környezetben

- tanulmányi kirándulások a fenntarthatóság tematikája köré építve



Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok
Határidő: folyamatos

Diákönkormányzat  részvétele  az  Ökoiskola  programok  szerevezésében,  ÖKOCiszTÉR
munkacsoport megalakulása Felelős: DÖK tagok, Guth Anna  Határidő: folyamatos

− részvétel az országos és helyi szintű fenntarthatósági programokon 

Felelős: 

− veszélyes hulladékok gyűjtése/elem/

Felelős: ÖKOCiszTÉR munkacsoport
Határidő: folyamatos
-rendezvényeink ökotudatos tervezése és lebonyolítása
Határidő: folyamatos

II/2. TÁRSAS KAPCSOLATOK SZINTJE

−  kommunikáció  kiterjesztett  legyen;  működjön  az  iskolán  belül  (iskolaújság,  honlap,

faliújság) és iskolán kívül 

− együttműködések: óvodák, iskolák (általános-, közép- és felsőoktatási

intézmény), civilszervezetek, alapítványok és a Duna-Dráva Nemzeti Park
II/3. TECHNIKAI/GAZDASÁGI SZINTEN

− takarékosság az energiaforrásokkal (világítás, víz, fűtés)

− az iskola belső és külső környezetének energiahatékony kialakítása 

Együttműködések
Célunk:
A társadalom, a szűk és tágabb értelemben vett intézményi környezet kereteinek aktív
kihasználása, együttműködés a fenntarthatóság értékeinek képviseletében és képviselete által.
Feladatunk:
Az együttműködések területén támogatott célcsoportok:
- ökoiskolák,
- más intézmények külföldön és belföldön ERASMUS program keretében,
- civil szervezetek,
- szülők
- óvodák, általános – és középiskolák, felsőoktatási intézmények,
- szociális intézmények.

Kifüggesztésre kerül:
- Faliújság/főbejárat

- Szülői értekezleten kihirdetve



Időpont Feladat Felelős
2022. augusztus 26. Munkaközösségek 

munkaterveinek elkészítése
Éves munkaterv egyeztetése

munkaközösség-
vezetők

2022. szeptember 15. ÖKOCiszTÉR programjának 
kidolgozása

Mártonné Nagy 
Andrea
Dénes Eszter
DÖK

2022. szeptember 15 
– október 10.

„Szemléletformálás, oktatás, 
tudatosítás” 
Zöld Út Konzorcium

Mecsek Polgári 
Egyesület

2022. november 14. Terepgyakorlat a Kis-
Balatonon

Dénes Eszter

2022. november 20. Fénykert tervezése Bodáné Gálosi 
Márta
Huber Kálmán

2022. december 12. Iskolai Lelkinap ökotudatos 
megszervezése

Mártonné Nagy 
Andrea

2023. január 12. ÖKOCiszTÉR megalakulása Dénes Eszter
Guth Anna

2023. február 18. Horvát Adolf Olivér Emléktúra Dr. Vargáné 
Haraszti Krisztina
Dénes Eszter

2023. február Örökös Ökoiskola Cím 
pályázati anyagának 
összeállítása

Bodáné Gálosi 
Márta
Hubert Kálmán

2023. február 28. Szelektív gyűjtők állapotának 
felmérése, cseréjének 
megtervezése, kiértékelése

DÖK
ÖKOCiszTÉR
Dénes Eszter

2023. március 04. Terepgyakorlat Danicpuszta  Csikyné Radnai 
Éva
Dénes Eszter

2023. április 14. Fenntarthatósági témahét 
programjának szervezése

Mártonné Nagy 
Andrea
Bodáné Gálosi 
Márta
Dénes Eszter

2023. április 24-28. Fenntarthatósági témahét Mártonné Nagy 
Andrea
Bodáné Gálosi 
Márta
Dénes Eszter



2023. május 15. Fénykert projekt kidolgozása Mártonné Nagy 
Andrea
Bodáné Gálosi 
Márta
Dénes Eszter

2023.június 10. Ökoiskolai programok zárása - 
Ökoséta

Mártonné Nagy 
Andrea
Dénes Eszter


