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Céljaink: 

Az ökoiskolai cím elnyerésével szeretnénk az eddigi meglevő módszereinket, programjainkat 

a fenntarthatóság pedagógiai szemléletébe integrálni, tovább fejleszteni. Fontosnak tartjuk a 

szemléletformálást, környezettudatosságra nevelést, a fenntartható fejlődés elveinek 

érvényesítését a napi gyakorlatban. Tanítványaink szüleinek bevonását az intézmény ökoiskolai 

tevékenységébe kiemelt feladatnak tekintjük.  

A fenntarthatóság pedagógiája olyan személyiségformálást jelent, mely kialakítja a 

környezettel kapcsolatos magatartási és életviteli mintákat, melynek során tanulóink a 

környezetért felelős személyiséggé válnak. Ennek céljából igyekszünk biztosítani diákjaink számára azt 

a lehetőséget, hogy elsajátíthassák az ehhez szükséges tudást, készséget, értékrendszert, pozitív 

érzelmi hozzáállást. 

Célunk továbbá erősíteni az együttműködést a kerület önkormányzatával, a szülői 

munkaközösséggel, civil szervezetekkel, hogy közösen alakítsuk a környezettudatos 

gondolkodást, életmódot.  

Gyerekeink Budapest kertvárosi kerületében csendes, jó levegőjű helyen tanulhatnak. Az épület 

30 éves, felújítás előtt áll. Szeretnénk, ha megjelennének a fenntarthatóság elemei a munkálatok 

során,(napelemek, zöldtető, esővízgyűjtés). Az iskola világos, sok beltéri növénnyel díszített. 

A termekben szeretnénk elérni, hogy több zöld növény legyen, és megfelelően gondozzák őket, 

Udvarunk viszonylag tágas, ahol lehetőségük van gyerekeinknek sokféle mozgásra a tanítási 

idő alatt. 

 Távolabbi célunk ezen erősségünk kiaknázása a napi gyakorlatban: 

  -szabadtéri órák, 

  -fűszer-gyógynövénykert, 

  - gondozásmentes gyümölcsfák telepítése. 

A környezettudatos magatartás kialakítása csak kisgyerekkorban elkezdve hatékony. 

Meghatározó, hogy a gyerekeink gondolkodásában egységes rendszer alakuljon ki, hogy 

környezettudatos állampolgárrá váljanak a jövőben.  

Az ökoiskolai tevékenység folyamatos továbbfejlesztése, a tervezett feladatok esetében a 

megjelölt határidők betartása. 

A cél elérése érdekében a gyakorlatban megvalósuló elemek:  

- élő környezetünk megismerése, óvása, szépítése,  

- a környezetünk megóvásának módszereit ismerjék meg,  



- környezetbarát anyagok használata,  

- a természetben lévő anyagok és ezek felhasználási módjainak ismertetése,  

- természeti erők felhasználása, (szél, nap, stb.,),  

- az energiával való takarékosság módszereinek megismertetése,  

- veszélyes hulladékok megismertetése, kezelése,  

- újrahasznosítható anyagok (papír) évenként kétszeri gyűjtése,   

- ruhagyűjtés 

- kitűntetett napok megünneplése (a Föld napja, a Víz világnapja, Madarak és fák napja)  

- kutatómunka, plakátok készítése,  

- gyűjtési akciók (elemgyűjtés, ruhagyűjtés, papírgyűjtés). 

Tanulásszervezési és tartalmi keretek konkrét céljai és feladatai: 

- Kifejleszteni tanulóinkban az együttműködés készségét.  

- Érzékennyé tenni a gyerekeket a környezeti szépségek befogadására.  

- Kialakítani a gyerekekben az igényt a szép és egészséges környezet iránt.  

- Kialakítani a környezetkímélő magatartást.  

- Megismertetni a takarékos és mértékletes életvitel lehetőségét.   

- A tantestület tagjainak megnyerése a környezeti nevelési munkához, mint például: témanap, 

témahét  

- A környezeti nevelés beépítése a természettudományon kívüli tantárgyakba (művészeti 

tárgyak, történelem, etika ).  

- A szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre, mint például: ember és 

környezete, kapcsolatok.  

- Hagyományok ápolása, mint például: jeles napok megünneplése, erdei iskola szervezése.  

- A természetes életközösségek sokféleségének megfigyelése, a környezetben bekövetkező 

változások nyomon követése, megfelelő irányítással történő természetvédelmi tevékenységek.  

- Bekapcsolódás a különböző szervezetek által indított környezetvédő akciókba.  

- A tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a 

természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer 

megalapozása. 

- Megismertetjük és gyakoroltatjuk tanulóinkkal azokat a környezet megóvásához szükséges 

képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan 

működését elősegíthetik.  

- A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozásnak a feladata.  



- Természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos ismeretek 

átadása.  

- A természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése a 

természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban.  

- Az ember által okozott környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása. A 

fenntartható fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése.  

- Szűkebb környezetünk, természeti problémáival kapcsolatos érzékenység kialakítása, ezek 

felismeréséhez szükséges kompetenciák fejlesztése.  

-Bemutatjuk, felfedezzük lakóhelyünk közelében található természeti értékeket. 

- Közvetlen élmények szerzésére a természettel pl.erdei iskola. tanulmányi kirándulások. 

- Szelektív hulladékkezelésre szoktatás.  

- A természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák megismertetése.  

- A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelés.  

- A kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése.  

 - Kerületünk helytörténeti, építészeti értékeinek megismertetése. 

Tanmenetben tervezett, de külső helyszínen tartott órák: 

- Múzeumok, kerületünk megismerése, szennyvíz-tisztító telep, botanikus kert, szeméttelep, 

természetvédelmi terület meglátogatása.  

Tanórán kívüli lehetőségek  

- szakkörök 

- gyűjtőmunka,  

- versenyek,  

- kézműves foglalkozások,  

- kirándulások, túrák,  

- múzeum, állatkert látogatása,  

- hulladékgyűjtés,  

- kiállítás (készítés, megtekintés),  

- környezetszépítő akciók,  

- faültetés,  

- erdei tábor,  

- napközis foglalkozások.  

Terepgyakorlati módszerek:  

- terepgyakorlatok,  

- térképkészítés,  



- egyszerű megfigyelések, - célzott megfigyelések.  

Aktív, kreatív munka:  

- természetvédelmi és fenntartási munkák,  

- szelektív hulladékgyűjtés,  

- madárvédelmi feladatok.  

Erőforrások  

- Környezeti nevelési munkánk céljának eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai élet 

valamennyi résztvevője jó együttműködést alakítson ki egymással.  

Iskolán belüli együttműködés:  

Tanárok:  

- Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával 

példaértékű legyen a tanulók számára.  

- Tantárgyában segítse a környezeti nevelési célok megtalálását, építse be ezeket tanmenetébe!  

- Vegyen részt a környezeti nevelési programokon, segítsen azok megszervezésében!  

Diákok:  

- Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére, társait figyelmeztesse a 

kulturált magatartásra.  

- Ebben kiemelkedő szerepe van a DÖK-nek, az osztályközösségeknek. 

- Tanulóink vegyenek részt aktívan a környezeti nevelési programokon! 

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak:  

- Az iskolai adminisztrációs és technikai dolgozók munkájukkal aktív részesei kell legyenek a 

környezeti nevelési programnak.  

- Munkavégzésük legyen példamutató,  

- csökkentsék a felesleges papírfelhasználást,  

- folyamatosan gyűjtsék a hulladékpapírt, 

- az iskola épületének takarítása során környezetkímélő,  

Módszerek, munkaformák, színterek:  

- A tanítási órák klasszikus módszerei,  

- Kooperatív tanulási technikák,  

-Tanítási órán kívüli környezetben megvalósuló egyéni, páros és csoportos tevékenységformák,  

- Egyéb foglalkozások, kiemelten az egész napos iskolai foglalkozások szabadidő-szegmense, 

valamint a napközis foglalkozások,  

- Erdei iskolák, osztálykirándulások, táborok,  

- Iskolai, kerületi, fővárosi, országos verseny, 



- Projektnapok iskolán kívüli helyszínei.  

Minden szabadidőben töltött pedagógiai tartalmú foglalkozás döntő arányban magába foglalja 

– a foglalkozás tematikai jellegétől függően – mind a környezet és a természet megismerésének 

és védelmének témáját, mind az egészségnevelés preferált céljait. A napközis foglalkozások 

természetes része a környezettudatos magatartásra nevelés.  

A kirándulások, erdei iskolák időpontját éves munkatervünkben előre meghatározzuk. 

Iskolán kívüli együttműködés:  

Fenntartó 

- Az iskola igazgatója a fenntartóval és az önkormányzattal való egyeztetés során a lehető 

legoptimálisabb helyzet megteremtésének lehetőségét érje el.  

Szülők 

- A szülők személyes példájukkal legyenek a környezettudatos életvitel hiteles terjesztői!  

- Szülői értekezleteken legyen téma a környezeti nevelés.  

- A szülők kapcsolódjanak be az iskola környezetvédelmi programjaiba, pl. hulladékgyűjtés, 

madáretetők létesítése.  

Anyagi erőforrások:  

Fenntartó  

- Alkalmanként szükség szerinti összeggel támogatja az iskolai környezeti munkát.  

Pályázat 

- Az elnyert összeget teljes egészében arra a környezetfejlesztési területre kell fordítani, amire 

a kiírás szólt.  

Egyéb bevételek  

- Hasznos-anyag gyűjtésből származó bevételek egy része is visszaforgatható a környezeti 

nevelésre.  

Civil szervezetek:  

- Támogatásuk keresése fontos, hogy anyagiakkal segítsék környezeti nevelési munkánkat.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMJAINK: 

Célok, feladatok Dátum Felelős Erőforrás Dokumentálás 

Öko-team megalakítása 

munkaterv kialakítása, 

egyeztetése a DÖK-kel ,SZMK-

val 

2018. 

szeptember 

vége október 

eleje 

Ökoiskolai koordinátor 

 

 jegyzőkönyv 

Papírgyűjtés meghirdetése, 

lebonyolítása 

 

 

2018. 

szeptember 

vége 

 

 

Rózsahegyi Eszter 

 

 

 

 

hulladékgyűjtő cég, 

szülők, diákok 

 

 

fénykép 

 

 

Szilvakék projekt szeptember 

végétől 

október végéig 

Alsós felsős  

osztályfőnökök 

tanítók, szülők produktum-kiállítás az 

aulában 

Terepgyakorlat a Jókai-kertben szeptember 25. 5.a, 5.b, 6.a osztályfőnökök fényképek 



Népmese napja 

Mátyás király meséi 

 

szeptember 30. Geráné Onody Tünde tanítók, 

magyartanárok 

 

fényképek 

Állatok világnapja október 04. Tombácz Gabriella 

Kardosné Gulyás Ildikó 

Alsós tanítók 

diákok fénykép 

Göncölj a Földért 

Ruhagyűjtés 

október 25-

november 03. 

Kardosné Gulyás Ildikó 

osztályfőnökök 

diákok, tanárok, 

szülők 

fényképek 

Ezt elemezd! 

képzés  

november 09. Kardosné Gulyás Ildikó diákok, tanárok fényképek 

MAL nap  

Mozdulj Alkoss Lazíts 

 

november 

10. 

Tombácz Gabriella osztályfőnökök, 

tanárok, diákok, 

szülők 

fénykép 

A CCR Rebat Nonprofit Kft. és a 

Földbarátok 2018-2019. évi elem- 

és mobiltelefon-gyűjtő  

október-

november 

Kardosné Gulyás Ildikó szülők, diákok, 

tanárok 

eredménytáblázat 



Madáretetők kihelyezése november 

folyamatos 

Öko-team vezető, alsós, felsős 

osztályok 

szülők, tanárok diákok fénykép 

Környezettudatos kertvárosért 

program 

SZÚK látogatás 

 

december 10. 5. b, 6. b diákok, tanárok fényképek 

Erdei iskola meghirdetése november 2. 

hete 

intézményvezetőhelyettes szülők  

Bolyai,-Herman-, Hevesy 

versenyeken részvétel 

február 

folyamatos 

 szaktanárok, osztályfőnökök diákok  

Fenntarthatósági Témahét  

 

2019.március 

18-22. 

 

osztályfőnökök, szaktanárok,  

 

diákok fényképek,  

 

 

Víz világnapja interaktív délután 

 

 

március 22. 

 

Öko-team, 

Tombácz Gabriella, 

Kardosné Gulyás Ildikó 

osztályfőnökök 

diákok, szülők, 

 

fénykép 

 



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

nyílt napjára 

 

Észak-pesti és Dél-pesti 

Szennyvíztisztító Telep  

látogatás 

 

 

 

március 21. 

 

5. a, b, 

6. a, 6.c 

7. a 

 

osztályfőnökök 

 

fényképek 

Föld napja kerületi vetélkedőn 

való részvétel 

április 22. Öko-team, szaktanárok diákok, szaktanárok fénykép 

Papírgyűjtés meghirdetése, 

lebonyolítása 

 

április 3. hete Rózsahegyi Eszter diákok, szülők fénykép 

Göncölj a Földért! 

Sulizsák ruhagyűjtés 

április 25-

május 3. 

Kardosné Gulyás Ildikó diákok szülők fénykép 

Erdei iskola június 01. Intézményvezető helyettes, 

osztályfőnökök 

diákok, szülők fényképek 

Madarak és fák napja  

Tehetségnap 

május 5. Kardosné Gulyás Ildikó diákok fényképek 



Téma nap 

Budapest természetvédelmi 

területeinek felkeresése 

június.13 osztályfőnökök, tanár, diákok diákok, 

osztályfőnökök 

fényképképek 

Móra –nap június14. osztályfőnökök, tanár, diákok diákok, 

osztályfőnökök 

fényképek 

Éves Ökoiskolai munkaterv 

értékelése 

június 3. hete Öko-team vezető  beszámoló 

 

ÖKO-team: 

Tombácz Gabriella 

Kardosné Gulyás Ildikó 

Szabolcsi Ágnes 

Kovácsné Bettina 

Kass Péter 

 

 

 

 



Partnerlista 

 

Intézmény neve 

Duna- Ipoly Nemzeti Park 

Észak-pesti Csatornázási Művek 

Telephelye 

Magyar Madártani Intézet 

Rákosmenti Mezőőr Szolgálat 

UNESCO 

XVI. Kerületi Önkormányzat 

Környezetvédelmi Osztálya  

 

Sulizsák Kft. 

CCR Rabet Nonprofit Kft. 

 

A partner listánk folyamatosan bővül, és töltjük fel 

 

Kardosné Gulyás Ildikó 

 

Budapest, 2018.szeptember 30. 


