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Célkitűzéseink: 

 

Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.  

 Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás 

elvét.  

 A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek 

megőrzésébe, gyarapításába.  

Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való 

törekvés váljék meghatározóvá.  

A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, 

elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi 

szervezetekkel.  

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink:  

 A „jeles napokról” (Állatok világnapja,Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja) 

programokkal, versenyek és kiállítások szervezésével emlékezünk meg.  

Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektíven gyűjtjük a következőket: 

papír, PET-palack, műanyag kupak.  

Folyamatos a használt elemek, gyűjtése is.  

Júniusban  egészségnevelési napot tartunk a DÖK-kel együtt.  

Az 5. és a 6. évfolyam tanulói erdei iskolában Árpádtetőn vesznek részt. 

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, 

érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos 

alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák:  

 Az élet tisztelete, védelme 

 A természeti környezet megóvása 

 Azt állatok és növények védelme, szeretete. 

 Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. 

 Az ember testi és lelki egészsége. 

 Az egészség megőrzésének fontossága. 

 Az egészség és a kulturált életmód iránti igény. 



 Az egészségvédelem.  

 A világ megismerésének igénye 

- A munkaközösségi tagok aktív működése az eredményes munka elérése érdekében.  

- A természettudományos műveltség kialakítása.  

- Környezettudatos magatartás 

- A természettudományokat kedvelő, becsülő, értő, ismerő és használni tudó fiatalok nevelése. 

- A környezet alakításával és védelmével kapcsolatos helyes tanulói magatartás megalapozása 

és formálása.  

- Cselekvő környezet- és természetvédő gondolkodásmód kialakítása. 

- A tanórákon a környezetvédelem, az ökológiai problémák iránti érzékenység kialakítása és 

erősítése. 

- A portások és a technikai dolgozók bevonása az energiatakarékosságba. A szükségtelen 

világítások kikapcsolása, nyitott ablakok ellenőrzése és becsukása. A mosdók ellenőrzése a 

víztakarékosság jegyében. 

- A pedagógusok segítsék egymás munkáját a környezettudatos életmód kialakításának 

formálásában, gyakorlatokkal, ötletekkel, eszközökkel, hospitálással vagy műhelymunkával.  

IDŐPONT FELADAT FELELŐS 
2015 szeptember Munkaközösségi 

munkatervek elkészítése 

Munkaközösség vezetők 

 Udvar rendbetétele, 

rongálások helyreállítása 

szülőkkel, tanulókkal, 

pedagógusokkal 

Anveiler Miklós 

 Ökoiskolai munkaterv 

egyeztetése a DÖK-kel, az 

SZM képviselőjével 

A DÖK részt vállal az 

ökoiskolai program 

megvalósításában 

Csányi Zsuzsanna 

 

 

SZM elnök 

 Ökoiskolai munkacsoport 

megalakítása 

Anveiler Miklós 

 Öko programmal kapcsolatos 

feladatok jelölése a 

tanmenetekben zöld ÖI 

felirattal 

Szaktanárok 

 Diák Öko team létrehozása Csányi Zsuzsanna 

 Szelektív hulladék gyűjtés 

beindítása 

Anveiler Miklós 

Szekeresné Horváth Katalin 

szept.22 Autómentes nap. Bencsik Éva  



Felhívás a tanulók és a 

nevelők felé:„Gyere gyalog 

iskolába!” 

Figyelem felhívás légkörünk 

tisztaságának megőrzésére! 

Iskolarádión keresztül 

 - LÉPJ” program sorozat 

elindítása  a 3. és a 6. 

évfolyamon 

Bertókné Barát Zsuzsanna 

Anveiler Miklós 

Ádám Éva 

Megyeriné Szlávik Edit 

 

 Iskolai gyakorlókerti 

tevékenységek beindítása 

Komlódi Ferencné 

Anveiler Miklós 

 Személyes terek kialakítása a 

diákok számára 

(öltözőszekrények; 

osztálytermek; folyosók) 

  

Osztályfőnökök 

 Ismerd meg hazánk 

fővárosát, múzeumait 

kirándulás sorozat indítása 

Magyar Mezőgazdasági 

Múzeum Budapest 

A sivatag lakói kiállítás a 

Magyar Mezőgazdasági 

múzeumban. 

Anveiler Miklós 

László Valéria 

 Szabadtéri sportpálya 

működtetése 

Nánási Dániel 

Várhelyi Géza 

Szeptembertől 

folyamatosan 

Az iskolaudvar zöld 

felületeinek gondozása 

Udvaros 

 Beltéri növényzet ápolása Osztályfőnökök, 

 Fenntarthatósággal 

kapcsolatos 

„kiskönyvtár”karbantartása, 

fejlesztése tanárok és diákok 

részére 

Horváth Éva 

 A fenntarthatósággal 

összhangban lévő dekoráció 

kialakítása (folyosók, 

szaktantermek) 

Bencsik Éva 

 Szülők bevonása a 

fenntarthatósággal 

kapcsolatos programokba 

( pl. karácsonyváró, 

húsvétváró) 

Osztályfőnökök 

 Környezetünk értékeinek, 

hagyományainak 

megismerése és megőrzése 

Szalay Katalin 

 Öko faliújság frissítése Szekeresné Horváth Katalin 

Csányi Zsuzsanna 



Október KRESZ Öko verseny a 8. 

évfolyamnak a KRESZ 

parkban 

Anveiler Miklós 

 Öko járőrszolgálat 

megszervezése 

Energiajárőr szolgálat 

működtetése (világítás,vizes 

blokkok, ajtó-ablakok 

ellenőrzése 

„ Gondos diák, rendes 

osztály” díj elindítása 

Szekeresné Horváth Katalin 

Csányi Zsuzsanna 

 Állatok világnapjáról 

megemlékezés iskolarádión 

keresztül 

Bencsik Éva 

 Papírgyűjtés 

 

Csányi Zsuzsanna 

Szekeresné Horváth Katalin 

 - Mályvaültetés az 

iskolaudvarban 

Anveiler Miklós, Komlódi 

Ferencné, osztályfőnökök 

 -ÖKO  faliújság frissítése 

Faliújságon emlékezés: 

Október 4.: Állatok 

világnapja 

Október 21.:Földünkért 

világnap 

Bencsik Éva 

Októbertől folyamatos Együttműködés a Pécs város 

Ökováros-Ökorégió 

Alapítvánnyal 

Szekeresné Horváth Katalin 

Anveiler Miklós 

 Óvodával való 

együttműködés 

Igazgató, 

igazgatóhelyettes,tanítók 

 „- Tisztasági verseny indítása 

DÖK bevonásával 

„ Gondos diák, rendes 

osztály” díj elindítása 

Szekeresné Horváth Katalin 

Csányi Zsuzsanna és a DÖK 

segítő tanár 

November   

 Jeles napok: Halottak napja  

Mindenszentek,Halloween 

 

 Barangoló klub Lovas Éva 

Vas Éva 

 - Iskola virágosítás akció- 

Hirdetése!- otthon kinőtt 

növényeket kérünk a 

folyosókra, osztályokba. Az 

aulában levő virágok 

osztálytermekbe való 

elhelyezése. 

Anveiler Miklós, Bencsik 

Éva, Komlódi Ferencné, 

Balog Gergő 

 Kirándulás, Vértesszőlős: 

Ismerd meg hazánk 

fővárosát, múzeumait 

kirándulás sorozat: 

Vértesszőlősi előember 

Anveiler Miklós 

László Valéria 



megtekintése az ásatások 

helyszínén. 

 

 Madáretető karbantartása és 

élelemmel való ellátása 

Alsós osztályfőnökök. 

November utolsó péntekje Készülődés az Adventre Osztályfőnökök 

December Jeles napokról megemlékezés 

iskola rádión keresztül 

Karácsony 

Bencsik Éva 

 Luca napi búzavetés osztályfőnökök 

 ÖKO  faliújság frissítése 

Karácsonyvárás 

Bencsik Éva 

2015. január -Komplex természetismereti 

házi verseny 

Komlódi Ferencné 

 Árpád Fejedelem Általános 

Iskola és Gimnázium által 

hirdetett pályázatra való 

jelentkezés  

Pályázatírás 

Anveiler Miklós 

Bencsik Éva 

Komlódi Ferencné 

 

Február Zöld házirend elkészítése Anveiler Miklós 

Komlódi Ferencné 

Csányi Zsuzsanna 

Szalay Katalin 

 Öltözz pirosba! Csányi Zsuzsanna 

 Árpád Fejedelem Általános 

iskola és Gimnázium által 

hirdetett pályázatra 

továbbjutott  

tanuló felkészítése 

Anveiler Miklós 

Bencsik Éva 

Komlódi Ferencné 

Március - ÖKO házi verseny 

- ÖKO házirend készítése 

 

Anveiler Miklós 

Komlódi Ferencné 

 A víz világnapja 

Megemlékezés iskola rádión 

keresztül 

Bencsik Éva 

 A gyakorlókert gondozása 

Tavaszi gondozási feladatok 

az iskola kertben 

Anveiler Miklós 

Komlódi Ferencné 

 Budapest. Ismerd meg 

hazánk fővárosát, múzeumait 

kirándulás sorozat Magyar 

természettudományi 

Múzeum meglátogatása, 

hajózás a Dunán. 

 

Anveiler Miklós 

László Valéria 

 Árpád Fejedelem Általános 

Iskola TDK részvétel 

Anveiler Miklós 

Bencsik Éva 

Komlódi Ferencné 

Április Föld napja program 

megemlékezés iskola rádión 

Bencsik Éva 

 



keresztül  

 Ismerd meg hazánk 

fővárosát, múzeumait 

kirándulás sorozat Magyar 

Elektronikai Muzeum. 

 

Anveiler Miklós 

László Valéria 

 A tanulók fizikai állapotának 

és edzettségének vizsgálata 

Nánási Dániel 

Várhelyi Géza 

Május Madarak és fák napja 

megemlékezés iskolarádión 

keresztül 

Év madara, év fája 

Bencsik Éva 

 Gyereknap 

ügyességi mozgásos játékok 

Szalay Katalin 

 TE-SZEDD országos 

akcióban való részvétel 

Anveiler Miklós 

Kapes Ottóné 

Komlódi Ferencné 

 Papírgyűjtés Csányi Zsuzsanna 

 Erdei iskolaszervezése a 

következő tanévre-Árpádtető 

Komlódi Ferencné 

Június Tanulmányi kirándulások osztályfőnökök 

 Egészségnap 

DÖK nap 

 

Komlódi Ferencné 

Csányi Zsuzsanna 

 Éves munka értékelése A teljes munkaközösség 

 

 

Pécs, 2015. szeptember.30.                                   Anveiler Miklós 

                                                                             ÖKO team vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


