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Ökomunkacsoport tagjai: 

2016. augusztus 27-én alakult meg, célja az intézményi környezeti - és egészségnevelés 

összehangolása és minél változatosabb tanórai és tanórán kívüli foglalkozások biztosítása a 

diákok számára. 

név munkaközösség  szakirány 

Baranyiné Fodor Zsuzsanna SZMK - - 

Borzi Lajos technikai dolgozó Á+K média 

Cihat Annamária 
 

reál munkaközösség 

 

Á+K 

biológia- földrajz szakos tanár, környezetvédelmi-

ökológus 

Csató Szilvia általános iskolai munkaközösség Á tanító, DÖK segítő pedagógus / táborszervező 

Csepi József 
   műszaki igazgatóhelyettes K mezőgazdasági-gépész tanár /  

 

Csányiné Kozma Kata általános iskolai munkaközösség Á pedagógiai asszisztens 

Dr. Hettinger Sándor 
angol munkaközösség vezető Á+K angol szakos tanár 

Égerné Tamás Annamária hittan és ének munkaközösség  K főigazgató lelkész-vallástanár  

Éger Ádám hittan és ének munkaközösség Á+K 
lelkész-vallástanár /táborszervező /lelki 

segélygondozás 

 

Fekete Gáborné 

 

reál munkaközösség vezető 

 

K 

biológia-földrajz szakos tanár Benkő Gyula Országos 

KomplexTermészettudományi Verseny főszervezője 

 Hollósvölgyiné  

Gombos Anita 

 

   humán munkaközösség 
K 

 
német- magyar szakos tanár 

 

Horváth Mária Alexandra 
középiskola intézményegység- vezető 

idegen nyelvi részmunkaközösség 

 

K 
német- történelem szakos tanár/ közösségi 

szolgálat koordinátora 

Hüse Julianna angol munkaközösség K angol szakos tanár/ Belső Ellenőrzési 

Munkacsoport 

Iványiné Kecső Éva reál munkaközösség K matematika - fizika szakos tanár 

Keresztiné Bácskai Melinda 
humán munkaközösség – magyar 

részmunkaközösség 
K magyar-angol szakos tanár 

Kovács Anna  MERD-KÖR elnök – diák (Zöld DÖK) Á diák 

Kovács Zsolt 
  oktatási igazgatóhelyettes 

humán munkaközösség  
Á+K 

történelem- könyvtár- számítástechnika szakos 

tanár intézményi könyvtárvezető 

Kovács Zsoltné 

Molnár Annamária 

általános iskolai és osztályfőnöki 

munkaközösség 
Á tanító 

 

Martin Gyöngyi 
általános iskolai intézményegység 

vezető 

 

Á 

gyógypedagógus, a Kaán Károly Országos Természet- és 
Környezetismereti Verseny  

Mihalináné Lipták Judit hittan- ének munkaközösség vezető Á+K lelkész-vallástanár /táborszervező 

Molnár Szilvia 
testnevelés és általános iskolai 

munkaközösség 
Á testnevelés, táborszervező 

Nánási Károlyné technikai dolgozó K - 

Papp Sándor reál munkaközösség A+K fizika-kémia szakos tanár, kollégiumi nevelő 

Sándor Henrietta DÖK elnök - diák K diák 

Seres János testnevelés munkaközösség Á+K testnevelés szakos tanár /táborszervező 

 

Szűcs István 

 

műszaki munkaközösség 

 

K 
mezőgazdasági-gépész tanár/ DÖK segítő pedagógus, 

ifjúságvédelmi felelős / túrák, táborok szervezése 

Szűcs Liliána  MERD-KÖR elnök – diák (Zöld DÖK) K diák 

Tubáné Kurucz Nikoletta reál és angol munkaközösség Á földrajz – rajz – angol szakos tanár 

Vasasné Kiss Csilla történelem részmunkaközösség K történelem szakos tanár 
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Ökomunkacsoport célkitűzései: 

 
 

A Mezőtúri Református Kollégium kiemelt feladatának tartja a diákjaink környezettudatos nevelését: 

tanulók ösztönzése saját élő és élettelen környezetük megismerésére, alakítására, védelmére, a 

környezetet károsító jelenségek felismerésére, az azok elleni tudatos fellépésre. A fenntarthatóságra 

nevelés önálló tantárggyal nem rendelkezik, ezért a pedagógusok feladata az ismeretek egységbe 

szervezése, amely által tanulóinkban kialakul a szilárd meggyőződésen alapuló környezettudatos 

magatartás, ökológiai szemlélet az általános iskola első osztályától az érettségiig. Tizenkét évet átölelő 

folyamat révén tanítványainkkal megismertetnünk az ember és környezete közötti kapcsolatrendszer, 

ezen elköteleződésünk komplex, mivel a természeti és társadalmi környezet megóvásával az 

egészséges életvitel kialakításán, a mentális jóléten keresztül érhető el a környezettudatos 

magatartásforma kialakítása. 

Célunk diákjaink megfelelő testi és lelki fejődésének biztosítása, hogy az iskolánkból kilépve, elzárva 

általános vagy középiskolai tanulmányait képesek legyenek harmóniában élni önmagukkal és 

környezetükkel. A környezettudatos magatartás kialakítását, a természet szeretetén, településünk 

kulturális örökségén keresztül valósítjuk meg. Célunk, hogy diákjainkban kialakuljon az igény az őket 

körülvevő szűkebb és tágabb környezet megóvására, ehhez rendelkezzenek megfelelő 

természettudományos alapismeretekkel: 

 

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

foglalkozás feladata, melyben az ökoiskola munkacsoport tagjai koordináló, mentoráló szerepet 

látnak el: 

 

- élményekben, cselekvésekben gazdag pedagógiai módszerek alkalmazása; 

- környezeti problémák megoldásához szükséges készségek fejlesztése; 

- környezeti nevelés terjedjen ki a globális, regionális, lokális szintre; 

- iskolai zöldterületek bővítése, ápolása az iskola környezetének zöldítése, minden tavasszal 

virágok ültetése és gondozása; 

- környezettel harmonizáló játszó- és pihenőhelyek kialakítására törekedtünk és törekszünk 

tudatosítjuk bennük, hogy a környezetvédelemmel valósítható meg az egyén egészsége, 

- esztétikai érzék fejlesztése: tantermeket, folyosókat növényekkel, tanáraink és művészeti 

képzésen részt vevő diákjaink alkotásaival díszítjük, folyamatosan aktualizáljuk; 

- madáretetők- és odúk kihelyezése, gondozása- madárbarát iskolaként; 

- épített és természeti környezet eredeti állapotának megóvása. 

 

- szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás lehetőségének biztosítása az iskolában. 
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- megemlékezés jeles napok alkalmával; 

- figyelemfelhívás, tudatos cselekvésre ösztönzés; 

- túrák tanulmányi utak szervezése; 

- természetismereti, környezetvédelmi versenyeken való eredményes részvétel: 

Benkő Gyula Országos Komplex Tanulmányi Verseny (őszi félév) országos döntőjének 

szervezése; 

a Kaán Károly Természet és Környezetismereti verseny (tavaszi félév) országos döntőjének 

szervezése. 

 

Környezet - és egészségtudatos magatartás kialakítása közösségépítő programokon keresztül: 

önismeret, önérvényesítés, pozitív énkép kialakítása - lelki segélygondozási alkalmak, 

diákönkormányzat által: 

- tanulási stratégiák megismerése, hatékony alkalmazása; 

- példamutató, hiteles pedagógus; 

- esélyegyenlőség biztosítása; 

- csoportlélektani ismeretek bővítése; 

- toleranciára nevelés, konfliktuskezelési stratégiák elsajátítása; 

- környezetünkért felelősségteljes magatartás kialakítása; 

 

Iskolánk diákönkormányzatával való együttműködésünk hatékony, mely programjaiba beépíti és 

támogatja a környezettudatos magatartás kialakítását. 

Változatos módszertani választék áll a rendelkezésünkre, mely eredményesé teszi élmény- és tevékenységközpontú 

nevelő - oktató munkánkat tanórán és tanórán kívüli tevékenységben: 

- természet szeretetére nevelés, a gyerekek természettel való közvetlen élményekhez 

juttatása (terepgyakorlat, természetjáró túrák); 

- lakóhelyünk természeti, helytörténeti, építészeti értékeinek megismerése népi 

hagyományaink, népszokásaink, természetes anyagok és hagyományos kézműves 

technikák megismertetése; 

- szövegelemzés, tényanyaggyűjtés, jegyzetelés, feladatok, feladatmegoldások 

összehasonlítása, elemzése; 

- interjúk készítése az emberek és természet viszonyáról szűkebb és tágabb 

környezetünkben 

- páros - és csoportmunka, kooperatív tanulási technikák alkalmazása; 

- természettudományos megfigyelések, vizsgálódások, kutatómunka végzése 

csoportban, tudományos diákkonferencián való részvétel; 

- vita, érvelés, problémafelvetés- véleményalkotás, érvelés technikájának 

alkalmazása; 

- digitális készségek fejlesztése, előadások készítése; 
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- adatgyűjtés, információk rögzítése, hipotézisek megfogalmazása, következtetések 

levonása értelmezése, megoldási javaslatok tervezése, alkotása: IBL tanulási technika 

elsajátítása; 

- „Öröm és bánattérkép” készítése településünkről; 

- részvétel természetvédelmi tevékenységekben, helyi környezetvédelmi törekvésekben; 

- múzeumok látogatása, múzeumpedagógiai foglalkozások; 

- szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének felkínálása, ösztönzése (iskolai hulladékgyűjtő 

sziget); 

- kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése (kerékpáros közlekedést 

népszerűsítő programok, kerékpártúrák szervezése); 

 

Környezeti nevelés szinterei: 

 

a) Tantárgyi keretek között: 

Tanórákon történik azon ismeretek megalapozása, szemléleti formálása, amely során lehetőség van 

a helyes értékrend kialakítására. 

- Természettudományos tantárgyak: környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz, 

fizika, kémia, matematika, komplex természettudomány tantárgy, valamint a életvitel és 

gyakorlat. Ezen tantárgyakon keresztül megismerhetik az élő és élettelen környezeti 

tényezőket és közöttük lévő kölcsönhatásokat és az emberi tevékenység hatását a 

környezetre. Adatok feldolgozása, gyakorlati feladatok alapján következtetések levonása, 

megoldási javaslatok tétele, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése történik. 

- Hit és erkölcstan, osztályfőnöki óra: megfelelő magatartásforma felelősségtudat 

kialakítása. környezetünkkel, önmagunkkal és embertársainkkal szemben. 

- Magyar nyelv és irodalom órákon környezeti neveléshez kapcsolódó tevékenység lehet 

irodalmi művek, ismeretterjesztő szövegek tanulmányozása, elemzése, az író, költő 

személyes hangvétele az tájról. Kapcsolat az írott szöveg és a tanuló saját élménye között. 

- Vizuális kultúra, ének-zene: környezet és természet szépségeinek érzelmi megközelítése, 

bemutatása, ahol felhívják a figyelmet az értékvesztésre, uniformizálódásra, 

elértéktelenedésre. 

- Történelem: az ember és környezetének kapcsolata különböző korokban, analógiák 

felállítása a jelenkorral. 

- Idegen nyelv: környezettel, globális problémákkal kapcsolatos cikkek fordítása, elemzése, 

belső vizsga, érettségi, nyelvvizsga szóbeli tételek környezetvédelmi témafeldolgozása. 

- Testnevelés eszköze a mozgás örömének átélésére, szabad levegőn való tartózkodás 

fontosságára: gyalogos, kerékpártúrák során a helyes viselkedésforma kialakítása a 

természetben. 
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b) Tanórán kívüli tevékenységekben: 

 

- Versenyek: tanulóink olyan versenyben is indulhatnak, melyek elősegítik környezettudatos 

szemléletük formálását. 

- Jeles napok: környezetkultúra átadása változatos formákban, egy-egy jeles naphoz 

hagyománnyá váló tevékenységek (Á - általános iskolai intézményegység, K- középiskolai 

intézményegység): 

 Állatok világnapja (október.4.)- Teremtésvédelmi verseny (2016/2017. tanévtől Á+ 

K) 

 Teremtésvédelmi témahét: rajzpályázat (2010-től) (Á+K) 

 Földünkért nap: Országos Benkő Gyula Komplex Természettudományi 

csapatverseny (2007-től), rajzpályázat (2016) (Á+K) 

 Víz világnapja (március 22) tanórai feldolgozás: kooperatív csoportmunka (2011) 

(Á+K), túra szervezése a szabadban 

 TESZEDD! 

 Föld napja (április 20.) erdei iskola, tanórai megemlékezés: kooperatív 

csoportmunka, kirándulások, termésképek készítése, ÖLTÖZZ ZÖLDBE (1985-től) 

(Á), Mentsük meg a Földet (2017-től folyamatos) 

 Madarak és Fák (május) kirándulások, természetjárás (1980-tól) (Á) rajzpályázat 

témája: az év madara, fája, vadvirága. A rajzokból könyvjelzőket készítünk, melyet 

iskola és az országos versenyeinken ajándékozzuk a diákoknak (Á+K). 

 Fenntarthatósági témahét április 23-28 (2017-től Á+K) 

- Madárbarát iskola: madáretetők és odúk rendszeres karbantartása, téli madáretetés, ennek 

kapcsán kertünk madarainak megismerése. 

- Lakóhelyünk természeti épített értékeinek megismerése, hagyományőrzés: régi 

mesterségek, kézműves foglalkozások szervezése (Kézműves és Sporttábor 2001- től). 

- Hulladékok csökkentése: iskolai „szelektív szigeteken” (2005-től) lehetőség van külön 

válogatva gyűjteni: papír, PET palackok, műanyagkupakok, elemeket Alternatív 

energiaforrások működési elvének megismerése: napelem, napkollektor, szélerőmű, 

geotermikus energia. 

- Tantermeket, folyosókat diákjaink alkotásaival, zöld növényekkel tesszük otthonossá. 

- Iskolai zöld felületek gondozása, bővítése, virágok ültetése. 

- Környezettel harmonizáló játszó és pihenőhelyek kialakítása. 

- Iskolai könyvtárban elkülönítetten szerepelnek az ismeretterjesztő könyvek, melyeket 

felhasználunk tanórai, tanórán kívüli tevékenységekben. 

- Túrák, tanulmányi kirándulások táborok szervezése: önköltséges alapon. Cselekvő-

felfedező magatartás dominál. Lakóhelyünktől eltérő természeti formák megismerése 

mellett személyiség és közösségépítő, fejlesztő hatással bír. 
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Az egészségnevelésünk célja, hogy a tanulók képesek legyenek felmérni saját egészségi állapotukat, 

ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük módját. 

Iskoláink egészségnevelési tevékenységei magukba foglalják az egészségfejlesztés, egészségmegőrzés 

és egészségvédelem céljait, feladatait: 

 

 prevenció, egészségérték tudatosítása 

 életkorral járó bio - pszicho- szociofejlődés segítése ; 

 kortárshatások , társkapcsolatok egészségi, etikai kérdései; 

 egészségre káros szokások (helytelen táplálkozás, inaktív életmód) felismerése, 

alternatíva mutatása; 

 drogprevenció; 

 egészséges életvitelhez szükséges képességek, a személyiség fejlesztése; 

 

Intézményünk egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai, területei: 

Az egészséges életmód, az életszemlélet és magatartás szempontjából lényeges területébe: az iskola 

pedagógiai rendszerébe, tanórai és tanórán kívüli tevékenységébe épül be (osztályfőnöki órák, 

hittanóra, természet és biológia óra, diákönkormányzat programok, családi vasárnap, 

szeretetvendégség): 

 

a) Lelki egészség : 

- egymásra épülő preventív szemlélet kialakítása 

- tanulók testi, lelki, szellemi, szociális egészségének tudatos építése éljenek 

harmóniában önmagukkal, embertársaikkal és környezetükkel 

- a családi és kortárskapcsolatok fontossága: barátság, párkapcsolatok, szexualitás szerepe az 

egészségmegőrzésben. 

 

b) Egészséges életmód, táplálkozás, személyes higiéné: 

- önmagunk egészségi állapotának ismerete, önismerete fejlesztése 

- a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe: helyes, nyugodt étkezés fontossága; 

- felismerjék a betegségeket előidéző tényezőket, ismerjék a gyógyulási folyamatot 

- az elsősegély-nyújtás alapismeretetek elsajátítása, magabiztos gyakorlati alkalmazása, 

- szenvedélybetegségek ismerete :az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, 

internetfüggőség káros hatásai a szervezetre, 

- személyes higiénia és fogápolás fontossága. 
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c) Mozgáskultúra fejlesztése: 

- helyes testtartás, a mozgás kialakítása, 

- az aktív életmód, a sport. 

 

d) környezettel való harmóniára törekvés: 

- környezettudatos magatartás kialakítása, a természet szeretetén, településünk kulturális 

örökségén keresztül, 

- természethez való viszony, az egészséges környezet jelenősége, 

- felelősségvállalás, problémamegoldó gondolkodásmód kialakítása, 

- idővel való gazdálkodás, tanulási környezet alakítása. 

 

e) Az iskolai egészségnevelés összefügg a tanári magtartással, gondossággal, az intézmény 

szervezettségével: 

- tanulók egészségi állapotára való fokozott figyelem, 

- osztálytermek berendezésére az ergonómiai és egészségügyi szempontjának 

megfelelően, 

- rendszeres szellőztetés. 

 

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás feladata. 

 

Diákjainknak életkori sajátosságukat figyelembe véve nyújtunk segítséget helyes magatartásformák 

elsajátításához. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megőrzésének módjára tanít, 

hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és harmonikus élet értékként való tiszteletére is 

nevel. Szülőkkel együtt feladatunk, felkészítjük diákjainkat az önálló felnőtt életre, hogy képesek 

legyenek helyes döntések meghozatalával kialakítani egészséges életvitelüket. 

 

a) Családi életre nevelés: 

- Emberi kapcsolatok, társas érintkezés szabályok megismertetésével kialakítani a diákjainkban 

a harmonikus családi életre nevelést. 

- Szeretetre, egymás megbecsülésére, tiszteletadásra nevelés mellett a segítőkészség fejlesztése. 

 

b) Önismereti nevelés: 

- Pozitív énkép kialakítása. 

- Testi-lelki tulajdonságok megismerése. 

- Szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése, tolerancia, másság elfogadása 
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- Helyes értékrend kialakítása értékek ismerete, az élet tisztelete, egészséges énkép kialakítása. 

- Személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete: hatékony 
kommunikációs eljárások, konfliktuskezelési módok. 

 

Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

 

a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: 

 testnevelés órák; 

 játékos, iskolai sportkör foglalkozásai; 

 

b) a helyi tantervben szereplő tartalmak, követelmények: 

 környezetismeret, Természetismeret, Biológia, Testnevelés, Életvitel, Hit és erkölcstan 

tantárgyak tananyagai; 

 

c) az első-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák, foglalkozások tanóráin 

feldolgozott ismeretek; 

 

d) Programok: 

 évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással, 

drogprevencióval foglalkozó projektnap (Egészségnap) szervezése az alsó és a felső 

tagozatos tanulók számára; 

 

e) Személyiség fejlesztése 

 Feladata a fiatalok személyiségének kibontakoztatása, fejlesztése. E program részeként az 

alábbi területeken végzünk tudatos fejlesztőmunkát: 

 

 önismeret erősítése, az önelfogadás képességének kialakítása, 

 akaraterő fokozása 

 kudarctűrő képesség fejlesztése, 

 kapcsolatteremtési képesség fejlesztése, 

 az egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése, 

 az öltözködési szokások, az ízlés alakítása, 

 az igényes környezet kialakítására és fenntartására való törekvés erősítése. 

 

Fejlesztőmunka színtere szervezett tanórai és tanórán kívüli események,  rendezvények, 

programok, ahol lehetőség kínálkozik a fiataloknak egymással és a pedagógusokkal való közös 

tevékenységére. 
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f) egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: 

 

 szakkörök (pl.: elsősegélynyújtás, sportkörök); 

 minden félévben túrák, kirándulások szervezése; 

 minden tanévben félévében egészségnap, és - hét, szervezése, játékos vetélkedő az első-

nyolcadik évfolyamos osztályoknak az egészséges életmódra vonatkozó ismeretekkel 

kapcsolatosan, bemutatók előadások szervezése, melyben kiemelt szerepet kap a 

drogprevenció; 

 

Intézményünkben tanító pedagógusainknak tisztában kell lenniük a legális-, illegális drogok 

fogyasztása mögött meghúzódó okokkal. Együtt kell működniük a tanuló fejlődését veszélyeztető 

körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

A pubertás kortól kezdve egyre fontosabbá válik a kortárs csoport befolyása, amit a drogprevenciós 

munkában is fel tudunk használni (DÖK, kortárs segítők, lelkészek). 

 

 

3. Iskolai drogprevenció lehetséges színterei: 

- tanórai foglalkozások: szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák témafeldolgozása, 

foglalkozások, személyiségfejlesztő játékok, gyakorlatok; 

 

- konkrét témakörök feldolgozása, ismeretátadás és interaktív gyakorlatok, 

esetelemzések, külső előadók, szakemberek bevonásával; 

 

- szabadidős foglalkozások, DÖK programok (sportprogramok, vetélkedők, versenyek, játékos 

programok, témával kapcsolatos filmvetítések); 

 

- szülői értekezletek (osztály-, évfolyam- vagy iskolaszintű, külső előadó, pld. orvos, 

pszichológus, rendőr bevonásával); 

 

- esetmegbeszélések, tréningek pedagógusok, szülők számára 
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Munkaterv a 2018/2019- tanévre ÖKOISKOLAI kritériumrendszer alapján 

 
Általános elvárások 

az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 
Igényes környezet kialakítása és kialakítatása a diákok körében 

Feladatok tevékenységek intézményegység határidő felelős 

Iskola mindennapos működése:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

 

folyamatos 
 

Égerné Tamás Annamária 
főigazgató 

 

Martin Gyöngyi 
általános iskolai intézményegység 

vezető 

 

Horváth Mária Alexandra 
középiskolai intézményegység 

vezető 

 

 

 
 

Iskola rendezvényeinek, kirándulások 

környezetre gyakorolt hatása 

 

 

 

 

folyamatos 

ÖKO munkaterv készítése 2018. augusztus 28. Ökomunkacsoport tagjai 

Iskola közvetlen környezetének és 

udvarának gondozása. 
Zöld növények ültetése. 

 
 

folyamatos 

 

Égerné Tamás Annamária 
főigazgató 

Iskola udvarának gondozása. 

Sportpályák- és udvarok karbantartása 

 

 

Madárbarát kert kialakítása, gondozása: 

madáretetők készítése, javítása, 

madáreleség készítése, pótlása. 

 
 

 

 

 
novembertől 

áprilisig folyamatos 

(az időjárásnak 

megfelelően) 

 
 

 

 

Égerné Tamás Annamária 
főigazgató 

 

Csepi József 

műszaki igazgatóhelyettes 

 

Ökomunkacsoport 
 

 

 

Iskola folyosóinak, termeinek 
dekorálása: 

- virágok 

- Kaán Károly Országos Természet- 

és Környezetismereti verseny 

plakátjai 

- ballagó osztályaink tablói 
- diákok rajzai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
folyamatos 

Égerné Tamás Annamária 
főigazgató 

 

Martin Gyöngyi 
általános iskolai intézményegység 

vezető 

 

Horváth Mária Alexandra 
középiskolai intézményegység 

vezető középiskolai 

intézményegység vezető 

Osztálytermek dekorálása: 
- nemzeti ünnepek 

- jeles napok 
- természet szeretete tükröződjön 

Civil szervezetekkel 

- Benkő Gyula Környezetvédelmi 

Oktatóközpont 

- Nimfea Természetvédelmi 

Egyesület 

- Magyar Vöröskereszt helyi 

szervezete 
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Tanulás – tanítás 

(tanórai és tanórán kívüli tevékenységek) 

Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiájának 

törekvésit, ezáltal formálódik a tanulók természet és környezet szemlélete. Az iskola minden tanévben szervez és 

kapcsolódik az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokhoz, akciókhoz. 

Feladatok tevékenységek intézményegység határidő felelős 

Az iskola pedagógiai programja képviseli a fenntarthatóság pedagógiai: 

változatos pedagógiai módszerek és 
tanulásszervezési formák alkalmazása 

 
általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

 

folyamatos 

 

Égerné Tamás Annamária 
főigazgató 

 

munkaközösség vezetők 

Kooperatív tanulásszervezési eljárás 

alkalmazása. 

tanmenetek 2018. szeptember 10. 

Tanulók életkoruknak, képességeinek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri viszonyban vesznek részt az 
oktatási tevékenység, megszervezésében, megvalósításában: 

szeptember 

Kaán Károly Természet- és 

Környezetismereti Verseny versenykiírás 
 

 

 
 

általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

2018. szeptember 1. dr. Krizsán Józsefné 

 
teremtés hete: - rajzpályázat 
 

2018. szeptember 24- 

október 3. 

Mihalináné Lipták Judit 
hittan és ének munkaközösség 

vezető 

október 

A diákok a jövőről alkotott elképzelésekkel keresik a jövőbeli fejlődés és alternatív választás lehetőségeit: 

állatok világnapja: 

 

teremtés hét zárása: teremtésvédelmi 

verseny 

általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

 
 

2018. október 4. és 

október 6. 

 

Mihalináné Lipták Judit 
hittan és ének munkaközösség 

Cihat Annamária 

ökomunkacsoport 

Less Nándor emléktúra- 
természet tanulmányozása a szabadban 

általános iskolai és 

középiskolai 
intézményegység 

 

- 
Roszik Fanni 

testnevelő tanár 

 

angyalavató: 
5. és 9. évfolyamos diákok beléptetése 

az iskolai diákéletbe 

 
középiskolai 

intézményegység 

 

20168. október 16. 

Horváth Mária Alexandra 
intézményegységvezető 

vezető 

5-6. osztály, 9-10. évfolyam 

osztályfőnök 
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Feladatok tevékenységek intézményegység határidő felelős 

november 

egészségnevelés tanórán kívüli tevékenységei 

egészségnevelési témahét: fogászat és 
testápolás 

 

általános iskolai és 

intézményegység 

 

2018. november 19- 23. 
Martin Gyöngyi 
általános iskolai 

intézményegység vezető 

Csató Szilvia 
DÖK segítő pedagógus 

osztályfőnökök 

egészségnap: 

tanítási nélküli témanap 

 

2018. november 20. 

 

Advent jegyében 
 

középiskolai 

intézményegység 

 

2018. november-

december 

Mihalináné Lipták Judit hittan 

és ének munkaközösség 

  Szűcs István 
DÖK segítő pedagógus 

december 

Oktató-nevelő munkában helyet kap a helyi közösségi élethez kapcsolódó tevékenységek: 

Iskolai hagyományokhoz kötődő advent projekt 2018. december 5-21. 

karácsonyfa állítása 
- 

2018. december 3. 
Égerné Tamás Annamária 

főigazgató 

 

szeretetvendégség 
középiskolai 

intézményegység 

 

2018. december 10. 
6. osztály :Horváth Mária 

Alexandra 
osztályfőnök 

 
Karácsonyi kupa 

általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

 
2018. december 13. 

Gulyás László 
testnevelés 

 

szeretetvendégség a nyugdíjas 
dolgozóknak 

középiskolai 

intézményegység 

 

2018. december 11. 
6. osztály, Horváth Mária 

Alexandra 
osztályfőnök 

adventi műsor Bíró Kálmánné Bakos 

Ilona Idősek Otthona lakói számára 

általános iskolai 

intézményegység 

2018. december 1. 6. osztály, Horváth Mária 

Alexandra 
osztályfőnök 

szeretetvendégség 
középiskolai 

intézményegység 
2018. december 14. 

5. osztály, Hollósvölgyiné 
Gombos Anita 
osztályfőnök 

 

kollégiumi karácsony 
középiskolai 

intézményegység 

 

2018. december 15. 
Kis Imre 

kollégiumi vezető 

családi vasárnap 
általános iskolai 
intézményegység 

2018. december 20. 
7. évfolyam, Molnár Anikó, 
Major Erzsébet osztályfőnök 

 
 

karácsonyi istentisztelet 

 

általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

 
 

2018. december 21. 

Vasasné Kis Csilla 

osztályfőnök 

január 

Iskolai hagyományokhoz kötődő programok: 

Petőfi szobának megkoszorúzása 
általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

 
2019. január 8. 

Vasas István 
főigazgató 

Csató Szilvia, Szűcs István 
DÖK segítő pedagógus 
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Feladatok tevékenységek intézményegység határidő felelős 

Magyar Kultúra Napja Emlékkiállítás általános iskolai és 

középiskolai 
intézményegység 

 

2019. január 22. 
Csányi Tamás 

magyar részmunkaközösség 

vezető 

február 

Iskolai hagyományokhoz kötődő programok: 

farsang 5-8. évfolyam általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

 

2019. február 8. 
Szűcs István 

DÖK segítő pedagógus 

farsang 1-4. évfolyam 
általános iskolai 

intézményegység 

 

2019. február 16. 
Csató Szilvia 

DÖK segítő pedagógus 

 
pénzügyi tudatosság gazdálkodás 
témahét 

általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

 

2019. február 25-

március 1.  

reál és műszaki 
munkaközösség 

március 

iskolai hagyományokhoz kötődő 

programok : 

március 15-ei vetélkedő 

középiskolai 

intézményegység 

 
2019. március 13. 

Burján Lajosné 

történelem 
részmunkaközösség vezető 

iskolai ünnepi istentisztelet március 15- 
e alkalmából általános iskolai és 

középiskolai 
intézményegység 

 
 

 

2019. március 14. 
10. A  osztály Mihalináné 
Lipták Judit és Valuska 

Lajos 

Fenntarthatósági témahét: 

víz világnapi túra, 

Te SZEDD! 

2019. március 18-22 ökomunkacsoport 

április 

 
digitális témahét 

általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

2019. április 8-12. műszaki munkaközösség 

 
 Föld napja: Mentsük meg a Földet  

 általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

2019. április 26. 

Cihat Annamária 

ökomunkacsoport Madarak és Fák napi rajzpályázat 

eredményhirdetés 
2019. április 27. 

 

egészségnap 
középiskolai 

intézményegység 

2019. április 26. Szűcs István 
DÖK segítő pedagógus 

 
diáknap 

általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

2019. április 27. Csató Szilvia, Szűcs István 
DÖK segítő pedagógus 
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Feladatok tevékenységek intézményegység határidő felelős 

május-június 

Kaán Károly Országos Természet- és 
Környezetismereti Verseny döntő 

általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

2019. május 24-26 Bodorikné Aszódi Ágnes 
általános iskola 

intézményegység vezető h., 

KKKTV versenyszervező 

Fekete Gáborné 
reál munkaközösség vezető 

Szeretethíd általános és 

középiskolai 

intézményegység 

2019. május 23. 
Mihalináné Lipták Judit 

hittan munkaközösség vezető 

terepgyakorlat reál gimnáziumi képzés Középiskola 2019. június 
ökomunkacsoport,  

Fekete Gáborné 

reál munkaközösség 

 

Személyi feltételek, belső kapcsolatok: 

Az iskola valamennyi dolgozója példát mutat a diákoknak a környezetbarát szemlélet, az egészséges életvitel és 

fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve 

Ökomunkacsoport működése, mely 

segíti az iskola környezeti nevelési 

tevékenységeit. 

általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

 
2016. április 27-től 

 
Égerné Tamás Annamária 

főigazgató 

Diákok - DÖK hatékony bevonás a környezeti nevelési feladatok végrehajtásába - 

hulladékgyűjtés  

általános iskolai 

intézményegység 

 

2019. május 
Csató Szilvia 

DÖK segítő pedagógus 

Szelektív hulladékgyűjtés az iskola 

területé: műanyag, elem, veszélyes 

hulladék, üveg, papír 

általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

 

folyamatos 
Csepi József 

műszaki igazgatóhelyettes  

Társadalmi kapcsolatok: 

Kapcsolattarás a külhoni magyarokkal 

Aradi vértanúk napján koszorúzás 
Aradon 

középiskolai 

intézményegység 

 

2019. október 6. Égerné Tamás Annamária 
főigazgató 

testvériskolai kapcsolat ápolás 
(Kézdivásárhely) 

középiskolai 

intézményegység 
folyamatos 

Égerné Tamás Annamária 
főigazgató 

Fizikai környezet: 

Iskolaépületeink környékén a növényzet 
változatos és rendszeresen gondozott 

 

 

 

 

 

 

általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

folyamatos 
 

 

 

Égerné Tamás Annamária 
főigazgató  

 

Csepi József 
műszaki igazgatóhelyettes 

Iskolakönyvtárak folyamatosan bővítik a 
fenntarthatósággal kapcsolatos 

információhordozókat. 

 
folyamatos 

Kerékpártárolókat folyamatosan karban 
tartjuk folyamatos 

Tantermeket zöld növényekkel, 

diákjaink, tanáraink képzőművészeti 

alkotásaival, vmint az Országos Kaán 

Károly Természet és Környezetismereti 

versenyre készült plakátokkal tesszük 
hangulatossá. 

 

 

 

folyamatos 
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Feladatok tevékenységek intézményegység határidő felelős 

 

Az iskola működtetése 

Törekszünk az iskolai hulladék 
csökkentésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

 

 
folyamatos 

Égerné Tamás Annamária 
főigazgató  

 

Csepi József 
műszaki igazgatóhelyettes 

- Szelektív hulladékgyűjtő edényekkel. 
biztosítjuk az iskolában keletkezett 

szemét csökkenését. 

- Hulladékgyűjtés biztosítása a diákok 
számára. évente két alkalommal 

Környezetkímélő anyagok használata  

folyamatos 
Égerné Tamás Annamária 

főigazgató 

Helyes fogyasztási szokások kialakítása- 
iskola büfé. 

 

 

 
folyamatos 

Égerné Tamás Annamária 
főigazgató 

Martin Gyöngyi 
általános iskolai 

intézményegység vezető 

Horváth Mária Alexandra 
középiskolai intézményegység 

vezető 

Nyílászárók cseréje megtörtént. 
2014. Égerné Tamás Annamária 

főigazgató  

 

Csepi József 
műszaki igazgatóhelyettes 

Parabola rendszerű napkollektor 

működtetése. 
2015. októbertől 

folyamatos 

 


