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ISKOLÁNK ERŐSSÉGEI, AMI MIATT ISMÉT ÖKOISKOLA 

SZERTNÉNK LENNI 

 Iskolánk évszázados múltra visszatekintő intézmény, mely 1883 óta működik erdészeti 
szakképzés céljából, így épületállományának zöme és a parkja is idős, melynek felújítása 
fokozott figyelmet igényel. A felújítások és a bővítések során fontos szempontnak tartjuk a 
korszerű környezet-gazdálkodásnak és fenntarthatóságnak megfelelő fejlesztéseket. A 
rendszerváltást követően 1994-ben iskolánk visszakapta a 441 ha-os tanulmányi erdejét, 
amely kiváló lehetőséget biztosít számunkra, hogy bemutassuk tanulóinknak a fenntartható 
erdőgazdálkodás gyakorlatát. Intézményünk parkja megyei vonatkozásban is jelentős és 
példa értékű,( bekerült a Hungarikumokat bemutató megyei értéktárba is.  ) mint oktatási 
bázishoz tartozó zöldfelület. A tanulmányi erdő és a park nemcsak az oktatás helyszínéül 
szolgál, hanem esztétikus és egészséges környezetet biztosít az iskola tanulói számára a 
szabadidős és a sport (rekreációs) tevékenységek számára. Az iskola helyzetéből és 
profiljából adódóan a természetvédelmi nevelést hangsúlyos pedagógiai feladatként kezeljük 
a közismereti és a szakmai tárgyak tanításánál egyaránt. 

 

 Igyekszünk a villamos energiával, a vízzel takarékoskodni. 

 A tanórákon és a tanórákon kívül is sok olyan programunk, projektünk van, amelyeken 

keresztül minden diák megismerkedhet az őt körülvevő környezet működésével, 

természetes élőhelyekkel és azok élővilágával. 

 Sok diák és tanár is az iskolába járáshoz inkább a tömegközlekedési eszközöket, jó időben 

a kerékpárt választja az autó helyett. 

 Az ebédlő és a konyha használati meleg víz ellátását részben napkollektorok biztosítják. 

 Egész évben folyamatosan működik a park rendben tartása, megújítása. 

 A jeles napokhoz; - Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja, Erdők napja, 
Állatok napja - évente rendezünk tanulóink aktív közreműködésével programokat. 

 
 Tanulóink sok környezetvédelemmel foglalkozó csoport-akcióban vállalnak komoly 

szerepet. A helyi település (Ásotthalom) takarítási akciójában tavasszal és ősszel kézi 
és gépi takarítást és lomtalanítást vállalunk. Az iskola szakterületéből adódóan a 
fásítási és virágositás akciókban is jelentős szerepet vállalunk, hogy az iskola szűkebb 
és tágabb környezetének esztétikusabb és egészségesebb kialakításában aktívan 
részt vegyünk. 

 .Évente legalább egyszer meglátogatjuk a Szegedi Vadasparkot, Füvészkertet amelynek 

élővilágát szervezett vezetéssel ismerhetik meg tanulóink. 

 Túrákat, tanulmányi kirándulásokat szervezünk az Ásotthalmi Csodarétre, A Kiss Ferenc 

Emlékerdőbe, a Bedő Ligetbe, a Tanulmányi erdőbe és a környező erdészetekhez. 

 Vetélkedőket tartunk a jeles napokhoz kötődően. 

 Szelektíven gyűjtjük az alumínium italdobozt, zsugorítottunk műanyag palackokat, 

papírt. 

 Az iskolában és otthon elhasznált szárazelemeket külön erre a célra szolgáló 

gyűjtőedénybe tesszük.  

 Az iskola fólia házában dísz, és zöldségnövényeket termesztünk. 

 A helyi szennyvíztisztító telep megtekintése. 

 Hosszú, havas teleken folyamatosan etetjük a madarakat. 

 A folyosókon, osztálytermekben zöld növényeket helyeztünk el, barátságossá téve 

közvetlen környezetünket.  



 Egyéb: jeles napokhoz; - Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja, Erdők napja, 

Állatok napja - évente rendezünk tanulóink aktív közreműködésével programokat. 

 Az iskolaegészségügyi ellátás keretein belül továbbra is a helyes táplálkozást, a higiénés szokások 

kialakítását, a prevenciót és a felvilágosítást helyezzük előtérbe. 

 Együttműködés a helyi civil szervezetekkel: Ásotthalmi Orchis Természetvédelmi 

Egyesület, A helyi és az Öttömösi Vadásztársaság, a szegedi székhelyű CSEMETE 

Természet és Környezetvédelmi Egyesület, Polgárőrség, a Magyar Madártani 

Egyesületnek tagja egyik tanárunk. 

 

 

 
 

ÖKOISKOLAI MUNKACSOPORT TAGJAI 

Kiss Zoltán- a munkacsoport vezetője 

Munkacsoport tagjai: 

 Domokos József-kollégiumi munkaközösség vezető 

 Kocsisné Büki Éva- Dök munkáját segítő pedagógus 

 Fődiné Tóth Katalin 

 Zsiros Atilláné 

 Valamennyi munkaközösség vezető 

Technikai dolgozók delegáltja:  

Hebők József 

Oktató nevelő munkát közvetlenül segítő tag: 

Csanádiné Viski Éva – kollégiumi titkár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖKOISKOLA CÍM 2019 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától és a Földművelésügyi Minisztériumtól a 2015-2017 

közötti időszakra iskolánknak Ökoiskolai Címet kapott. Ezt a címet újrapályázóként továbbra 

is szeretnénk megtartani! 

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezetünk túlterheltsége. A 

környezettudatosabb életvitel kialakítása egyre sürgetőbb. Az oktatásban, az iskolafejlesztő 

munkában a jövő generációjának nevelése során fontos, hogy ezt szem előtt tartsuk. A 

környezettudatosságra, fenntarthatóságra nevelés során csak akkor lehetünk eredményesek, ha 

ezek az elvek nem csak a tanításban érvényesülnek, hanem az iskolai élet minden területén, ha 

a természet megismerése, tanulmányozása és védelme a tanórai foglalkozásokon kívül a 

szabadtéri programokban is helyet kap. 

Iskolánk pedagógiai programjában, a helyi tantervek, illetve az egyes munkaközösségek 

munkaterveinek kialakításánál is különös gondot fordít a környezettudatosságra, a 

környezetvédelemre, valamint az iskola fenntarthatóságát célzó nevelési elemek minél 

szélesebb körben történő alkalmazására. 

MITŐL ÖKOISKOLA EGY ISKOLA? 

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban 

érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai 

élet minden területén.  

Célkitűzéseink: 

 Gyermekeinket nemcsak a környezet megvédésére kívánjuk nevelni, hanem a 

környezettel való együttélésre, környezeti kultúrára.  

 Az iskola Ökoiskolai programjában vállaljuk, hogy tanulóinkat környezettudatosan 

cselekvő felnőttekké neveljük. 

 Tájékozott és tevékeny tanulókat kívánunk nevelni, akik kreatív, problémamegoldó 

gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a 

társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy 

közös tetteikben.  

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

való törekvés váljék meghatározóvá.  

 Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok 

közös kezelése és megoldása terén. 

 Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható 

fogyasztás elvét. 

 A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek 

megőrzésébe, gyarapításába. 

 Az intézmény tanulóinak és dolgozóinak, továbbá a szülőknek és partnereinknek a 

bevonása a programba. 

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink, feladatok: 

TANÍTÁSI ÓRÁK 

 

 a tanítási órákon minden tantárgy használja fel a környezettudatosság kialakításához 

kapcsolható oktatási tartalmakat 



 a tanítás során a diákok egyenrangú partnerként vegyenek részt az órák menetében 

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

kerüljenek hangsúlyossá 

 az órák levezetése az osztálytermeken kívül is történjen 

 élményközpontú oktatás 

 a változatos módszerek alkalmazása az egész oktatási-nevelési rendszert jellemezze 

Felelős: az iskola minden nevelője 

Határidő: folyamatos 

 

TANÍTÁSI ÓRÁKON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK 

 

A tanításon kívüli időszak az órák közötti szünetekben illetve a napközi szabadidőben 

jelenik meg. A fenntarthatóságra nevelésben ezek az egyik legfontosabb időkeret, amivel ki 

lehet egészíteni a tanórán elhangzottakat, az elméletet gyakorlatra átültetni. 

Felelős: osztályfőnökök, kollégiumi nevelők 

 

TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG- PROGRAMOK, AKCIÓK 

 

Ezeken a rendezvényeken az iskola egész a szülők, diákok, nevelők együttes munkája jelenik 

meg. Kiemelt szerepe van a szervezésbe az öko munkacsoportnak, a szakmai 

munkaközösségnek és a DÖK-nek. 

 

PROGRAMOK HAVI LEBONTÁSA 

 

 

 

 

 

 

A 2018-2019-OS TANÉV MUNKATERVE 

 
 
 
 



 

 Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős 

 
 

A/Általános elvárások: 

Az iskola 
tevékenységének 
környezetre gyakorolt 
hatása 
 
 
Igényes környezet 
kialakítása és 
kialakíttatása a diákok 
körében 

 

1/a 

Pedagógusok és diákok 
környezettudatosságának mérése,  
az eredmények értékelése 
 
 
 
 

 
szeptember 

 
ÖKO munkacsoport 

1/b 
Iskola mindennapos működése 
 

folyamatos Intézményvezető  

1/c 
Iskola rendezvényeinek, kirándulások 
környezetre gyakorolt hatása 
 

folyamatos ÖKO munkacsoport 

2. 

 
 
ÖKO munkaterv készítése 
 
 

 szeptember  ÖKO munkacsoport 

3. 

Iskola közvetlen környezetének gondozása. 
Zöld növények ültetése. 
Allergének irtása, gyűjtése környezetünkben 
 

folyamatos 

 
Intézményvezető 

Szakoktatók 
Osztályfőnökök 

 
Iskola parkjának gondozása 
 

 
Sportpályák- és udvar karbantartása 
 

Madárbarát gondozás: 
Madáretetők készítése, madáreleség 
készítése, pótlása 
 
 

Téli hónapokban 
folyamatos 



Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős 

A/Általános elvárások: 

Az iskola 
tevékenységének 
környezetre gyakorolt 
hatása 
 
 
Igényes környezet 
kialakítása és 
kialakíttatása a diákok 
körében 

 

3. 

 
Iskola folyosóinak dekorálása: 

- Nemzeti ünnepek 
- Virágok 
- Jeles napok (Autómentes nap,Föld 

napja, Madarak- fák napja stb.) 

folyamatos 

Intézményvezető 
Osztályfőnökök 

ÖKO munkacsoport 
 
Osztálytermek dekorálása: 

- fotók az egészséges életről 
- természetfotók 
- diákjaink rajzai a témában 
- virágok 
- természet szeretetét tükrözve 

folyamatos 

 
Civil- és gazdálkodó szervezetekkel való 
kapcsolat 

- Ásotthalmi Orchis Természetvédelmi 
Egyesület 

- Bedő Albert Alapítvány 
- CSEMETE Természet és 

Környezetvédelmi Egyesület 
- Gyermekjóléti Szolgálat 
- Madártani Egyesület 
- Helyi vadásztársaságok 
- Dalerd Zrt., Kefag Zrt. 

 

folyamatos 
Intézményvezető 

ÖKO munkacsoport 



Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős 

 
 

B/ Tanulás – tanítás 

 
Az iskola Pedagógiai 
Programjában, helyi 
tantervében kiemelten 
képviseli a 
fenntarthatóság 
pedagógiájának 
törekvéseit, ezáltal 
formálódik a tanulók 
természet- és környezet 
szemlélete. 
 
 

1-2. 

Az iskola pedagógiai programja képviseli a 
fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit: 

- különböző pedagógiai módszerek és 
tanulásszervezési formák alkalmazása 

- zöld órák  
- tantervek minőségbiztosítása 
- Öko-témák tantervbe építése 

 

szeptember 
folyamatos 

 Intézményvezető, 
Szaktanárok, 

Osztályfőnökök, 
ÖKO munkacsoport 

Szakmai munkaközösség 



Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős 

 
 

B/Tanulás – tanítás: 

 
Az iskola pedagógiai 
programjában, helyi 
tantervében kiemelten 
képviseli a 
fenntarthatóság 
pedagógiájának 
törekvéseit, ezáltal 
formálódik a tanulók 
természet és környezet 
szemlélete. 

 

3. 
Oktató-nevelő munkában helyet kapnak a 
helyi közösségi élethez kapcsolódó 
tevékenységek 

folyamatos 

 
Intézményvezető, 
Gazdasági vezető 
Munkaközösségek 

4. 
Kooperatív tanulásszervezési eljárás 
alkalmazása 
 

folyamatos 

5. 

Iskolai hagyományokhoz kötődő projektek: 
- Akadályverseny az Erdők Napján 
- Őszi-, tavaszi szemétszedés 
- Autómentes nap: kerékpár és 

gyalogtúra 
- Advent – Karácsony 
- Madarak és Fák napja 
- Környezetvédelmi nap; Föld napja 

Víz világnapja 
- Állatok világnapja 

folyamatos 
 

6. 

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

- DÖK programok 
- egészségnevelési, környezetvédelmi 

versenyek, foglalkozások, túrák, zöld 
órák…stb. 

- Menő Menza 
 

folyamatos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős 

 
 

B/Tanulás – tanítás: 

 
Az iskola pedagógiai 
programjában, helyi 
tantervében kiemelten 
képviseli a 
fenntarthatóság 
pedagógiájának 
törekvéseit, ezáltal 
formálódik a tanulók 
természet és környezet 
szemlélete. 

 

7. 

 
Természet tanulmányozása tanteremben, 
iskolán kívül, szabadban: 

- Nyári gyakorlat tanulmányútjai 
- Környezetvédelmi napok 
- Zöld órák a természetben 
- Jeles napok 
- Az iskola parkjának növény és állat 

világa 
- A Tanulmányi erdő növény és állat 

világa 
- Kiss Ferenc emlékerdő megtekintése 
- Településünk és a környező város 

kiállításainak, természeti értékeinek 
megtekintése 

folyamatos 

Intézményvezető 
Testnevelő és 

természetismeretet tanítók 
ÖKO munkacsoport 

Osztályfőnökök 
8. 

 

Szabadtéri programok szervezése, 
egészséges életmód kialakítása: 

- Egészségnap 
- Környezetvédelmi nap  
- A Föld napja 
- Iskolai testnevelés órák 
- Sportversenyek, házibajnokságok 
- Kerékpár túra, gyalogtúra szervezése 

 

folyamatos 

9. 

 

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

- környezetvédelmi akciókon való 
részvétel 

- dekoráció készítés természetes 
anyagokból  

- szelektív  hulladékgyűjtés  
- elem gyűjtő akció 
- Öko vetélkedő  
- Kupak gyűjtési verseny 
 

folyamatos 



 

Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős 

C/ Személyi feltételek, 

belső kapcsolatok: 
Az iskola valamennyi 
dolgozója példát mutat a 
diákoknak a 
környezetbarát szemlélet, 
az egészséges életvitel és 
fenntarthatóság 
szempontjait figyelembe 
véve 

 

1-2. 

 
ÖKO munkacsoport működése, mely segíti az 
iskolai környezeti nevelés tevékenységeit 
 

 folyamatos 

Intézményvezető 
ÖKO munkacsoport 

DÖK segítő pedagógus 
3-6. 

 
Diákok – DÖK hatékony bevonása környezeti 
nevelési feladatok végrehajtásába: 

- háló tisztasági verseny 
- szemétszedés az ügyeleti munkában 
- szelektív hulladékgyűjtés  
- környezettisztítási „akció” 

 
Házirendünk kiemelten foglalkozik az 
iskolában és környékén lévő természeti 
épített értékek védelmével 

folyamatos 
 

 

 
 

D/ Tanításon kívüli 

tevékenységek: 
 
Az iskola minden 
tanévben szervez és 
kapcsolódik az öko iskola 
arculatához kapcsolódó 
programokhoz, akciókhoz 
 
 

1-8. 

- nyári gyakorlatok erdei környezetben 
- kiállítások 
- Hagyományőrző projektek 
- Jeles napok 
- Sportprogramok, túrák 
- Papírgyűjtés ősszel és tavasszal 
- Szelektív hulladékgyűjtés: elem, PET 

palackok, izzók, égők, kupakok 
- Sportprogramok szervezése, 

kapcsolódás a település 
sportprogramjaihoz 

- ÖKO faliújság szerkesztése 
- Preventív egészség megőrző 

programok  
- Mindennapos sportolási lehetőségek: 

Ping-pong-, kézilabda,- foci-házi 
bajnokság szervezése 

folyamatos 

Intézményvezető 
Munkaközösségek 
ÖKO munkacsoport 

DÖK segítő pedagógus 



 

Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős 

E/ 
Társadalmi kapcsolatok 

 

1. 
 

Testvériskola, kapcsolatfelvétel ökoiskolával, 
találkozó szervezése 

folyamatos 
Intézményvezető 

ÖKO munkacsoport 

2,5 

Együttműködés a helyi partner, gazdasági és 
civil szervezetekkel, 
Ásotthalom Nagyközség Önkormányzatával, 
a helyi vadásztársasággal 
Tervezzük az együttműködést: 
a helyi természetvédelmi Őrrel, 
 

folyamatos 
 

Intézményvezető 
ÖKO munkacsoport 

3. 

 
Iskolánk honlapja tájékoztatja a látogatókat az 
ökoiskolai munkáról folyamatos 

Intézményvezető 
Rendszergazda 

 

 
 

F/  Fizikai környezet: 

 
 

1-8. 

 
- Iskolaépületeink környékén a 

növényzet  rendszeresen gondozott 
- Iskolánk könyvtárában folyamatosan 

bővítjük a fenntarthatósággal 
kapcsolatos információhordozókat 

- Kerékpártárolókat folyamatosan 
karban tartjuk 

- Folyosókat, tantermeket zöld 
növényekkel, diákjaink 
képzőművészeti alkotásaival, 
plakátokkal dekoráljuk 

- Madáretetők kihelyezése és 
karbantartása 

folyamatos 

Intézményvezető 
Gazdasági vezető 
Munkaközösségek 
ÖKO munkacsoport 

 



 
 
 
 
 
 

Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős 

G/ Az iskola 

működtetése 
 

1-8. 

 
- Szelektív hulladékgyűjtő edényekkel 

biztosítjuk az iskolában keletkezett 
szemét csökkentését 

- Törekszünk az iskolai hulladék 
csökkentésére 

- Hulladékgyűjtés 
- Környezetkímélő anyagok használata 
- Helyes fogyasztási szokások 

kialakítása 
- Komposztálás 

      -     Napkollektor: meleg víz ellátás 
      -     Menő Menza pályázat 
 
 
 

folyamatos 
 

Intézményvezető 
Gazdasági vezető 
Munkaközösségek 
ÖKO munkacsoport 

 

Ásotthalom,2018. szeptembe



 


