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Az intézmény környezeti, nevelési hagyományainak, 
szokásainak, rendszerszer ű tevékenységeinek általános 

bemutatása 

 
Az ökoiskolai címet iskolánk 2009-ben nyerte el, majd 2012-ben újra a cím büszke 
tulajdonosaivá válhattunk. Az előző években is nagy jelentőséget tulajdonított 
tantestületünk a környezettudatos életvitelű tanításnak és személyes 
példamutatásnak.  

A környezettudatos nevelési forma, a cím elnyerésével az ökoiskolai kritériumok 
szem előtt tartásával, még átfogóbb tájékozódást adott pedagógiai munkánknak. 

A megalakult környezeti nevelési csoport 2009-től e kritériumok követésével 
tudatosan tervezi, szervezi, értékeli a környezetvédelemmel és fenntarthatósággal 
kapcsolatos tevékenységeket. 

Komplex fejlesztés folyik iskolánkban, ami magában foglalja a figyelem, a 
gondolkodás, a mozgás fejlesztését, kiegészülve az egészséges életre, a 
környezetvédelemre és az energiatakarékosságra neveléssel. Törekszünk arra, hogy 
kisebb gyerekeink, illetve fiatalabb életkorú tanulóink játszva sajátítsák el az élethez 
szükséges és fontos szabályokat.Speciális szakiskolai tanulóinknál igyekszünk 
tudatosítani a fenntarthatóság kérdését. Próbálunk rávilágítani az alapvető emberi 
szükségletek megfelelő mértékű felhasználására, a védett állatfajok, ökoszisztémák 
megismerésére, megóvására. 
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TANÓRAI KERETBEN MEGVALÓSULÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Az alábbi tantárgyak tanításába épülnek be a környezet és egészségvédelem 
kérdései:  

− Életvitel és gondozási ismeretek 
− Szociális, környezeti és életviteli kompetencia,  
− Életpálya építési kompetencia 
− Háztartástan ismeretek 
− Beszédfejlesztés és környezetismeret 
− Környezet és egészségvédelem 
− Kommunikáció 
− Társadalmi ismertek.  

 
Az idei tanévben beindítottuk az udvaros modulunkat a szakképző évfolyamunkon. 
 
Tevékenységek: 

- levélseprés, udvarrendezés 
- virágoskert, fűszerkert, kövirózsa kert gondozása 
- virágok öntözése esővízzel 
- madáretetők készítése, kihelyezése 
- szelektív hulladék előkészítése szállításra ( Tetra Pak dobozok átmosása, 

PET palackok préselése, válogatása) 
- ökoiskolai járőrszolgálat 
- egészséges ételek készítése, elfogyasztása a tankonyhában 
- mindennapos testnevelés, mozgás biztosítása minden tanuló számára, 

melynek része az úszás (azon tanulóknak, akiknek ezt egészségi állapota 
engedi) 

- témahetek, projektnapok egészségmegőrzés, egészségvédelem, 
környezetvédelem és környezetszennyezés témában (pl. Alkoss valamit 
hulladékból) 
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- Ökoiskolai éveink alatt kiemelt madárvédelmi programmá fejlődött a 
„Madármentés- lélekmentés” integrált foglalkozásanyaga, melyet évről évre 
igyekszünk valami plusszal kibővíteni. 

- Az iskola működtetése során gondot fordítunk a tudatos takarékosságra, 
igyekszünk az anyagokkal, vízzel, energiával környezetbarát módon 
foglalkozni 

 

 

TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADID ŐS PROGRAMOK 

Iskolán belüli programok: 

- Integrált sportnapok legalább évi 3 alkalommal 
- Szabadidős programok és projektnapok havonta 
- Közös főzéssel, sorversenyekkel tarkított családi nap 
- Kiállítások rendezése a témahetek végén, illetve tanév végén projektzáró nap 

formájában 
- Iskolánk belső dekorációja, faliújságjaink, tablóink az évszakok változásával 

foglalkozik, az épp aktuális ünnepeknek megfelelő kreatív alkotások 
sokaságát mutatja be. 

- Népi hagyományhoz kapcsolódó programok: tikverőzés, kiszebáb égetés, 
szüreti mulatság 

Iskolán kívüli programok: 

Az intézményen kívül szervezett programok kitűnő alkalmat biztosítanak a 
tapasztalat - és élményszerzésre. 

- Erdei iskola alapítványi, vagy pályázati forrásokból 
- Üzemlátogatások (pl. Szennyvíztelep, Tansütöde) 
- Kirándulásokat, túrákat szervezünk Pákozdon, Fehérvárcsurgón, Gánton, ahol 

a különböző természeti jelenségek ( pl. időjárás változásának megfigyelése), 
valamint a helyi természeti környezettel való ismerkedésre van lehetőség 

- Önkéntes napon részvétel a gánti Fecskepalotában, ahol a 
partnerintézményekkel közösen történik a ház kitakarítása, a kert rendezése, 
a környék szemétmentesítése 
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- Múzeum és kiállítás látogatása városunkban és tanulmányi kirándulás 
keretében más városokban (pl.Budapest, Tata) 

-  

JELES NAPOKHOZ KAPCSOLÓDÓ HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAMJAINK 

- Zene világnapja 
- Állatok világnapja 
- Magyar kultúra napja 
- Víz világnapja 
- Esélyegyenlőség nap 
- Föld világnapja 
- Madarak, fák napja világnapja 

Munkaközösségeink tervei és képes összeállításunk bizonyítja, hogy évente sok-
sok színes, érdekes, vidám hangulatú programban vesznek részt tanulónk. 

 

 

 


