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Tagintézményünk földrajzi elhelyezkedése, adottságai számos lehetőséget biztosítanak a 

környezeti nevelés megvalósítására. Az iskolát körül ölelő 1,5 hektáros zöld terület gondozása, 

ápolása, rendben tartása során saját élményű megtapasztalásokon keresztül találkozhatnak 

tanulóink a növénygondozással és állatvédelemmel, a környezet és egészségvédelemmel. 

 

ÖKO-munkacsoport: 

A csoport koordinátora: Szabó Edit gyógypedagógus 

A tagintézmény minden dolgozója részt vesz a team munkájában. Az iskola tantestülete és 

pedagógiai munkát segítő munkatársai egyaránt elkötelezettek a környezeti nevelés kérdésében. 

 

Célkitűzéseink: 

A természet tiszteletére, környezettudatos életmódra nevelés 

Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása. 

 az esztétikus környezet kialakítása, a tanulók bevonásával, 

 a közös alkotással az elvégzett munka értékének tudatosításával a rongálás megelőzése 

 ésszerű takarékosságra nevelés 

Az egészséges életmódnak (táplálkozás, testmozgás, higiéniai elvárások, lelki egészség) 

megfelelő életvitel igényének felkeltése, kialakításának segítése diákjaink, pedagógusaink és 

szüleik körében. 

Együttműködési képessége kialakítása, fejlesztése 

 

Célunk a megelőzés és a helyes értékrend kialakítása, követendő minta állítása az értelmi 

fogyatékos diákjaink elé. A kitűzött cél eléréséhez közösen végzett cselekvésbe ágyazott 

ismereteket adunk át tanulóinknak, megerősítve személyes példamutatásunkkal, a gyerekek 

állandó motiválásával, pozitív megerősítésével. 

 

 

 



IDŐPONT 

  

HELY  ESEMÉNY  RÉSZTVEVŐK  FELELŐS  MEGJEGYZÉS  

Szeptember 

  Tiszta, rendezett osztályok, 

folyosó, virágosítás 

megvalósítása, növények 

ápolása 

Tanulók, 

dolgozók 

pedagógusok, 

technikai 

dolgozók 

folyamatos 

09.17. Old  Takarítási világnap 

Az 

intézmény és környezetének 

rendbe tétele  

tanulók, 

dolgozók  

Szabó Edit  Takarítási 

Világnaphoz kapcsolódó 

program 

 

09. 24      

 Máriagyűd  Tenkes- túra  Érintett 

tanulók és 

szüleik  

Császár Ferenc  integrációs kirándulás a 

természetben  

Október 

 Iskola Tiszta, rendezett iskolaudvar 

A lehulló levelek 

összegyűjtése, elszállítása a 

komposztáló helyre 

dolgozók, tanulók Császár Ferenc folyamatos 

10.04.   Iskola Állatok világnapja  

-megemlékezés az állatok 

világnapjáról 

  osztályfőnökök  virtuális állatkerti 

kirándulás  

10.14-18.  iskola  Őszi témahét  

Őszi témájú programok, 

séták, kirándulások a 

természetben. 

Az iskola környezetének a 

gondozása 

Madáretetők kihelyezése 

Tanulók, 

pedagógusok  

osztályfőnökök Az iskola környezetének 

a gondozása, virágok 

ápolása 

 

  Tökfaragás     

November 

 Iskola Tiszta, rendezett iskolaudvar 

A lehulló levelek 

összegyűjtése, elszállítása a 

komposztáló helyre 

A virágok telelőbe helyezése 

dolgozók, tanulók Császár Ferenc folyamatos 

11.15-19.  Iskola  Egészség hete  

-környezettudatos 

egészségmegőrzés jegyében 

tanulók  osztályfőnökök  ÖKO iskola  

December 

 Iskola Tiszta, rendezett iskolaudvar 

A lehulló levelek 

összegyűjtése, elszállítása a 

komposztáló helyre 

Madáretetők feltöltése 

dolgozók, tanulók Császár Ferenc folyamatos 

      

12.11.  iskola  Mézeskalács sütés/ Luca 

nap, búza vetése  

tanulók  Bohner Csilla  ÖKO iskola  

 Iskola Környezettudatos Adventi 

készülődés 

tanulók osztályfőnökök adventi koszorúk 

készítése természetes 

anyagok 

felhasználásával 

Január 

  Tiszta, rendezett iskolaudvar 

téliesített virágok ápolása 

tanulók  Császár Ferenc  folyamatos 



 

 

01.10.  Old  Téli túra / madár etetés   

-madáretetők feltöltése 

tanulók  Császár Ferenc  ÖKO iskola  

A kihelyezett 

madáretetők feltöltése  

Február 

  Tiszta, rendezett iskolaudvar 

téliesített virágok ápolása 

tanulók  Császár Ferenc  folyamatos 

02.02.  Iskola Medve-nap  osztályfőnökök Medve témanap 

2022. 02. Mohács  Busójárás  tanulók   Császár Ferenc 

Bohner Anikó 

A járványhelyzet 

függvényében  

kollégiumi csoport 

kirándulása  

ÖKO iskola  

Március 

 Iskola Tiszta, rendezett iskolaudvar 

Veteményeskert 

előkészítése, veteményezés 

tanulók  Császár Ferenc  

Szabó Edit 

folyamatos 

03.  Old  „TeSzedd! –Önkéntesen a 

tiszta Magyarországért” 
elnevezésű országos 

hulladékgyűjtési akció 

tanulók, 

dolgozók  

Szabó Edit  csatlakozás az 

országos akcióhoz  

ÖKO iskola program 

03.22.   Iskola A víz világnapja  

- témanap a víz témaköréből 

tanulók  osztályfőnökök   ÖKO iskola program 

03.21-26.   Iskola Happy hét   tanulók osztályfőnökök  Témahét a víz 

témaköréből 

Április 

 Iskola Tiszta, rendezett iskolaudvar 

Veteményeskert 

előkészítése, veteményezés 

tanulók  Császár Ferenc  

Szabó Edit 

folyamatos 

04.11-13.   Iskola Húsvét témahét  

-környezettudatosan 

 tanulók Osztályfőnökök  ÖKO iskola program 

04.20-22 Iskola Tavasz témahét 

-munkálatok a kertben, 

veteményezés, virágok 

ültetése 

tanulók Szabó Edit ÖKO iskola program 

04. 25-29.  Iskola  Fenntarthatósági témahét  tanulók  Bohner Csilla  

Szabó Edit  

kiírás szerint 

kapcsolódunk a központi 

programhoz  

 

04.22.   Old A Föld napja  tanulók  osztályfőnökök  Kirándulás, vetélkedő  

Május 

 Iskola Tiszta, rendezett iskolaudvar 

Veteményeskert gondozása 

tanulók  Császár Ferenc  

Szabó Edit 

folyamatos 

05.23.    Madarak és fák napja  

-faültetés az iskolaudvarban 

tanulók  osztályfőnökök  kirándulás  

Június 

 Iskola Tiszta, rendezett iskolaudvar 

Veteményeskert gondozása 

tanulók  Császár Ferenc  

Szabó Edit 

folyamatos 


