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Fejlesztési célkitűzéseink: 
 
A környezettudatosságra nevelésünk átfogó célja, hogy elősegítsük tanulóink magatartásának, 
életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy később képesek legyenek a környezet 
megóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását, a fenntartható fejlődést. 

Ezért fordítunk különös figyelmet tanulóink természettudományos gondolkodásmódjának 
fejlesztésére. Ha tanulóink érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, akkor képesek 
lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű 
értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére. 

A környezeti nevelés során tanulóink ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek 
következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai 
példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és 
negatív hatásait a környezeti következmények tükrében. Értsék a fogyasztás és a környezeti 
erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. Kapcsolódjanak be közvetlen 
környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a 
felelősség, a környezeti károk megelőzése váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes 
tapasztalatokat a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.  

Tanulóink gyakorlatokon iskolánk parkját gondozzák, ápolják, megtanulják a dísznövények 
telepítésének, a fák, a bokrok ápolásának szakmai fogásait miközben szépítik környezetünket. 
A gyakorlókertben haszonnövények termesztésével foglakoznak. Nagy előny számunkra, 
hogy a védett Nagyerdő közvetlen szomszédságában vagyunk. Ez lehetőséget biztosít 
terepgyakorlatok tartására, az erdei életközösség vizsgálatára. 
 
 
 

A munkaközösség megalakulása:  
 
                                          2011. augusztus 25.  
 

A munkaközösség tagjai:  
 
Buglyó Roland: magyar 
Csordásné Bálint Melinda: könyvtáros 
Domokos István, agrármérnök 
Ecsedi Zsolt: agrármérnök, mérnöktanár, ökoiskolai munkaközösség vezető 
Gali Beáta: közgazdasági mérnök tanár 
Juhász Tamás: biológia – kémia 
Kalocsainé Abuczki Erika, mérnöktanár, biológia 
Kissné Sárközi Emese: gazdasági ügyintéző 
Lévai Imre, gyakorlati oktatásvezető 
Nagy Olga, mérnöktanár 
Nagyné Bíró Edit: szakmai igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető 
Pálinkás Sándor, gépészmérnök 
Sánta Klaudia, élelmiszer mérnök 
Nagy Erika: magyar, osztályfőnöki munkaközösség vezető 
Vadainé Tikász Gabriella, mérnöktanár 
 
 



Időpont 
 

Feladat Felelős 
 

2016. augusztus 25.  Az ökoiskolai munkaterv elkészítése a 
2016/2017-os tanévre 

Ecsedi Zsolt 

2016. szeptember 15 Az „év fája” megyei természetismereti 
versenyre való benevezés 

Juhász Tamás 

2016. szeptembertől Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában – 
veszélyes hulladék gyűjtése (szárazelem) 

Ecsedi Zsolt 

2016. szeptember 1-től  A park egész évben való karbantartása, 
gondozása, faültetés, park fáinak 
kitáblázása 

Nagyné Bíró Edit, Lévai 
Imre, Domokos István, 
gyakorlatvezetők 

2016. szeptembertől Iskolakert fenntartás, fejlesztés, 
iskolakerti hálózattal való kapcsolattartás, 
diákvállalkozás indítása a JAM keretében 

Domokos István, Ecsedi 
Zsolt 

2016. szeptember 1-től Honlap öko információinak frissítése Ecsedi Zsolt 
2016. szeptembertől Biológiai gazdálkodási módszerek 

megjelenítése 
szakmai tanárok 

2016. szeptember12-től A kollégiumi környezet folyamatos 
rendben tartása 
Az iskola környezetének ápolása, 
szemétgyűjtés – az osztályok beosztása 
szerint 

Kaszab Istvánné, 
Nagy Erika, 
osztályfőnökök 

2016. szeptembertől A beltéri növények ápolása Tikász Gabriella 
2016. szeptembertől Fenntarthatósági szemlélet erősítése, JAM Gali Beáta, Sánta 

Klaudia 
2016. októbertől Környezetvédelmi járőr szolgálat 

működtetése IKSZ keretébn 
(világítás, vizesblokkok, ajtók – ablakok, 
dohányzás, szemetelés ellenőrzése) 

Tikász Gabriella, Ecsedi 
Zsolt 

2016. októbertől Kapcsolattartás a városi ökoiskolákkal Ecsedi Zsolt 
2016. október 15.  A fenntarthatósággal kapcsolatos 

kiskönyvtár fejlesztése  
 

Csordásné Bálint 
Melinda 

2016. október - 
november 

Osztálydekorációs verseny 
„Zöld osztály akció” 

Buglyó Roland, Nagy 
Erika, osztályfőnökök 

2016. novembertől  Az iskolabüfével együttműködve az 
egészségesebb élelmiszerek 
népszerűsítése 

Buglyó Roland 

2016. november 15-től  Madáretető kihelyezése a parkba és 
folyamatos madáretetés 

Juhász Tamás 

2017. tavasz Természetjáró túra Ecsedi Zsolt, Tikász 
Gabriella 

2017. márciustól  Az invazív (járványszerűen terjedő) 
gyomok elleni védekezés a parkban 

Nagyné Bíró Edit 

2017. márciustól Magyar nemesítésű egynyári virágok 
(stressz tűrő növények) telepítése a 
parkban 

Kalocsainé Abuczki 
Erika, Nagy Olga 

2017. márciustól Kiállítások a „jeles napokról” az iskolai 
faliújságon: 

Nagy Erik 



„ A víz világnapja - március 22.” 
 „A Föld napja – április 22.” „ Madarak és 
fák napja – május 10.” 
„ Dohányzásmentes világnap – május 31.” 
„ Környezetvédelmi világnap – június 5.” 

2017. április - május Osztálykirándulások keretében hazánk 
természeti értékeinek megismerése 

osztályfőnökök 

2017. április  Iskolai teremdekorációs verseny Nagy Erika 
2017. április Drogprevenció – egészséges életmód 

(osztályfőnöki órákon) 
Nagy Erika, Kósik 
Anikó, osztályfőnökök 

2017. április Környezetvédelmi diákkonferencia, 
Fenntarthatósági témahét 

Öko munkaközösség, 
szakmai munkaközösség, 
Sánta Klaudia 

2017. május  Ballagás – az iskola, a park dekorálás a 
természetvédelmi szempontok 
figyelembevételével 

Nagyné Bíró Edit 

2017. május Végzős osztályok emlékfa ültetése Kalocsainé Abuczki 
Erika, Nagy Olga 

2017. június Természetismereti verseny a Balásházy 
hét keretében 

Juhász Tamás 

2017. június Egészségnap a Balásházy hét keretében Csordásné Bálint 
Melinda 

2017. június  A gyakorlókert, park nyári 
karbantartásának előkészítése, az 
osztályok gyakorlatra történő beosztása. 
 

Nagyné Bíró Edit 
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