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A munkaközösség fő célja az ’Ökoiskola’ címhez tartozó vállalások, 

kötelezettségek koordinálása, felügyelete, ellenőrzése, a fenntarthatóság elveinek 

megjelenítése az iskola pedagógiai munkájában, oktatási folyamataiban, 

gazdálkodásában. 

 

Fejlesztési célkitűzéseink: 

 
A környezettudatosságra nevelésünk átfogó célja, hogy elősegítsük tanulóink 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy későbbi 

életpályájuk során képesek legyenek a környezet megóvására, a globális 

kihívásokra adott válaszok megtalálására, elősegítve ezzel az élő természet 

fennmaradását, a fenntartható fejlődést. 

Különös figyelmet fordítunk 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 és az ökoiskolában eltöltött évek 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.  

Az iskola mindennapos életét hassa át az ökológiai-holisztikus szemlélet, a 

fenntarthatóság alapelveinek alkalmazása (energiatakarékosság, szelektív 

hulladékgyűjtés, természeti környezet megóvása). A közismereti és szakmai 

tárgyak oktatása során a tananyagokban jelenjenek meg ezek az elvek (biológiai 

gazdálkodás, precíziós gazdálkodás). 

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 tagjai: 

 
Buglyó Roland: magyar-történelem szakos tanár, a DÖK vezetője 

Balláné Lestyán Klára: gazdasági agrármérnök, közgazdásztanár 

Csiszárné Józsa Emma: agrármérnök, mérnöktanár 

Csordásné Bálint Melinda: könyvtáros 

Domokos István: agrármérnök, mérnöktanár 

Ecsedi Zsolt: agrármérnök, mérnöktanár, környezetvédelmi ökológus 

Éll Ninetta Klára: német szakos tanár, ERASMUS összekötő 

Fekete István: élelmiszeripari agrármérnök 

Jávor Szilárd: agrármérnök, mérnöktanár 

Juhász Tamás: biológia – kémia 

Kalocsainé Abuczki Erika: mérnöktanár, biológia szakos tanár 

Kisházi Béla: testnevelés 

Kissné Sárközi Emese: gazdasági ügyintéző 

Kósik Anikó, matematika-kémia, mentálhigiéné szakos tanár 

Lévai Imre: gyakorlati oktatásvezető, agrármérnök, mérnöktanár 

Nagyné Bíró Edit: szakmai igazgatóhelyettes, mérnöktanár 

Nagy Olga: kertészmérnök, mérnöktanár 

Sánta Klaudia: élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök, mérnöktanár 

Szabó Ádám László: történelem-földrajz szakos tanár 

Vadainé Tikász Gabriella: agrármérnök, mérnöktanár 

Tanka János: informatika 

Tóth Róbert, informatika, honlap szerkesztő 

 

Időpont 

 

Feladat Felelős 

 
2019. augusztus 29.  Az ökoiskolai munkaterv elkészítése a 

2019/2020-os tanévre 

Ecsedi Zsolt 

2019. szeptember 15. Az „év fája” megyei természetismereti 

versenyre való benevezés 

Juhász Tamás 

2019. szeptembertől Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában – 

veszélyes hulladék gyűjtése (szárazelem) 

Ecsedi Zsolt, Kissné 

Sárközi Emese 

2019. szeptember-től  A park egész évben való karbantartása, 

gondozása, faültetés, park fáinak 

kitáblázása 

Nagyné Bíró Edit, Lévai 

Imre, Domokos István, 

gyakorlatvezetők 

2019. szeptembertől Iskolakert fenntartás, fejlesztés, 

iskolakerti hálózattal való kapcsolattartás, 

diákvállalkozás indítása a JAM keretében 

Domokos István, Ecsedi 

Zsolt, Jávor Szilárd 

2019. szeptember 1-től Honlap öko információinak frissítése Ecsedi Zsolt 

2019. szeptembertől Biológiai gazdálkodási módszerek 

megjelenítése 

szakmai tanárok 

2019. szeptember 18-24. A világ legnagyobb tanórája Fekete István, Sánta 

Klaudia 

2019. szeptember „Ültess egy fát!” mozgalom előkészítése Ecsedi Zsolt, Nagy Olga 

2019. szeptembertől Fenntarthatósági szemlélet erősítése, JAM Sánta Klaudia 

2019. szeptembertől Megújuló Energiapark látogatás  Jávor Szilárd 

2019. szeptembertől BISEL programban való részvétel Ecsedi Zsolt, Juhász 

Tamás 



2019. októbertől Környezetvédelmi járőr szolgálat 

működtetése IKSZ keretében 

(világítás, vizesblokkok, ajtók – ablakok, 

dohányzás, szemetelés ellenőrzése) 

Vadainé Tikász 

Gabriella, Ecsedi Zsolt 

2019. október Darules a Hortobágyon Vadainé Tikász 

Gabriella, diákok 

2019. októbertől Kapcsolattartás a városi ökoiskolákkal Ecsedi Zsolt 

2019. október Faültetés Domokos István 

2019. október - 

november 

Osztálydekorációs verseny 

„Zöld osztály akció” 

osztályfőnökök 

2019. novembertől  Az iskolabüfével együttműködve az 

egészségesebb élelmiszerek 

népszerűsítése 

Fekete István, Sánta 

Klaudia 

2019. november 15-től  Madáretető kihelyezése a parkba és 

folyamatos madáretetés 

Ecsedi Zsolt, Juhász 

Tamás 

2020. tavasz „Nagy-Erdőkerülő Túra” városi 

ökoiskolai program 

Ecsedi Zsolt, Vadainé 

Tikász Gabriella, Jávor 

Szilárd, Juhász Tamás, 

Domokos István, Tanka 

János, Tóth Róbert 

2020. márciustól  Az invazív (járványszerűen terjedő) 

gyomok elleni védekezés a parkban 

Nagyné Bíró Edit 

2020. márciustól Magyar nemesítésű egynyári virágok 

(stressz tűrő növények) telepítése a 

parkban, méhlegelő kialakítása 

Kalocsainé Abuczki 

Erika, Nagy Olga, Ecsedi 

Zsolt 

2020. márciustól Kiállítások a „jeles napokról” az iskolai 

faliújságon: 

„ A víz világnapja - március 22.” 

 „A Föld napja – április 22.” „ Madarak és 

fák napja – május 10.” 

„ Dohányzásmentes világnap – május 31.” 

„ Környezetvédelmi világnap – június 5.” 

Ecsedi Zsolt, 

osztályfőnökök 

2020. április - május Osztálykirándulások keretében hazánk 

természeti értékeinek megismerése, 

talajmúzeumhoz talajminták begyűjtése 

osztályfőnökök 

2020. március Fenntarthatóság Hete (Pallagi 

Diákkonferencia, külső előadók, 

hulladékszedés) 

Ecsedi Zsolt, Szabó 

Ádám 

2020. április Drogprevenció – egészséges életmód 

(osztályfőnöki órákon) 

osztályfőnökök 

2020. április Föld Hete víz témakörben (Aqua Bár, 

BISEL bemutató, Víz Kvíz kahoot party) 

Öko munkaközösség, 

szakmai munkaközösség 

2020. május  Ballagás – az iskola, a park dekorálás a 

természetvédelmi szempontok 

figyelembevételével 

Nagyné Bíró Edit 

2020. május Végzős osztályok emlékfa ültetése Kalocsainé Abuczki 

Erika, Nagy Olga 

2020. május Osztálykirándulásokon talajmúzeum 

gyűjtése 

 



2020. május-június „Gyertek Pallagra kirándulni!” Ökológiai 

munkaközösség 

2020. június Természetismereti verseny a Balásházy 

hét keretében 

Juhász Tamás 

2020. június Egészségnap és papírgyűjtő verseny a 

Balásházy DÖNK hét keretében  

Balláné Lestyán Klára 

2020. június  A gyakorlókert, park nyári 

karbantartásának előkészítése, az 

osztályok gyakorlatra történő beosztása. 

Nagyné Bíró Edit, Lévai 

Imre 

2020. június Papírgyűjtő verseny Ecsedi Zsolt, Lévai Imre 
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 Ecsedi Zsolt 

 munkaközösség vezető 


