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Készítette: Krucsai Krisztina

„Minden mindennel összefügg. Ami a Föld sorsa, az a fiainak is a sorsa…”
(Seattle indián törzsfőnök)

Iskolánk nevelőtestülete elkötelezett a környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája iránt. Fontos
feladatunknak tartjuk, hogy tanulóinkban kialakítsuk az igényt arra, hogy megismerjék az őket körülvevő
közvetlen és tágabb környezetüket, megtanulják, hogy ők mit tehetnek környezetük védelméért. A környezeti
nevelésen keresztül tudatosítjuk a problémákat, ráébresztjük a gyermekeket a természet szépségére. A
program segíthet abban is, hogy felfedezzék a környezeti értékeken túl a személyes értékeiket is, és segíthet
a tanulók önértékelésében és a problémákkal szembeni felelősség kialakításában.
Alapelvek - célok
• A természet tiszteletére, szeretetére, megbecsülésére való nevelés
• Érzelmi és fizikai biztonságot nyújtó környezet kialakítása.
• Család, iskola, közösségek együttműködésének kialakítása a környezeti nevelésben.
• A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban.
• Alternatív, problémamegoldó gondolkodás
• Ökológiai szemlélet, gondolkodásmód
• Állampolgári részvétel és cselekvés
• Értékelés és mérlegelés készsége
Megvalósítás feltételei
A fenti célok megvalósításához a személyi, tárgyi feltételeket az iskola biztosítja. A programok
lebonyolításához minden esetben a helyi Öko-munkacsoport biztosít segítséget.
Az éves munkatervünk kiemelt feladatai között szerepel a környezeti nevelés, a Zöld-hét alkalmával a
pedagógusok is részt vesznek egy felkészítésen.
Megemlékezünk a jeles környezetvédelmi napokról.
Az Öko-munkacsoport feladata az öko-faliújságon keresztül tájékoztatást adni az aktuális eseményekről.
A Diákönkormányzaton belül működik a ZölDÖK, akiknek feladata az öko-iskolarádió működtetése.
Ökoiskola vagyunk
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 191/A. § (2) bekezdése alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a
továbbiakban: EMMI) az Agrárminisztérium együttműködésével nyílt pályázatot hirdetett Ökoiskola cím
elnyerésére.
A 2018-19. tanévben benyújtottuk pályázatunkat és elnyertük a címet, így már hivatalosan is Ökoiskolaként
végezzük a munkánkat.

A környezeti nevelés színterei az iskolánkban
Iskolánkban nagy szerepe van a környezettudatos szemlélet kialakításában a következőnek:
• Témahetek, témanapok
• Akadályverseny
• Kerékpártúra, gyalogtúra
• Az év élőlényei
• Túra a természetben
• Zöld-hét
• Szabadtéri sportprogramok
• Téli madáretetés
• Szelektív hulladékgyűjtés
• Öko-szakkör
• Osztálykirándulások
• Sziklakert és gyógynövénykert gondozása
• Öko-faliújság
• Öko-iskolarádió
• Versenyek
• Pecasuli program
• Biztonságos iskola program
Partnereink:
Taktakenézi Polgárőr Egyesület
Taktakenézi Mezőőri Szolgálat
Bóbita Óvoda és Konyha
Taktakenézi Védőnői Szolgálat

A tanév kiemelt feladatai:
•
•

Egy a természettel - Vadászati és természeti világkiállítás Magyarországon
A pandémiához kapcsolódó járványügyi és egészségügyi felvilágosítások.

Eseménynaptár
Hónap
Augusztus

Résztvevők
Indikátorok

Környezettudatos Erzsébettábor

Szeptember A munkacsoport megalakulása.
Éves ütemterv elkészítése.

09.20.
Krucsai Krisztina

Öko-mcs

ÖKO sarok kialakítása, zöld
faliújság a folyosókon.

09. 30.
Krucsai Krisztina

Öko-mcs

Kirándulás a Tisza-tavi
Ökocentrumba

09.30.
Molnár Tiborné

50 fő tanuló és 4
kísérő
100%

Petőfi ötpróba.

10.01.
Halász Tamás

ISK, alsós-felsős mk.
tanulók
80%
alsós-felsős mk
tanulók
80%

Október

November

Határidő
Felelős

Esemény

Egy a természettel emlékév
indítása - Vadászati és
természeti világkiállítás
Magyarországon
Állatok világnapja.
A farkas legendája

10.02.
Farmosi Katalin, Szabóné SJ

Gyógynövény-napok

10.05-07.

„Egészségnevelési témahét”
megrendezése
Minden, amit a covid vírusról
tudnunk kell! Figyelemfelhívás
a
• a kézmosás
fontosságára
• a helyes maszkviselés
szabályaira
• a távolságtartás
fontosságára
• a vitaminok szerepére

11.09-13.
Farmosi Katalin, Szabóné SJ

alsós-felsős mk
tanulók
80%
szülők
30%

Tolerancia világnapja: játékos
feladatok szervezése, melyek
segítenek megismerni és
elfogadni a másságból adódó
különbségeket.

11.16.
Molnár Tiborné

felsős tanulók
80%

10.02.
Halász Tamás

ZölDÖK, Öko-mcs
tanulók
80%

December

Gondoskodjunk a madarakról!
A madáretetés szabályainak
ismertetése, madáretetők
kihelyezése és feltöltése
élelemmel. Madármegfigyelés.

12.07-09.
Krucsai Krisztina

Január

Az év élőlényeinek bemutatása
faliújságon keresztül

01.30.
Krucsai Krisztina

Február

Az I. félév munkájának
értékelése, beszámolók. A II.
félév zöld programjainak
egyeztetése.

02.05.
Halász Tamás , Krucsai
Krisztina

nevelőtestület
100%

Diákparlament/Ökoparlament

02.10.
Halász Tamás

Felsős osztályok
képviselői
900%

Polgárőr Egyesület –
DÖK/ZölDÖK találkozó
Fogyasztóvédelmi tudatosságra
nevelés: Pénz7 témahét

02.22.
Halász Tamás, Zakariás Imre
03.01-05.
Farmosi Katalin

DÖK/ZölDÖK tagok
95%
3-8. osztályok
90%

Víz világnapja: víz-kvíz.
Túra a Tiszához a ZölDÖK
tagokkal

03.22.
Krucsai Krisztina, Halász
Tamás

felsős tanulók
40%

Digitális témahét

03.22-26.
Molnár Tiborné
03.31.
Molnár Tiborné, Gulyás
Istvánné

felsős tanulók
80%
nevelőtestület
100%
meghívott iskolák
képviselői
7. osztály tanulói

04.21.
Farmosi Katalin
04.19-23.
Szabóné SJ, Farmosi Katalin
Krucsai Krisztina

felsős tanulók
30%
tanulók
80%

04. 26.
Halász Tamás
05.11.
Szabóné SJ

tanulók
80%
alsós mk.
alsós tanulók
80%
tanulók
60%

Március

Április

Elmaradt tavaszi szakmai nap
és bemutató foglalkozás:
Kreatív és innovatív módszerek
alkalmazása tanórákon a
fenntarthatóságra nevelés és
fogyasztóvédelmi ismeretek
átadása során
Természettudományi verseny
Zöld-hét/ Fenntarthatósági
Témahét
Kiemelt témák:
• az erdő, mint
ökoszisztéma,
• a zöld gazdaság és
• a fenntartható
közösségek
3próba

Május

Madarak és fák napja.

Szikla- és gyógynövénykert
gondozása.

05. 17-19.
Krucsai Krisztina

Öko-mcs
Öko-szakkör
Természetbúvár
szakkör
80%

szülők
20%

Június

Gyerekhét/ sport, túra,
akadályverseny, fordított nap
Egészségmanók, avagy játékos
egészségnevelés Csodaszarvas tábor az
iskolában
Éves munka értékelése,
beszámolók.

Folyamatos:
- a tantermek esztétikus berendezése,
dekorálása
- környezetünkre való odafigyelés,
rendbetartás
- víz- és áramtakarékosság
- elhasznált elemek gyűjtése
- egészséges életmódra nevelés
- a sport egészségmegőrző szerepének
tudatosítása
- rádiós megemlékezések jeles napokról a
ZölDÖK segítségével.

05.24-28.
Szabóné SJ, Farmosi Katalin
06.21-25.
Szabóné sJ

tanulók
80%
1-2. osztály
tanulóiból 25 fő
90%

06.24.
Krucsai Krisztina

nevelőtestület
100%

