
    

 A PTE GYÁIG DEÁK FERENC  

 ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK   

 ökoiskolai munkaterve  

 a 2022/2023-as tanévre 

 

„A természet nem a vagyontárgyunk: úgy kell átadnunk 

gyermekeinknek, ahogy kaptuk.” (Oscar Wilde) 

 

Az öko munkacsoport tagjai: 

 

Balogh Lívia alsós és reál munkaközösség 

Bálint-Orsós Andrea mb. SZMK képviselője 

Dudásné Kempf Edit iskolatitkár 

Fodor Zoltán technikai dolgozó 

Istvánder Annamária alsós munkaközösség 

Kiss Judit DÖK munkáját segítő pedagógus 

Lengvárszky Éva alsós munkaközösség 

Dr. Litter Adrienn intézményvezető 

Nyírő Gizella iskolakert gondozója 

Dr. Örkényiné Mostbacher Zsuzsanna reál munkaközösség 

Pirisi Eszter DÖK képviselője 

Dr. Tarnai Istvánné alsós munkaközösség 

Tóthné Mezei Anna alsós munkaközösség 

 

Célkitűzések:  

 

 Az intézmény célja a világra nyitott, az emberi kapcsolatokra érzékeny, a környezetéért 

felelősséget érző, önmagával és társaival szemben igényes, az ország hagyományainak szellemében 

cselekvő, a természeti és társadalmi környezettel egyaránt harmóniában élő diákok nevelése. Az iskola 

környezeti nevelési elvei magukba foglalják a környezettel és a természettel kapcsolatos értékek 

megismerését, a természet és a környezet sokszínűségének felfedezését, a környezettudatos magatartás 

alapjainak kialakítását, természeti kincseink védelmére és megőrzésére irányuló nevelést. Mind a helyi 

tantervben szereplő tantárgyak tananyagain keresztül, mind pedig tanórán kívüli tevékenységek során 

gazdagítjuk diákjaink tudását és formáljuk szemléletmódjukat. 

• szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a napi 

gyakorlatban 

• tanulóink váljanak érzékennyé a környezetük állapota iránt, aktív és felelősségteljes cselekvési 

készséget fejlesszünk ki, hogy képesek legyenek az egyre fokozódó környezeti válság megállítására, 

elősegítve ez által az élő természet fennmaradását, a társadalmak fenntartható fejlődését 



    

• egészséges életmódra nevelés 

• az intézményünkben eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes teste-lelki jólétét, 

egészségét, és egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő tevékenységekben 

• az intézmény arculata is egyértelműen jelezze elkötelezettségünket a fenntarthatóság, a 

környezetvédelem és a környezettudatos életmód mellett 

• törekvés az iskola energiatakarékos és környezettudatos működtetésére 

• az ökoiskolai tevékenység folyamatos továbbfejlesztése 

  

Kiemelt feladataink: 

 

• tanulóinknak – életkoruknak megfelelő szinten – megtanítani a környezet megóvása szempontjából 

legfontosabb ismereteket, így az intézményi környezet kialakításában és fenntartásában való 

felelősségteljes részvételt, mely lehetővé teszi, hogy eredményeink hosszútávon is beépüljenek 

környezeti nevelési tevékenységünkbe és tanulóinkat a befektetett munkájuk megbecsülésére 

ösztönözze 

• az ökoiskolai programok megszervezése és lebonyolítása 

•   tanulóink természettudományos szemléletének kialakítása 

•   egészségnevelés (testi és lelki egészség)  

• iskolai és iskolán kívüli tanulásszervezés 

•   a vállalt feladatok teljesítésének értékelése, elemzése  

•   a pedagógiai program és a munkaközösségi tervek összehangolása  

• örökös ökoiskola pályázat benyújtása 

 

 

Együttműködő partnereink a környezeti nevelés során: 

 
- Diákönkormányzat, 

- SZMK, 

- PTE, 

- PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium, PTE 1.sz. Gyakorló Általános Iskola, PTE Gyakorló 

Általános Iskola és Gimnázium Óvodája, Pécsi Kodály Zoltán Kollégium, 

- Oktatási Hivatal - Pedagógiai Oktatási Központ, 

- Ökováros-ökorégió Alapítvány, 

- Zöld-híd (Öko-kuckó oktatóterem és játszóház), 

- Mecsekerdő Zrt. (Mókus suli - Árpádtető; Erdő háza - Hetvehely), 

- Pécsi Állatkert és Akvárium-terrárium, 

- Baranya Megyei Rendőr-Főkapitányság, 

- Védőnő 

 

 

Programterv:  a 2022/23-as tanév kiemelt feladatai 

 

időpont tevékenység felelős 
Augusztus 30. Öko-munkacsoport megalakítása, ökoiskolai munkaterv 

elkészítése, kapcsolatfelvétel partnereinkkel 

öko munkacsoport 

Szeptember 08. Ökoiskolai munkaterv egyeztetése a DÖK-kel, szülői 

munkaközösséggel, munkaközösségek munkaterveinek 

elkészítése 

öko munkacsoport 

Szeptember 08. Iskolai zöldkörnyezet fejlesztése, a növények rendszeres ápolása osztályfőnökök 



    

Szeptember 1. 

hete 

alsósoknak: kirándulás tanítók, napközis 

nevelők 

Szeptember 11. Szakkörök indítása szaktanárok 

Szeptember 15. 

(folyamatos) 

Ökofaliújság kihelyezése, folyamatos frissítése a tanulók 

bevonásával 

Dr.Örkényiné 

Mostbacher 

Zsuzsanna 

Szeptember 15. ökopolc megújítása Nyírő Gizella 

Október 4. A Magyar Diáksport Napja keretében egész délelőttös 

sportprogram a PVSK-nál 

Villányi László 

Október 4. Állatok Világnapja alsó: osztálytanítók 

felső: Dr.Örkényiné 

Mostbacher 

Zsuzsanna 

Október Iskolaudvar virágosítása (alsó tagozat) Balogh Lívia, 

osztályfőnökök 

Október 14. Pályaorientációs nap Villányi László, 

Tóvári Sándorné 

Október 15. Deák nap DŐK,Szénássy Klára 

Csató Zsuzsanna 

Háner-Csanádi Rita 

Október 24. Bolyai Természettudományi Csapatverseny nevezési határideje Lovas Éva 

November 19-27. Európai Hulladékcsökkentési Hét 

Madáretető készítő verseny 

Balogh Lívia 

December 

(folyamatos) 

Madáretetők kihelyezése, folyamatos töltése, madármegfigyelések Balogh Lívia 

Január 13. Bolyai Természettudományi Csapatverseny megyei forduló Lovas Éva,  

felkészítő tanárok 

Január 26. Öko munkacsoport féléves munkájának értékelése öko munkacsoport 

Február Ökoiskola pályázat benyújtása Dr. Litter Adrienn, 

Balogh Lívia 

Március 22. Víz Világnapja alsó: Balogh Lívia, 

alsós tanítók 

felső: Balogh Lívia, 

Bárkányi Tamás 

Április 24-28. Fenntarthatósági témahét alsó: Balogh Lívia, 

Garamszegi Rita, 

Isvánder Annamária 

Föld Napja – megemlékezés a fenntarthatósági témahét keretében felső: Horváthné 

Szűcs Márta 

Március-május Erdei iskola (Mókus suli- Pécs-Árpádtető) – 3 osztály vesz részt a 

programon 

osztályfőnökök 

Május TeSzedd – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció osztályfőnökök 

Május 10. Madarak és fák napja alsó: osztálytanítók 

felső: Bere Gyöngyi, 

Varjas János 

Június 8-9. Tanulmányi kirándulások osztályfőnökök 

Június Gyereknap DÖK, 

munkaközösségek 

Június Kirándulás DÖK 

Június Az öko-munkacsoport éves munkájának értékelése öko munkacsoport 

Egyéb:  

A honlapon rendszeresen frissítjük az ökoiskolai híreket. 

Az iskola web-, valamint facebook oldalán folyamatosan megjelennek az egyészség- 

és környezetvédelemmel kapcsolatos érdekességek, hasznos tanácsok, programok, ill. 

a kapcsolódó iskolai rendezvényeken készült fotók, versenyeredmények.  

Lévai Attila 

A „jeles napokról” (Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja, 

Környezetvédelmi világnap stb.) tanórán, a „zöld faliújságon”, projektnapon, ill. 

tanórán emlékezünk meg. 

természettudományo

s szaktanárok, 

osztályfőnökök 



    

PontVelem Okos Program Isvánder Annamária 

„Egészséges életmód” programok (táplálkozás, drog, függőség, testi-lelki egészség). védőnő 

Versenyek szaktanárok 

Komposztáló működtetése technikai dolgozók 

Iskolakert gondozása Nyírő Gizella 

Gyümölcs-program Tóvári Ági 

Szelektív hulladékgyűjtők kiürítése technikai dolgozók 

 

2022.09.08. 

           Készítette: öko munkacsoport 

 

 

 

A 2022/23-as tanévre vonatkozó munkatervet a tantestület elfogadta. 

 

  

 

        Dr. Litter Adrienn 

               igazgató 


