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Iskolánk 2016-ben nyerte el az „Ökoiskola” címet, melyre 2019-ben újra 

pályáztunk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindennapjainkban törekszünk a környezettudatos nevelésre, viselkedésre, 

célunk a környezetünk és az élőhelyek tudatos védelme, gondozása, az 

egészséges életmódra való igény kialakítása. 

Célunk 

A tanulók környezettudatos 

magatartásának, életvitelének alakítása, 

fejlesztése 

Ezek alapján fő feladatunk a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon: 

 A tanulóink megértsék a fogyasztás és a környezeti erőforrások 

kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét 

 Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek 

megőrzésébe, gyarapításába./ helytörténeti kutatások, bányászmúlt, 

bányászörökség/ 

 Törekedjenek életmódjukban a természet tiszteletére vállaljanak 

felelősséget  a környezetükért 



 Az egészséges életmód, a mindennapos testmozgás, az egészséges 

táplálkozás igényének erősítése, gyakoroltatása 

 A „zöld szemlélet” megjelenése a mindennapokban 

 Gyógytestnevelés biztosítása (gerinctorna, lábtorna a kiszűrt tanulók 

részére) 

 Helyi tanterv szerint folyamatos koncentrálás a környezetvédelmi 

témákkal. 

 

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink: 

 Szelektív hulladékgyűjtés 

-  Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektíven gyűjtjük a 

következőket: papír, műanyag. 

- Folyamatos a használt elemek, használt mobilok gyűjtése is. 

- Évente kétszer papírgyűjtést szervezünk a környéken, a szülők 

bevonásával. 

- Az osztályok között versenyt hirdetünk s a legtöbb papírt gyűjtő osztály 

jutalomban részesül, közös kiránduláson vehetnek részt. 

 A „jeles napok” megtartása: 

- Állatok világnapja,  

- Vizes élőhelyek világnapja,  

- Víz Világnapja,  

- Föld napja,   

- Környezetvédelmi Világnap,  

- Madarak és fák napja,  

- Autómentes Nap,  

- Ne vásárolj-készíts! -  osztály, ill. évfolyam szinten. 

 Rendszeresen részt veszünk a környezetvédelemmel kapcsolatos 

pályázatokon, vetélkedőkön. 

 iskolánk évek óta szervezi a városi iskolák részére a környezetismeret 

versenyt. /3.4. évfolyamosok részére/ 

 Egészségnevelési napot tartunk iskolánkban. Az iskolaorvos, védőnő 

fogorvos rendszeres szűréseket végez, bemutatót, órákat tartanak az 

osztályoknak. 



 Részt veszünk a városi és országos környezetvédelmi akciókban, 

/szemétszedés, Mozdulj a klímáért! akció, Világ legnagyobb tanórája, 

Digitális Témahét, Fenntarthatósági Témahét, Ki a Tanteremből Nap/. 

 Iskolánk környékét rendszeres szemétszedéssel tartjuk tisztán. 

 Az iskolában pályázatok segítségével kialakított „zöld tereinket”- 

Ökokuckó, „Mecsek” Kültéri tanterem - az osztályok közösen gondozzák. 

 Az alsó tagozat és felső tagozatos osztályaink erdei iskolai, és „Erdők 

hete” programokon vesznek részt. 

  A tanulmányi kirándulásokat is minden tanévben beiktatják az osztályok 

az éves programjukba. 

 Iskolánk több évfolyama vesz részt a „Lépj!„Légy Pécs jövője” oktatási 

programban, melyet az Ököváros - Ökorégió Alapítvány szervez. 

 Rendszeres kapcsolatot tartunk a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal, a Zöld Híd 

Alapítvánnyal. /továbbképzés, verseny/ 

 

 

 

Pedagógiai munka 
 

A pedagógiai munkánkban a gyermekek életkorát és egyéni sajátosságait 

messzemenően figyelembe véve, az iskola sokféle módszert alkalmaz céljai elérése 

érdekében. 

 Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a SNI és HHH tanulók és a beilleszkedési 

-, tanulási- és magatartási zavarokkal küzdő tanulók egyéni képességeihez 

igazodó fejlesztésre.  

  Rendszeresen alkalmazzuk tanítási órákon a kooperatív tanítási technikákat és 

a projekt módszert.  



 Alsó és felső tagozaton kiemelt projektjeink, témanapjaink vannak, amelyek 

kapcsolódnak az egészséges életmódhoz, környezethez, /Pécs, Ilyen vagyok, 

Mecsek. Egészség./ 

 Az oktatás példát mutat saját környezete kezelésére. A természet 

tanulmányozása tantermen, iskolán kívül, a szabadban is folyik. A szabadtéri 

tevékenységek, programok tervezett, állandó részei az iskola helyi tantervének 

és munkatervének. 

 Fontos irányelv, hogy amíg az időjárás engedi, a testnevelés órákat a szabadban 

tartjuk.  

  Az öltözők mindegyikében hideg-meleg víz áll rendelkezésre a tisztálkodáshoz. 

 

 

Tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 
 

 A tanórán kívüli szabadidős programokat és a diákönkormányzat rendezvényeit 

igyekszünk zöldövezetben. udvaron tartani. (gyermeknap, sportnap) 

 A szabadtéri programok szervezésének fontos szempontja az egészséges 

életvitel és közvetlen környezetünk megismertetése. A kirándulások, túrák 

szervezésekor kiemelt figyelmet fordítunk a Natura2000-s területek, 

helyszínek bemutatására. 

 Az osztályfőnökök, szaktanárok segítségével a tanulók figyelemmel kísérik a 

környezeti neveléssel kapcsolatos pályázatokat, kirándulások lehetőségeit, 

előadásokat, programokat.  

 A diákokat érintő döntések előkészítésébe kikérjük véleményüket, részt 

vesznek a Házirend kialakításában, véleményüket a Diákönkormányzat 

fórumain elmondhatják.  

 Az iskola házirendjét folyamatosan évente felülvizsgáljuk.  



 A tantestület évente legalább egyszer részt vesz a tantestület csapattá 

kovácsolását elősegítő programon.(kirándulás)  

 Az iskola környezet- és természetvédő, ill. egyéb az ökoiskolai célok 

megvalósulását elősegítő táborokat szervez, (balatoni tábor, tánc tábor, sport 

tábor, nyári napközis tábor).  

 Az iskola belső kommunikációs csatornáin (iskolai honlap, facebook oldal, 

faliújságok) megjelennek a környezetvédelemmel kapcsolatos programok, az 

azokról készült beszámolók, fotók, dokumentumok.  

 Az iskola sokféle fizikai, mozgásos tevékenység számára biztosít lehetőséget. 

Sportcsarnok, tornaterem, balett terem, sportpályák, játszótér áll a tanulók 

rendelkezésére, ahol szervezett foglalkozásokon, szakkörökön, edzéseken 

vehetnek részt, hasznosan tölthetik a szabadidejüket. 

 

Együttműködés partnerekkel 
 

 Az iskola együttműködik más iskolákkal is: közös pályázatok, versenyek. 

 Kapcsolatot tartunk, közös sport és szakmai programokat szervezünk a 

környék óvodáival. 

 A Nevelési Tanácsadó, Családsegítő, Védőnő, Iskolaorvos témanapokon, 

projektekben, órák tartásában vállal szerepet. 

 A helyi és városi civil szervezetek, /pl. Iskolai Alapítvány, Szabolcsi 

Hagyományőrzők/, Szülői Munkaközösség támogatásával szervezzük 

programjainkat. 

 Kapcsolatot tartunk az Ökováros - Ökorégió, Zöld Híd Alapítvánnyal.  

 Csatlakoztunk a PontVelem Okos Program felhívásaihoz, pályázataihoz. 

 A DDNP és a Mecsekerdő Zrt. erdei iskolai foglalkozásaira, szakmai 

bemutatóira a diákok mellett a pedagógusok is nyitott 



Éves programok 

 

Feladat Felelős Határidő 

Szeptember 

Az éves munkaterv elkészítése, 

Ökomunkacsoport megalakítása, 

feladatok tervezése  

 

Ökoiskolai mk. vez. 

 

 

szept.13 

Munkamegbeszélés, egyeztetés 

pályázati partnerekkel Élményórák 

a Zsolnay Negyedben, Állatkert 

 

Kapcsolattartó folyamatos 

Szelektív gyűjtési akció 

megszervezése az iskolában 

Ökoiskolai feladatok vállalása- 

osztályok beosztása 

 

Ökomunkacsoport folyamatos 

Iskolai kirándulás – „Egy nap a 

természetben 

 ( Orfű, Dombaiy tó) 

Ökomunkacsoport 

Ofik 

szept.06. 

Papírgyűjtés DÖK vezető 

 

szept.30 

„Mozdulj a klímáért” országos 

akció 

regisztráció, iskolai és 

osztályfeladatok 

Programfelelős 

Ofik 

szept.09.-okt.18. 

„Élő, élhető udvar” pályázat 

lezárása, átadó ünnepség 

Pályázati kapcsolattartó szept.19 

Autómentes Nap –  

Városi rendezvény programjai 

Ökomunkacsoport  

szept.22 

 

 „Lépj” program beindítása 1, 2, 3, 

4 évfolyamon 

 

Ökováros-Ökorégió 

Alapítvány vez, 

 

 

 

 

 

folyamatos 

Havi 1 alkalommal 

tanórák 

 

 



Október 

Állatok Világnapja - 

Rajzkészítés 

Állatkerti foglalkozás 

 

Ofik. okt.4. 

Osztályok erdei iskolai témanapjai 

 

5.-6.évfolyam ofik  

„A világ legnagyobb tanórája” 

program – pályázat meghirdetése, 

osztályok regisztrációja, órák 

tartása 

Programfelelős 

Ofik 

szept.30.-okt.4. 

Pályaorientációs nap 

(üzemlátogatások, 

ökomunkahelyek, 

hulladékgazdalkodás megismerése:  

Hulladékudvar, Erőmű, Kökényi 

hulladékkezelő) 

Ökomunkacsoport 

Ofik 

okt. 24 

Takarékossági Világnap – 

Játék a pénzzel, Gazdálkodj 

okosan társasjátékok 

PontVelem-Pénz7 vetélkedő 

feladatai 

 

Ofik okt.31 

November 

Egészségnevelés-fogászat, 

egészségi állapot felmérése, 

felvilágosítás. 

interaktív foglalkozások 

Védőnő, iskolaorvos, 

fogorvos 

folyamatos 

Bányásztörténeti vetélkedő 
„Bányamanók” vezetője 

 

nov. 

Fogyasztásszüneteltetési nap- 

„Ne vásárolj”, Készíts!- 

újrahasznosítás, 

tárgykészítés 

 

 

 

 

 

Szabadidő szerv. 

Ökováros Alapítvány 

 

nov. 27 



December 

Madáretetés-etetők készítése 

 

 

 

 

 

 

folyamatos 

Adventváró-kézműves 

tevékenység természetes anyagok 

felhasználásával 

Ökomunkacsoport dec. 

 

 

 

Télapó, karácsony 

 

  

Január 

Madáretetés-eleség készítése 

 

 

Tanítók 

 

 

folyamatos 

Környezeti pályázatok, versenyek 

áttekintése, folytatása 

 

Programfelelős, Mk.vez. folyamatos 

Növényápolási, szelektív gyűjtési, 

tisztasági feladatok 

DÖK- osztályok folyamatos 

Február 

Zöld Farsang DÖK,  

Ökomunkacsoport 

 

febr. 18, 25 

Játékos sportversenyek 

 

Testnevelők febr. 

Óvodások családi sportnapja Óvoda-iskola mk. vez. febr. 

 

Március 

Fenntarthatósági témahét 

programjai 

 

- Happy hét- vízivás 

népszerűsítése 

- Víz világnapja- látogatás a 

Vizkincstárba, vízpartra, 

- Rajzpályázat 

 

 

Ökomunkacsoport 

 

 

Ofik 

márc 18- 

márc.22  

 

márc.19-23 

 

 

 



Osztályok erdei iskolai témanapjai 

 

 

1.-4. évf. ofik  

 

Húsvéti készülődés:  játszóház, 

ajándékkészítés 

 

  

Április 

Föld Napja-természetvédelmi 

tevékenységek 

 

Ofik 

Programfelelős 

ápr.3.hete 

Városi Környezetverseny 

szervezése, lebonyolítása 

 

Reál mk. ápr 

Részvétel országos témanapokon 

„Digitális témahét” 

„Fenntarthatósági témahét” 

Ofik 

Programfelelős 

ápr.20-24 

 

Május 

Papírgyűjtés 

 

DÖK, öko munkacsoport máj. 

Madarak és fák Napja- 

természetvédelmi séta 

 

 

 

máj.10 

Egészségnap-és sportnap  

 

DÖK 

Védőnő 

 

Június 

Ki a tanteremből! Nap 

Kirándulás 

 

Ofik. jún.12 

Nyári tábor szervezése 

/Balatonfenyves/ 

 

DÖK vez. folyamatos 

Éves munka lezárása, értékelése 

 

Ökomunkacsop. vez. 

Ig., Tantestület 

jún.15 

 

 

 



Ökomunkacsoport 

 

  Anschauné Jani Zsuzsa (reál mk.) 

Nyíri Eszter (humán mk.) 

Patakiné Rónai Csilla  (óvoda-iskola átmenet mk.) 

Varga Ágnes (ofi mk.) 

Boros Tamás(DÖK. vez.) 

Fekete Csongor (szakkör vez.) 

Kovács Viktória (testnevelési mk.) 

                                                 Segítő: Iskolai védőnő                                                    

 

 

 

 

 

 

 Készítette: Anschauné Jani Zsuzsa 

                                                                            tanító 

 

 

 

 

 


