
A Prohászka Ottokár Katolikus 

Gimnázium  

ökoiskolai munkaterve a 

2016/17-es tanévre 

 
Az ÖKO-munkacsoport tagjai: 

● Balogh Zoltán munkacsoport vezető, természettud. munkaközösség 

● Fodor András osztályfőnöki munkaközösség 

● Balogh Dániel testnevelés munkaközösség 

● Samu Györgyi matematika-fizika munkaközösség 

● Kleinhappelné Nagy Edit DÖK munkáját segítő tanár 

● Pákozdi Gergely DÖK elnök 

● Beszédes Tamás DÖK-alelnök 

● Török Csaba igazgató 

● Bilik János általános igazgatóhelyettes 

● Horváthné Váradi Eszter biológia-kémi szakos tanár 

● Balogh Andrea biológia-földrajz szakos tanár 

● Koczka Márta labor asszisztens 

● Párducz Sándorné gazdasági vezetőhelyettes 

● Szilágyi István karbantartó 

 

 

Céljaink:   

● az ökoiskola cím újbóli elnyerése   

● a környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés elmélyítése 

intézményünkben az ÖKO- munkacsoport megalakításával, melyben az iskola 

több munkaközössége, a technikai dolgozók, valamint a DÖK is képviselteti 

magát   

● szülők bevonása az ökoiskolai folyamatokba   

● kapcsolataink elmélyítése civil szervezetekkel, önkormányzattal és egyéb 

külső partnerekkel a környezeti és a fenntarthatóságra nevelés területén   

● az ökoiskolai pályázatunkban vállalt kritériumok minél tökéletesebb teljesítése 

 

 

Feladataink:   

● ökoiskolai pályázat újbóli benyújtása   



● ökoiskolai hálózati kapcsolatok kiépítése   

● szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése,  

● diákok és szülők mozgósítása  

●  iskolai zöld faliújságok kihelyezése, tartalmak gyakori frissítése,  

● iskolai dekoráció zöldítése a tanulók aktív részvételével   

● projekt napok szervezése a fenntarthatóság jegyében (témahét, 

egészségnap, sportnap)   

● iskolán kívüli tanulásszervezés (erdei iskolák, külföldi tanulmányi 

kirándulások, osztálykirándulások, terepi munkák, nyári tábor) 

● pályázatfigyelés   

● az iskola, és környékének rendben tartása, zöld növényzetének ápolása 

● madarak megfigyelése és gondozása  

● energiakommandó működtetése a DÖK bevonásával   

● környezetvédelemmel kapcsolatos vetélkedők szervezése  

● neves világnapok (Föld, víz, madarak és fák, állatok) ünneplése   

● nemzeti és népi hagyományaink ápolása   

● hátrányos helyzetű tanulóink támogatása 

● “Zöld-hét” megszervezése 

 

 

Időpont Tevékenység Felelős 

Augusztus 25-29. ÖKO-munkacsoport 
megalakítása, ökoiskolai 
munkaterv elkészítése  

Balogh Zoltán 

Szeptember 12-14 Erdei iskola Török Csaba, Fodor A. 

Szeptember 26-30. Papírgyűjtés Fodor András 

folyamatos Iskolai virágok frissítése Koczka Márta 

folyamatos Udvartakarítás, 
szemétszedés 
osztályonként 
 

Párducz Sándorné 

Fodor András 

2016 decembertől 2017 
márciusig 

Madáretetés-projekt 
Gyakorlati 
tevékenységek, 
 

H. Váradi E. 

folyamatos Látogatás a Pilisi 
Parkerdő Zrt-nél 
(Arborétum, erdészet, 
Vadaspark) 

Fodor A., Balogh A. 

2017. március 22. Víz világnapja - DINPI Balogh Z. 



rendezvény 

2017. április 19-21. “Zöld-hét” Balogh Zoltán 

folyamatos Konyhakert Várady Eszter 

2016 nov. 15. Egyházmegyei 
Környezetvédelmi 
csapatverseny, Mór 

Balogh Z. 

2017. május ? Tehetség-,/ökotábor az 
Élet keletkezése és 
védelme program 
keretében 

Török Cs. 

2017 tavasz Közösségi kert kialakítása Balogh Zoltán, műszaki 
vezető 

   

   

   

 


