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Időpont Program Felelős 
 

szeptember 10. ÖKO munkaterv készítése 
 

Kifor Gabriella 

Szeptember 30. Ökomunkacsoport megalakulása iskola igazgató, Kifor  
Gabriella 

szeptembertől „Energia járőr” működtetése DÖK, Kifor Gabriella 
 

szeptembertől „tisztaság kommandó”működtetése DÖK , 
ökomunkacsoport 

 

október 16.. Iskolai túranap Osztályfőnökök, 
Merzay 
 Katalin 
 

 

október 4.  Az ÁLLATOK VILÁGNAPJA tanórai előadások Kifor Gabriella 
 
 

 

október 15. A DÖK ökocsoportjának megalakulása DÖK felelős 
 

 

október Pedagógusok és diákok környezettudatosságának mérése, 
eredmények értékelése 

 

ÖKO munkacsoport 

október Őszi nagytakarítás a BIOKOM és a pécsi Önkormányzat 
közös akciója 
 

Ökomunkacsoport 

november 24. Tantestületi előadás a Fenntarthatóság témakörben  Kifor Gabriella 
 
 

november előadás a szelektív hulladékgyűjtés témakörben a BIOKOM 
munkatársai részvételével 

ökomunkacsoport 
 
 

január Energia Kaland országos akció, ismerkedés az 
energiatakarékoskodással a 10. évfolyamos tanulók 
részvételével 

Biológia tanárok 
 
 

január Kortársoktatás: a dohányzás ártalmairól, a 12.c osztályos 
tanulók részvételével 

Kutas Lászlóné 
 

február 6. Vizes élőhelyek világnapja, poszterkészítés DÖK, Ökomunkacsoport 
 

 

március Környezetvédelmi filmvetítés: „A villanykörte élete” ökomunkacsoport 
 



 

március Elsősegélynyújtási vetélkedő, az ANK Kollégiuma 
szervezésében 

Kifor Gabriella 

március 22. Víz világnapja, tanórai előadások Jani Péter 
 

április Tavaszi nagytakarítás a BIOKOM és a pécsi önkormányzat 
közös akciója 
 

iskola igazgató 
 

április Környezetvédelmi témahét az Apáczai Napok 
rendezvénysorozat keretén belül 

Kutas Lászlóné, Kifor 
Gabriella, 
ökomunkacsoport 

május látogatás a DDNP oktatóközpontjába Kifor Gabriella,  
Merzay Katalin 

május 10. MADARAK ÉS FÁK NAPJA kiselőadások biológia órán Kifor Gabriella 
 

május 30. DOHÁNYZÁSMENTES VILÁGNAP poszterverseny Futó Attila,  
Merzay Katalin 

 

június Sportnap  Gosztolya József 
 

folyamatos  Az iskola közvetlen környezetének és udvarának 
gondozása 

 Zöld növények ültetése 
 

 Iskola udvarának gondozása 
 

 Madárbarát környezet kialakítása, gondozása: 
madáretetők javítása, madáreleség készítése, 
pótlása 

 

 Iskola folyosóinak dekorálása:  
 

      Virágok 
      Öko faliújság 
      Természetfotók 
       Diákjaink rajzai, fotói 

 

 Iskolánk honlapja naprakész információkkal 
tájékoztatja a látogatókat 

 

 Iskolaépületeink környékén a növényzet változatos 
és rendszeresen gondozott 

 Iskolakönyvtárak folyamatosan bővítik a 
fenntarthatósággal kapcsolatos 
információhordozókat 

 Iskolaudvarokon található madáretetőket 
folyamatosan karban tartjuk és kicseréljük 

 

ökomunkacsoport      
osztályfőnökök        



 A folyosókat, tantermeket zöld növényekkel, 
diákjaink alkotásaival díszítjük 

 

 Szelektív hulladékgyűjtő edényekkel. biztosítjuk az 
iskolában keletkezett szemét csökkenését 

 Törekszünk az iskolai hulladék csökkentésére 

 Hulladékgyűjtés 

 Környezetkímélő anyagok használata 

 Helyes fogyasztási szokások kialakítása – iskola büfé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


