KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ
ÁLTLÁNOS ISKOLA ÖKO PEDAGÓGIAI PROGRAM

1.Az iskola ökológiai nevelési programja:
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka alapelve az általunk fontosnak tartott fenntarthatóság
elve és a környezettudatos viselkedés.
2013-ben csatlakoztunk az Ökoiskolák Országos és ezen keresztül európai hálózatához.
Ennek szellemében úgy végezzük pedagógiai munkánkat, hogy közben a lehető legnagyobb
mértékig megpróbáljuk tiszteletben tartani az élővilág érdekeit.

2.A fenntarthatóság elve és a környezettudatos viselkedés fejlesztés célja : a gyermekek
szemléletformálása. A környezetet szennyező tevékenységek megismertetése, a helyes magatartás
elsajátítása, rögzítése. A szűkebb és tágabb környezetére igényes és figyelő viselkedés kialakítása. A
tanulók tudatosan cselekvő, a környezetüket védő állampolgárokká való nevelése.
3. Alapértékek:
- Környezetünk tisztántartása
- A szelektív hulladékgyűjtés szabályainak elsajátíttatása
- Kevesebb hulladék termelése
- Az újrahasznosítás és az újrahasználás gyakorlatának kialakítása
- Az öko szemlélet tudatosítása
- A csoportban való együttműködés megerősítése a környezetünket védő tevékenységekben
- Az egyéni felelősség tudatosítása
4. Kiemelt célkitűzésünk:
A gyermek legyen képes a környezeti károsítás megakadályozására, elősegítve az élő természet
fennmaradását és a társadalom fenntarthatóságát.
Váljon érzékennyé környezete állapota iránt.
Életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés váljon
meghatározóvá.
Szerezzen tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása
terén.

Tapasztalatszerzés útján való tanulás.
A hatékonyan működő öko munkacsoport együttműködésének kiterjesztése az iskolában működő
egyéb munkaközösségekkel.
Az ökoiskolai pályázatunkban vállalt kritériumok minél tökéletesebb teljesítése.
Az iskola, és környékének rendben tartása, zöld növényzetének ápolása, madarak megfigyelése és
gondozása .
Energiakommandó működtetése a DÖK bevonásával.
Iskolán kívüli tanulásszervezés (erdei iskolák, külföldi tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások,
terepi munkák, nyári tábor).

ÖKO PROGRAM 2017-2018

1. A TE,SZEDD! programhoz kapcsolódó szemétgyűjtés az iskola környezetében.
2. Öko szakkör csoportok megalakítása, Ggreen Team megalakulása
3. A szelektív hulladékgyűjtők használatának kiterjesztése minden osztályra, a
szemetesek kiürítésének megszervezése
4. Karácsonyi adománygyűjtés
5. Bolhapiac megrendezése,a fenntarthatóság jegyében
6. Az iskolakert kialakítása
7. Elmegyűjtés
8. Papírgyűjtés
9. A Víz világnapja
10. A Föld órája
11. A Föld napja a DÖK rendezésében, az iskolakert hivatalos megnyitója
12. A „Legökosabb osztály” című verseny eredményhirdetése
13. Az ökoiskola cím újrapályázása
14. Egész éven át működő öko faliújság
15. A villanykapcsolók helyes használatát segítő táblák kihelyezése
16. Erdei iskola és tanulmányi kirándulások
17. A Krúdy újságban öko oldalak megjelenése
18. Tanulmányi séták: Csepel, Szennyvíztisztító telep, Duna Múzeum,stb.
19. Wonderful World Eco Compatition versenyen való részvétel(3.,4. évf.)

Az öko munkacsoport tagjai

Öko iskola vezető: Kissné Vidó Anikó
Öko iskola vezető helyettes: Fodor Krisztina
Reál munkaközösség vezető: Pártos Péterné
Természettudományi szakkör vezető: Balazsin Mónika
Green team vezető: Joe Grassi
Alsós munkaközösség vezető: Petik Andrea
Felsős munkaközösség vezető: ?
Dök vezető: Lehelváriné Kiss Tünde
Dök képviselő: Brugyányi Zsófia
Szülői munkaközösség vezető: Lakatos Mária
Technikai dolgozó: Dobrovitz Béla
Informatikus: Schadek Károly

