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I. Jókai stratégia: 

1. Oktatásunk módszertani korszerűsítése: a hagyományos frontális munkától eltérő 

módszerek alkalmazása, digitális tananyagok és informatikai megoldások használata, 

valamint projekt technikák beillesztése a mindennapi tanítási tevékenységbe. 

2. Tanterven kívüli korszerű szakkörök, tanfolyamok kínálata. 

3. Pedagógusok képzése, kompetencia fejlesztése. 

4. Szakmai Jókai délutánok szervezése - információ és tudásátadás.  

5. Komplex elégedettségi mérés kidolgozása a szülők, diákok, munkatársak körében. 

6. Kommunikáció és együttműködés javítása. 

7. Tárgyi, infrastruktúrális és informatikai feltételek megteremtése, eszközfejlesztések. 

8. Digitális napló bevezetése 

 

II. Az iskola közvetlen fizikai környezetéhez illeszkedő feladatok: 

1. A tantermek, folyosók környezetkultúrájának tervezése, kivitelezése, dekorációja, a 

diákok rajz-, és technika órai és kézműves foglalkozáson készített munkáival. 

2. Az ebédlő komfortosabbá tétele, dekorációja. 

3. A mellékhelyiségek felújítása, kulturált használata. A higiénés alapkövetelmények 

ismeretének elmélyítése és betartatása. 

4. A zöld sarkok gondozása, a tantermi és folyosói növények ápolása. 

5. Nagyobb figyelem a felszerelésekre, ruházatra. 

6. Kiskert gondozása (alsós osztályok). 

7. A biztonságos, kisméretű kerékpártárolók rendszeres használata. 

8. A sportudvar karbantartása, felújítása, buborék sátorhoz átjáró építése. 

9. Az ÖKO-faliújság aktuális „zöld” információkkal frissítése a diákok bevonásával, 

programokhoz, eseményekhez kötötten. 

 

III. Az egyes iskolai műhely munkatervek programjai a fenntarthatóság jegyében 

 lásd. az éves munkatervekben 

  



ŐSZI IDŐSZAK 

 

 Osztálytermek, szaktantermek, folyosók környezetkultúrájának tervezése, kivitelezése 

 Újrahasznosított papírból készült füzetek vásárlása 

 Szaktárgyi projektek 

 Városismereti kirándulások (alsó tagozat) 

 Erdei iskola (5. 6. évfolyam), projekt nap (7. 8. évfolyam) 

 Az erdei iskola anyagából készült tablók, beszámolók bemutatása, kiállítása 

 Természettudományos folyóiratok újrarendelése (Geo, Földgömb, Természet Világa) 

 Állatok világnapja 

 Terményünnep 

 „Egy nap az iskoláért”  

 Budai védett természeti értékek felkeresése 

 Öveges program 

 Természetbúvár suli látogatása 

. 

TÉLI IDŐSZAK 

 

 Madáretetés, madárvédelem  

 Mikuláskupa 

 Adventi vásár 

 

TAVASZI, NYÁRI IDŐSZAK 

 

 Helytörténeti vetélkedők 

 Szaktárgyi és ÖKO projektek 

 Víz világnapja 

 Föld napi programok, kirándulások 

 Magiszter vetélkedő 

 Vízhozam mérés 

 Játszóterek délutánja 

 Madarak, fák napja 

 Hegyvidéki Olimpia 

 Gyermeknap, családi sportnap 

 Osztálykirándulások 

 Nevelőtestületi kirándulás 

 Nyári táborok 

 

Folyamatos évközi feladatok: 

 

 egészségnevelés, helyes táplálkozás fontosságára nevelés 

 egészséges életmódra nevelés - mindennapos testnevelés 

 környezettudatosságra nevelés 

 szabadidő hasznos eltöltése 

 múzeumi látogatások 

 szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag) 

 papírgyűjtés, elemgyűjtés 

 anyag és energiatakarékosságra nevelés 

 folyamatos ÖKO faliújság frissítés 

 honlap frissítés – zöld hírek 

 versenyeztetés 

 tanári továbbképzés, előadások, információ megosztó fórumok 

 kapcsolattartás kerületi ÖKO iskolákkal, művelődési és kulturális intézményekkel, 

zöld szervezetekkel, civil közösségekkel  


