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Pedagógiai programunk környezetvédelmi vonatkozásai 

 
Az iskola arculata 

A Földes Ferenc Gimnázium és jogelődei több évszázados múlttal rendelkező iskolák. Magas 

színvonalú oktató és nevelő tevékenységre törekszünk, alapfeladatunknak tekintjük a 

környezeti értékek védelmét.  

A múltban a természettudományos képzésünk volt a meghatározó, ami kiegészült a 

nyelvoktatással és a humán tudományokkal. A hatosztályos képzés indításával a 

tehetséggondozás új formáját teremtettük meg. Később indult az Arany János 

Tehetséggondozó Program, ami a hátránykompenzáció hatékony formája. Az angol nyelvi 

előkészítős képzésünk 2010-ben indult. 2003-ban egyedülálló módon indítottuk a Digitális 

Középiskolát, ami a levelező képzés és a számítógépes oktatás előnyeit ötvözi. 

 

Az iskola, mint környezeti háttér 

Az iskola régebbi része 1911-ben, az újabb 2003-ban épült. A régi rész felújításra szorul. Az 

ablakok nagy részét kicserélték, de vannak hiányosságaink. A régi rész tantermei a forgalmas 

és zajos Kazinczy és Battyhány utcára, a Hősök terére néznek, ezen változtatni nem lehet. A 

padokat 2004-ben cserélték ki, így kulturáltabb körülmények között dolgozhatunk. Az 

osztálytermekben dekorációk, virágok teszik barátságossá a környezetet. A földszinti 

folyosón is sok a növény, ennek egészségügyi előnyei is vannak. 

A tantermek világosak, tiszták, kukát már minden osztályban találunk. A környezet állapota 

jótékonyan befolyásolja a tanórák hangulatát, a diákokat figyelmeztetjük a szemetelés és a 

rongálás elkerülésére. 

Az új épületben rámpa, lift és mosdó segíti a mozgáskorlátozottak mindennapjait. A 

pihenősarkok száma nőtt, így a lelki egészség szempontjából is hasznos tereink vannak. 

 

Az egészségi nevelés általános elvei 

Az egészség a mindennapi élet forrása, nem merül ki a tények tanulásában. A felelősségteljes 

magatartás felkészültséget, együttműködési szándékot feltételez. Ez a nevelés az életvitel 

megtanítását, a felelősségre ébresztést tűzte ki célul, tanórán és tanórán kívül is. 
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Testnevelés az egészségnevelés tükrében 

Az iskolai testi nevelés célja a tanulók egészségének kialakítása. A rendszeres 

sporttevékenységgel, a higiéniai szokások kialakításával igyekszünk az egészséges életmód 

iránti igényt fejleszteni. A testgyakorlási ágak kínálatával a mozgás lehetőségét közvetítjük a 

diákoknak, és szemléletformáló tanácsokkal látjuk el őket. Tudatosítjuk bennük, hogy a 

szellemi terhelés, stressz ellen az egészséges életvitellel küzdhetnek. Feladatunk a mozgás 

örömszerző funkciójának hangsúlyozása, ezért sportnapot szervezünk. Az évszakoknak 

megfelelően táborokat rendezünk; bogácsi üdülőnk a tanulók rendelkezésére áll. Télen 

sítábort rendezünk.  

 

A különböző tantárgyakban megjelenő környezeti nevelés 

A természettudományos órák a természet- és környezetvédelem nevelésének színterei is, 

amit gyakorlatokkal, természetjáró megmozdulásokkal erősítünk. Erre módot ad az Alföld és 

a hegységkeret szomszédsága, a Bükki és Aggteleki Nemzeti Parkkal, és egyéb szervezetekkel 

kiépített kapcsolatunk. A környezeti magatartás ismérveit egyéb óráinkba (művészeti 

oktatás, irodalom, filozófia stb.) is igyekszünk integrálni. Csatlakoztunk a profilunkba 

illeszkedő megmérettetésekhez (pl. a Bolyai Természettudományi Csapatverseny regionális 

helyszíne lettünk, és évek óta szervezünk a Kitaibel Pál versenyre felkészítő szakkört), és saját, 

immár országos biológiai-környezetvédelmi versenyt is indítottunk néhai kollégánk, Dr. 

Árokszállásy Zoltán nevével. 

 

Célkitűzéseink 

- Elősegíteni a tanulók környezettudatos életvitelének kialakulását, együttműködve az 

önkormányzattal, szülőkkel. 

- Megértetni a diákokkal a fenntartható fogyasztás elvét.  

- A tanulók kapcsolódjanak be környezetük értékeinek megőrzésébe.  

- Életmódjukban a természet tisztelete, a károk megelőzésére való törekvés váljék 

meghatározóvá.  
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A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló tevékenységeink 

- A „jeles napokról” (pl. Állatok világnapja) programokkal és kiállításokkal emlékezünk 

meg.  

- Az újrahasznosítható hulladékokat és használt elemeket szelektíven gyűjtjük.  

- Évente megrendezzük a Dr. Árokszállásy Zoltán versenyt. 

- Helyi szervezői vagyunk a Bolyai természettudományos csapatversenynek. 

- Szakkört tartunk a Kitaibel Pál Versenyhez kapcsolódóan. 

- Sportnapot rendezünk.  

- A történelmi kirándulások a lokálpatrióta környezetvédelmi attitűd kialakítását is 

szolgálják. 

- Részt veszünk a TeSzedd! szemétgyűjtési akcióban.  

- Csatlakozunk az európai mobilitási héthez. 

- Eseti megmozdulásokhoz is társulunk (békamentés, vízmű-látogatás, OMSZ- és MÁV-

látogatás pl). 

 

Az iskola tanításon kívüli vállalásai 

- Munkatervébe beépíti az ökoiskolához kapcsolódó programokat. 

- Részt vesz a helyi közélet ökoiskolai célokkal összefüggő programjaiban. 

- Belső kommunikációs csatornái tükrözni fogják az ökoiskolai célokat.  

- A fenntarthatóság eszméjéhez kapcsolódó továbbképzéseken vesz részt. 
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Az iskolai Öko-munkacsoport tagjai 

NÉV BEOSZTÁS 

Veres Pál intézményvezető 

Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet intézményvezető-helyettes 

Kondi Géza Öko-csoport vezetője, tanár (biológia-földrajz), a 

természettudományos munkaközösség képviselője 

Fazekas Róbert Történelem munkaközösség képviselője 

Gregáné Hursán Zsuzsa Fizika munkaközösség képviselője 

Jobbágy László  Magyar nyelv és irodalom munkaközösség képviselője 

Kéri Krisztina Idegen nyelvi munkaközösség képviselője 

Marosszéky Gábor Matematika munkaközösség képviselője 

Murinkó István Testnevelési munkaközösség képviselője 

Czomba Dénes Rendszergazda 

Kerényi Gábor Gondnok 

Nagy Richárd Endre Technikus 

Kiss Péter  DÖK-tag, diák 

 

 

Földes Ferenc Gimnázium 

ÖKO-MUNKATERV hónapokra lebontott feladatai 

   

DÁTUM FELADAT FELELŐS 

Szeptember Az ökoiskolai munkacsoport megalakítása, a 

munkaközösségek elképzeléseinek 

egységesítése, a munkaterv véglegesítése, 

Ökoiskolai munkaterv egyeztetése a DÖK-kel, 

az SZM képviselőjével, a KT-val, a tanári karral. 

Az iskola weblapján az Ökoiskolával kapcsolatos 

tervekről való tájékoztatás (folyamatos, egész 

évet érintő munka). Jótékonysági 

Ökoiskolai 

munkaközösség 

egyeztetve a DÖK-kel, 

KT-vel és tanári karral 
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adománygyűjtés az újrahasznosítás jegyében. 

Október Beltéri növényzet ápolása, pedagógusok és 

diákok környezettudatosságának mérése, az 

eredmények értékelése, természetvédelmi 

szakszótárak készítése, a fenntarthatósággal 

összhangban lévő dekoráció kialakítása a jeles 

napok alkalmából, megemlékezés az állatok 

világnapjáról (október 4.), takarékossági 

világnapról (október 31.). Terepgyakorlat a 

történelem orientáció számára. 

 

biológia és történelem 

munkaközösség, 

osztálytitkárok 

November Személyes terek fejlesztése a diákok számára 

(osztálytermek, folyosói rendezők, 

természetfotók, diákjaink rajzai a témában). 

Együttműködés megalapozása külső 

intézetekkel, partnerekkel.  

 

DÖK vezetősége és a 

munkaközösségek 

delegáltjai 

December Szülők bevonása a fenntarthatósággal 

kapcsolatos programokba, környezetünk 

értékeinek, hagyományainak megismerése, 

megőrzése, karácsonyváró kézműves 

foglalkozások a Christmas Party keretén belül. 

Madáretető kialakítása. 

 

tantestület tagjai 

Január Újévi fogadalmak: diákok ötleteinek 

összegyűjtése a környezettudatosság helyi 

fejleszthetőségéről, illetve az iskola büféjével 

együttműködve egészségesebb élelmiszerek és 

hazai termékek népszerűsítése. Tanulók fizikai 

és edzettségi állapotának felmérése. 

Olaszországi sítábor. 

testnevelői 

munkaközösség, öko-

munkacsoport tagjai 
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Február Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-

környezetvédelmi verseny írásbeli és szóbeli 

döntőjének megrendezése, természetfotó-

kiállítás, ausztriai sítábor. Madáretetés és –

megfigyelés az újonnan felállított etetőnél. 

 

biológia munkaközösség, 

Szentesi Csilla, Erdődi 

István, Murinkó István 

Március Megemlékezés a víz világnapjáról (március 22.), 

tanulmányi kirándulások. Kulturális nap 

keretén belül környezetvédelmi munkák 

értékelése. 

 

könyvtárosok (Mókáné 

Hallók Zsuzsanna és 

Turnyányszkyné Sóczó 

Kinga) és a 

munkaközösségek 

delegáltjai 

Április Szakköri túrák, természetjárás osztályonként a 

Föld napja alkalmából (április 22.). 

Kirándulással egybekötött diákbizottsági 

konferencia keretein belül „zöld 

tevékenységek” megbeszélése is. 

Műemlékvédelmi világnap. 

 

történelem és biológia 

munkaközösség, 

Kovácsné Szeppelfeld 

Erzsébet 

Május Megemlékezés a Madarak és Fák napjáról 

(május 19.). Csatlakozás a TeSzedd! mozgalom 

egész országra kiterjedő akciójához. 

 

biológia munkaközösség, 

öko-munkacsoport tagjai 

Június Sportnap az iskolában, megemlékezés a 

környezetvédelmi világnapról (június 5.). 

 

testnevelői 

munkaközösség és 

osztályfőnökök 

 

Miskolc, 2015. 09. 21. 

Kéri Krisztina és Kondi Géza 


