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Ökoiskolai munkaterv 

2019- 2020. tanév 

2020.  

Ökoiskolai munkacsoport tagjai: 

Név Beosztás 

Siposné Csejk Zsuzsanna reál munkaközösség  

Ruzsinné Tilesch Judit iskolavezetés, humán munkaközösség 

Halaj Zsófia reál munkaközösség 

Homolyáné Szabó Nikolett humán munkaközösség  

 művészeti munkaközösség, DÖK 

Virág Rudolf napközis munkaközösség 

Bartus Lajos technikai dolgozó 

Balázs Beáta Katalin reál munkaközösség  

Holmanné Hrapan Dóra reál munkaközösség 

Adame Károly reál munkaközösség 

Szekeresné Krizsanyik Ildikó reál munkaközösség 
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Diák ökocsoport (még egyeztetés alatt) 

 

Név Évfolyam 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 8. 

 

Az ökoiskola céljai, feladatai 

A másodszor elnyert ökoiskolai cím méltó viselése (A cím 2020. szeptember 1- 

2023. augusztus 31-ig viselhető.) 

Környezettudatos életmód kialakítása, elmélyítése a fenntarthatóság elvének, pedagógiai 

módszereinek szem előtt tartásával. 

- A szemléletformálás, fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a 

mindennapjainkban 

- Környezetünk értékeinek, kincseinek felismerése, megóvása 

- Természet tisztelete 

- Környzetkímélő magatartási forma, mint érték szerepeljen tanulóink tudatában 

- Újrahasznosítás igényének kialakítása 

- Felelős állattartás igényének kialakítása 

- Jövőkép alakítása közösségépítéssel, egyéni gondolkodás formálásával 

- Testi egészség megőrzése tanórai kereteken belüli és kívüli sport, természetjáró stb. 

tevékenységekkel 

- Közvetlen környezetünk hagyományainak ápolása, értékeinek megőrzése 

- A már kialakított szemléletmód továbbfejlesztése, készségszintre emelése 

A feladatok megvalósulásának színterei:  

Tanítási órák, a tanítás-tanulás folyamata 
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- kooperatív technikák alkalmazásával a fenntarthatóság elvének elsajátítása 

- kihelyezett tanítási órák szervezése (erdő, mező, tópart, Helytörténeti Emlékház)  

- dolgozatok írásánál újrahasznosított (egyoldalas) papírok felhasználása 

- tartós tankönyvek használata főleg felső tagozaton szinte minden tantárgyból 

- osztálytermek kialakítása: dekoráció, növényzet, tárolás 

Tanórán kívüli tevékenységek.  

- egész tanéven át tartó háziversenyek szervezése évfolyamonként a természet ismerete, 

a környezettudatos életmód és a néphagyományok ápolása jegyében 

- délutáni és napközis foglalkozások foglalkozások, témanapok, projektek a 

környezettudatosság és a fenntarthatóság jegyében 

- iskolánk környezetének tisztántartása, növényápolás, madáretetés 

- iskolakert létesítése mindkét telephelyen, munkálatok megszervezése 

- szülők bevonása rendezvényeinkbe 

- honlapunkon rendszeres tájékoztatás a végzett munkáról 

- a fent megnevezett célok elérése érdekében civil és gazdálkodó szervekkel történő 

együttműködés 

 

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink: 

- Részvétel a Világ Legnagyobb Tanóráján 

- Benevezés és aktív részvétel a Fenntarthatósági témahét című kezdeményezésben 

- Ki a tanteremből nap megrendezése   

- Jeles napokról való megemlékezés ősszel és tavasszal is (programok, vetélkedők) 

- Hulladékgyűjtés ősszel és tavasszal 

- Folyamatosan gyűjtjük a használt elemeket 

- Zöld növényzet, madárbarát kert, a most kialakításra kerülő iskolakert, sziklakert 

gondozása egész év folyamán 

- Madáretetés a téli időszakban 

- Házi versenyeink mellett részt veszünk a POK  és más iskolák által meghirdetett 

természettel, sporttal, hagyományokkal kapcsolatos megmérettetéseken (Kaán Károly, 

Herman Ottó, Hevessy György, diákolimpia …) 

- Minden osztály részt vesz gyalogtúrán és más tanulmányi kiránduláson is 

- Hagyományőrzés: néptáncos csoportjaink szereplése helyi, megyei eseményeken és 

Lengyelországban testvér településünkön Spitkowicében 
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- Helytörténeti Emlékház, Zsidó Emlékház látogatása 

- Vállalásunk az elkövetkezendő tanévekre: az MME által meghirdetett 

MADÁRBARÁT KERT cím pályázat útján történő megszerzése 

 

 

 

 

A tanév feladatai 

 

Tevékenység, 

esemény 

Feladat Felelős Határidő 

Öko munkacsoport 

újraszervezése, 

munkaterv 

összeállítása 

Éves tevékenység meghatározása, 

feladatok szétosztása, felelősök 

megválasztása 

SCZ Szept. 

második hete 

DÖK  Zöld 

munkacsoport 

működtetése 

- feladatainak meghatározása 

- beszámoló az elvégzett 

feladatokról félévben és év 

végén 

DÖK vezető folyamatos 

Ökofaliújság Az évszaknak megfelelő témák 

megjelenítése a fenntarthatóság 

jegyében 

Szrenkáné 

Lukács Kinga 

folyamatos 

Szakkörök: Szaffi 

szakkör, Kisfestők 

szakkör, 

Természetismeret  

szakkör, technika 

szakkör 

(A vírushelyzet 

elmúltával) 

Környezettudatosság 

hangsúlyozása 

Újrahasznosítható anyagok 

felhasználásával munkadarabok 

készítése 

Iskolakert folyamatos gondozása 

szaktanárok folyamatos 

 Fenntarthatósági 

témahét - A Világ 

Aktív részvétel a nemzetközi 

szintű kezdeményezésben. Téma:  

osztályfőnökök okt. 05- 

október 09. 
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Legnagyobb 

Tanórája 

 

 

 

 

Állatok világnapja 

Energia, klímaváltozás, 

egészségnevelés 

 

 

Felelős állattartás igénye 

Mottó: „Te egyszer s mindenkorra 

felelős lettél azért, amit 

megszelídítettél.”(Antoine de 

Saint-Exupéry: A kisherceg) 

Kisállat bemutató, Madárbarát 

tanösvény az iskola kertjében. 

Tök jó szüreti 

mulatság 

(osztályszinten alsó 

tagozaton) 

Néphagyományok ápolása: 

mustkészítése, sütőtök 

felhasználása a táplálkozásban, 

kézműves tevékenységek 

természetes anyagokkal, 

Rajzpályázat: Szüret 

Napközis 

tanítók, 

osztályfőnökök 

Okt. 

Virágok téliesítése Virágládák belső térben történő 

elhelyezése 

Pedagógiai 

aszisztensek 

Okt. 

Madáretetés Madáretetők karbantartása, újak 

kihelyezése, feltöltése 

környezetet 

tanítók, 

Holmanné 

Hrapan D. 

folyamatos 

Ásványtani kiállítás Helyszín, időrend megszervezése Madaczkiné G. 

Zs. 

január 

A 2021. 

év…(madara, fája, 

vadvirága….) 

Tablókészítése osztályonként 

A tablók kihelyezése 

Term. tanítók Január 31. 

Tanulmányi 

versenyek 

Folyamatos felkészülés Term. tanítók folyamatos 

ZÖLD NAPOK TAVASSZAL 
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Víz világnapja Tiszta víz népszerűsítése, 

vetélkedők 

Term. tanítók folyamatos 

Meteorológiai 

világnap 

Játékos időjárással kapcsolatos 

feladatok alsó tagozaton 

Term. tanítók folyamatos 

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 

témahete 

Központi programokra 

regisztráció, részvétel a 

programokon 

Téma:  

Siposné, term. 

tanítók 

április 19-23. 

Madarak és fák napja Túra a természetbe Kakaspusztára. 

Az iskola Madárbarát tanösvényén 

játékos feladatok megoldása, 

ismeretszerzés 

DÖK május 

Tavaszi papír- és vas 

gyűjtés 

Kapcsolat felvétele a felvásárlóval Virág Rudolf május 

Szépítsük meg 

iskolánkat! 

Növények ültetése, gondozása, 

festés, mázolás a szülőkkel. 

Madárbarát kert rendezése, 

karbantartása 

Pince Katalin május 

5. Határtalanul! – 

Büszkeségeink 

nyomában a 

Felvidéken 

Felvidéki iskolákkal kapcsolat 

felvétele. Régi magyar helyszínek 

megtekintése, vártúrák 

Ruzsinné 

Tilesch Judit 

május 

Ki a tanteremből nap A gyermekek a pedagógusokkal 

közösen – a szülők bevonásával – 

otthagyják a tantermet és a 

természetben tanulnak.  

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

június első 

pénteke 

    

 

 

 

Érsekvadkert, 2020. 09. 05.                 Siposné Csejk Zsuzsanna 

 öko-munkacsoport vezetője 
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