
Ökomunkacsoport beszámoló 2020-2021. 

A szakmai munkához rendelkezésre álló feltételek értékelése, a munkatervben 

megfogalmazottak megvalósítása 

A tanév elején az első DÖK gyűlésen megválasztottuk a diák ÖKO csoportot. Még egyszer 

tudtunk hatékonyan összeülni, aztán a kialakult járványhelyzet, a hiányzások és a digitális 

oktatás miatt a tanév következő időszakában már nem sikerült közösen dolgozni. A felnőtt 

tagokkal hasonló a helyzet. Közös munka ugyan volt a tervek megvalósításánál, azonban éppen 

azzal, aki betegség vagy egyéb ok miatt nem hiányzott. 

Az ÖKO faliújság a tervek szerint mindig aktuális információt tartalmazott. A betervezett 

szakkörök közül a Szaffi szakkör valósult meg. A többi a vírushelyzet miatt elmaradt. 

Az őszi és a tavaszi fenntarthatósági témahét és az Országos Iskolakert-fejlesztési Programban 

is részt vettünk. Az utóbbi beindítása és megszervezése néha nehézségekbe ütközött. 

Részletesen a reál munkaközösség programjában található leírás ezekről.  

A Felső iskola udvarának megújítása nem szerepelt a tervek között. (Még nem is láttuk előre 

az építkezés következményeit.) Pedagógus és szülői összefogás eredményeképpen újult meg a 

környezete a 3-4. évfolyamosoknak. 

Az éves programunkban szereplő egyéb elemek (tanulmányi verseny, hagyományőrző 

fellépések, Petőfi napok) sajnos a pandémia miatt elmaradtak. 

A Madárarát kert használatba vétele különösen az alsó tagozat és a napközi részéről megtörtént. 

A szakmai munkát támogató körülmények 

A helyi adottságok: a több funkciós kert végtelen lehetőségek tárháza. A lehetőségek 

kiaknázása még várat magára. 

A szakmai munkát nehezítő körülmények 

A több hónapon át tartó iskolafelújítás mindkét telephelyen óriási környezetrombolással járt. Felső 

tagozatos technika órákon az ősszel elkezdett folyamatot szinte újra nulláról kellett kezdeni. 

Célok, tervek, elvárások a következő tanévre  

A szemléletformálás, fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a mindennapjainkban, 

környezetünk értékeinek, kincseinek felismerése, megóvása elvárás minden magyar 

állampolgártól. Az ökoiskola tanulóinak ebben élen kell járni, példát kell mutatni. 

 A következő tanév céljai részben megegyeznek a reál munkaközösség céljaival: 

a madárbarát kert használatát munkatervekben, tanmenetekben rögzíteni és a felhőben az 

kerttel, annak látogatásával kapcsolatos eseményeit dokumentálni. 



Az iskola épületének környékét felosztani és területenként felelős osztályokat, csoportokat 

kijelölni.  

Az ökoiskolai pályázatban célként kitűzött Madárbarát kert cím megszerzése.  

A munkaközösségek programjainak kialakításában nagyfokú együttműködés a fenntartható 

fejlődés jegyében. 

A munkacsoportok (mind diák, mind felnőtt) hatékonyabb tevékenység és együttműködése. 
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