
 a tanévre szóló pedagógiai célkitűzés(ek) a fenntarthatóságra nevelés illetve az ökoiskolai munka 

terén (ezek között lehetőség szerint szerepeljenek az intézményi vállalások), 

 a tanévben kitűzött feladatok megnevezése, időrendi sorrendben felsorolva – például: Föld napja 

ünnepség vagy Föld napja kampány, 

 a tanévben kitűzött feladatokhoz kapcsolódó határidők – például: 2020. április 22. vagy 2020. április 

20-24., 

 a tanévben kitűzött feladatok végrehajtásáért felelős személy(ek) neve – például: Kovács Józsefné, 

 a tanévben kitűzött feladatok végrehajtásában résztvevők megnevezése (nem szükséges név szerinti 

felsorolás, de célszerű legalább csoport szinten jelezni – például: ökoiskolai munkacsoport, alsós 

munkaközösség, teljes nevelőtestület, szülői munkaközösség, teljes intézmény stb., 

 a tanévben kitűzött feladatok eredményes (sikeres) végrehajtásához köthető (azt jelző, alátámasztó) 

mutatók, mérföldkövek vagy sikerkritériumok – például: a tanulók 100%-a részt vett a 

rendezvényen. 

Ökoiskola munkaterv 

2019/2020 

Célok, célkitűzések: 

- az ökológiai szemlélet prioritása, érzékenyítés, tudatosítás 

- fenntartható stratégiák megerősítése, újabbak bevezetése 

- partnerkapcsolatok építése 

- Öko-bandita program kiterjesztése, népszerűsítése, közös kirándulások szervezése (madárgyűrűzés, 

Pálvölgyi cseppkőbarlang, stb…) 

- Öko-projekthét tervezése, lebonyolítása 

 

időpont projekt felelős résztvevők köre sikerkritérium 

09.18. Autómentes nap Ádám Zsuzsanna intézmény diákjai résztvevők száma 

09.19. Városismereti nap osztályfőnökök teljes intézmény részvételi arány 

10.02.-03. papírgyűjtés Jávor Csaba intézmény diákjai 

önkénte alapon 

papír mennyisége 

10.04. fa- és cserjeültetés Szénási Éva iskola diákjai + 

partnerek (Tiszta 

Energiák) 

résztvevők száma, 

partnerek 

elégedettsége 

11.18.-22. bolhapiac, 

könyvgyűjtés 

napközis tanítók iskola diákjai, 

szülők 

résztvevők száma, 

köre 

11.26. drogprevenciós 

előadás 

Gyimesiné Szabó 

Réka 

7.-8. évfolyam 100%-os részvétel 

12.07. pályaorientációs 

nap 

Kupa Kornélia az intézmény 

diákjai 

100%-os részvétel 



04.21.-24. Öko-projekthét öko-csoport teljes intézmény elkészült projektek 

folyamatos rendezvényeken 

hulladékcsökkentés 

rendezvények 

felelősei 

teljes intézmény hulladék 

csökkenés 

mértéke 

folyamatos iskolakert Szénási Éva intézmény diákjai 

önkéntes alapon 

résztvevők száma, 

az iskolakert 

produktumai 

folyamatos egészségnevelés Gyimesiné Szabó 

Réka, alsós 

osztályfőnökök 

teljes intézmény 100%-os részvétel 

folyamatos Öko-bandita 

program 

Csiszár Dóra Intézmény diákjai 

önkéntes alapon 

taglétszám 

folyamatos Madárbarát iskola 

program 

Öko-csoport Intézmény diákjai 

önkéntes alapon 

résztvevők száma, 

kihelyezett odúk 

és etetők 

folyamatos partnerkapcsolatok Dienes Dóra intézmény + 

partnerek 

együttműködési 

megállapodások 

 

Öko projekthét 04.21.-24. – öko-csoport 

A projekthét céljai: 

- lehetőséget nyújtani a diákoknak egy-egy számukra fontos és érdekes projektben való részvételre, 

elmélyülésre, ismeretszerzésre. 

- megismertetés fenntartható stratégiákkal 

- az iskola ökológiai profiljának gazdagítása, fejlesztése 

Menetrend:  

Április 21. kedd 

3. órától meghívott előadók, projekt bevezetése, tájékozódás 

Április 22. – 23. 

3. órától részvétel a választott projekt megvalósításában a projektvezető tanárokkal és meghívott 

szakértőkkel 

Április 24. A Föld napja 



csapatokban ismerkedés a projektekkel, produktumok bemutatása 

 

Választható projektek 

- szelektív gyűjtés kampány, plakátok, tájékoztató táblák készítésem szelektív gyűjtők kihelyezése 

osztályonként 

- tanösvény az iskolában, tanösvény kijelölése, tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése 

- iskolakert, gyógynövénykert, gombák 

- állattartás lehetőségei az iskolában, tervezet elkészítése, önkéntes munka az ürömi kutya-

menhelyen, lovasgazdánál 

- környezetvédelmi mozgalmak: Greenpeace 

- hulladékcsökkentés, újrahasznosítható taneszközök  

- Szeresd a biciklidet! 

- Image-film az iskoláról 

- Öko-uzsi – uzsonnás zsák, kendő 

- fenntartható háztartás-ökotudatos család, 

-  űrszennyezés,  

- a papír útja,-merítsük ki a hulladékot a szemétből, 

-  ruhaipar, fenntartható ruházat,  

- méhészet+ a rovarok haszna (pl. ehető rovarok), 

- energiakaland-megújuló energiaforrások, 

-  fenntarthatósági térkép a faluról 

Öko-bandita program 

- gyerekek bevonása az öko-szemléletű tevékenységekbe: Öko-banditák, mint motivációs 
rendszer 

- A gyerekek 10 öko-pontot gyűjtve lesznek jogosultak arra, hogy csatlakozhassanak a 
csapathoz. A pontokat locsolással, gereblyézéssel, szelektív hulladékgyűjtéssel, 
madáretetéssel, papírgyűjtésen való segítéssel, iskolakerti munkával stb. kapják meg.  

- ünnepélyes avatáson megkapják az Öko-sálukat, amit mostantól büszkén viselhetnek. A 
sálat díszíti egy logó is, amit külön az Öko-banditáknak terveztünk.  

- Aki már a csapat része, jogosulttá válik, hogy részt vegyen az Öko-csoport által szervezett 
programokon, kirándulásokon. Feladatuk az is, hogy minden Öko-programban lelkesen 
bátorítsák társaikat, az évente 2-szer megrendezésre kerülő Öko-Café, vagy Palacsintá-ZOO 
programban aktívan besegítsenek, illetve az iskolakert gondozásában is vegyék ki részüket, 
természetesen az Öko-csoport tanáraival karöltve.  

 


