
Ökoiskola – Munkaterv a 2015/16-os tanévre 

 

I. Célok 

Hazánkban az 1995-ös NAT jelölte meg elsőként a környezeti nevelés céljaként a 

fenntartható társadalom kialakításának elősegítését, és e célkitűzés a legkülönfélébb 

tantervi változások közepette is állandó maradt.  

Az ökoiskolák működése példaként szolgálhat minden olyan magyar iskola számára, 

amely valóban céljának tekinti a környezettudatos, társadalmi részvételre képes 

állampolgárok nevelését.  

A Cím azon nevelési-oktatási intézményeknek elismerése, amelyek intézményi 

keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként 

foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti-

és egészségneveléssel. 

Az együttcselekvés iskolán túl mutató módjait a hálózati tagság biztosítja: tagjai 

leszünk az ökoiskolák magyarországi közösségének, konferenciáknak, 

találkozóknak, tanáraink és diákjaink továbbképzéseken vehetnek részt, illetve a 

hálózati tudásmegosztás számos egyéb módját is kipróbálhatják. Az intézmény 

rendszeresen részesül módszertani segédanyagokban, hírlevelekben. 

II. Személyi feltételek 

1.Az ökoiskolai munkaközösség munkájából minden iskolánkban tanító pedagógus 

kiveszi a részét. 

Munkaközösség-vezető: Gyalog Éva 

A munkaközösségen belül működik a  Szitakötő munkacsoport, melynek tagjai: Deák 

Márta, Ribánszki Mónika és Tóthné Irsán Ágnes (alsó tagozatos tanítók), valamint 

Gódorné Szilágyi Magdolna (magyar-technika-biológia), Horváthné Maczkó Katalin 

(angol-történelem) és Gyalog Éva (könyvtár-magyar) szakos tanárok. 

  



III. Feladatok 

Az iskola környezete jó lehetőségeket kínál környezetvédelmi tevékenységek 

folytatására, s ezt mi évek óta tudatosan igyekszünk felhasználni. Tanulmányi 

kirándulásaink évfolyamokra szóló tervét úgy állítottuk össze, hogy a szűkebb 

környezetünk megismerésével kezdődjön, és hazánk nevezetességeinek 

megismerésével folytatódjon. 

Abból az alapelvből kiindulva, hogy a környezeti nevelésnek mind a tanórai, mind a 

tanórán kívüli tevékenységekbe is be kell épülnie, olyan lehetőségeket kínálunk, 

melyekben tanulóink közvetlenül gyűjthetnek tapasztalatokat, illetve használhatják 

megszerzett tudásukat. (Pl. akadályverseny, látogatás a helyi vízműnél - 

szennyvíztisztító telep -, és a Zöld Híd Régió Kft-nél, Szent Mihály napi 

hagyományok, hulladékgyűjtés, használt elem gyűjtése.)  

A fent említett Szitakötő munkacsoport rendszeresen dolgozik a folyóirattal, 

negyedévente beszámol a szerkesztőségnek és a tantestületnek, faliújságon 

informálja és motiválja a gyerekeket az olvasásra. Ezen kívül évente egy alkalommal 

foglalkozást biztosít 30 tanulónak, továbbképzést 20 felnőtt résztvevőnek. (Utóbbi 

alkalmat ad a szülőkkel való kapcsolatfelvételre is.) 

IV. Tevékenységek egész éven át 

Tantermek zöldítése, növények gondozása a tanteremben és a folyosókon 

Papírhulladék folyamatos gyűjtése az udvari konténerben 

Használt elemek gyűjtése a folyosón kijelölt helyeken 

Energiatakarékosság: víz, áram 

Papírtakarékosság 

A berendezési, használati tárgyak megóvása, rendeltetés szerinti használata 

A Szitakötő c. gyermekfolyóirat megismertetése, feldolgozása 

tanórákon/szakkörökön 

A 6. és 8. évfolyamokon tartott kompetenciafejlesztő órákon környezetvédelmi témájú 

feladatlapok megoldása 

Kapcsolódás a tanulók számára meghirdetett diákolimpiához 



Feladatok havi bontásban 

Szeptember 

Balesetvédelmi oktatás felnőtteknek, tanulóknak 

Tantermi és folyosói dekoráció elkészítése 

Szitakötő munkacsoport megalakítása 

Az iskola éves programjának összeállítása és elhelyezése minden tanuló számára 

látható helyen. (Könyvtár) Ebben kiemelten szerepeljenek az ún. zöld jeles napok!  

Osztálykirándulások 

Mezei futóverseny 

Szent Mihály-napi akadályverseny  

Zöld jeles napok: az ózon világnapja, autómentes világnap 

Mk. összejövetel: Az éves munkaterv összeállítása 

Október 

Fogászati szűrővizsgálatok megkezdése 

Mozdulj a klímáért! Bekapcsolódás az országos „mérföldgyűjtő” akcióba 

Papírgyűjtés 

Zöld jeles napok: az állatok világnapja; takarékossági világnap 

Mk. összejövetel: a hejőkeresztúri tapasztalatcsere előkészítése 

November 

Szitakötő – beszámoló küldése az őszi számról 

Bemutató óra: úszás – Szalai Zoltán 

Jeles napok, hagyományok: Márton, Erzsébet, András 

Zöld jeles napok: Ne vásárolj semmit! – nap 

Mk. összejövetel: Egri Zsuzsanna iskolapszichológus előadása – mentálhigiéné; 

Óramegbeszélés: Szalai Zoltán – vízhez szoktatás 

 

  



December 

Látogatás Hejőkeresztúrra – dec. 8. 

Adventi készülődés: ajándékkészítés környezetbarát anyagokból 

Karácsonyi vásár 

Jeles napok, hagyományok: Borbála, Miklós, karácsony 

Mk. összejövetel: KIP a gyakorlatban – az iskolalátogatás tapasztalatai 

Január 

Jeles napok, hagyományok: Vízkereszt, Pál napja 

Mk. összejövetel: Szitakötő a tanórán – belső továbbképzés  

Február 

Szitakötő – beszámoló küldése a téli számról  

Farsangi bál 

Jeles napok, hagyományok: Balázs, Bálint (Valentin), Mátyás 

Mk. összejövetel: környezet- és pénztárca kímélő megoldások a mindennapokban: 

Nulla Hulladék, vegyszermentes háztartás, ökoboltok, Fair Trade (=méltányos 

kereskedelem) 

Március 

Megemlékezés iskolánk névadójáról (márc. 2. Arany J. születésnapja) 

Kistérségi kézilabda verseny 

Zöld jeles napok: a víz világnapja (22.) 

Jeles napok, hagyományok: Gergely, március 15., húsvét 

Mk. összejövetel: ötletbörze: a víz világnapja előkészítése  

Április 

Szitakötő továbbképzés (ápr. 4.) tanulóknak, szülőknek és pedagógusoknak 

Papírgyűjtés 

Látogatás a Zöld Híd Régió Kft.-nél 

Zöld jeles napok: április 22. a Föld napja 

Mk. összejövetel: Szitakötő központi továbbképzés megszervezése  

  



Május 

Szitakötő – beszámoló küldése a tavaszi számról 

Erdei iskola 

Körzeti úszóverseny 

Egészségnap 

Jeles napok, hagyományok: anyák napja, pünkösd, gyermeknap 

Zöld jeles napok: madarak és fák napja 

Mk. összejövetel: az egészségnap programjának megtervezése;  

Óramegbeszélés: P. Geier Tünde - úszás  

Június 

Szitakötő – beszámoló küldése a nyári számról 

DÖK-nap: népi olimpiai játékok 

Osztálykirándulások 

Zöld jeles napok: környezetvédelmi világnap  

Jeles napok, hagyományok: pedagógusnap, a nemzeti összetartozás napja, ballagás 

Mk. összejövetel: feladatlapok, szellemi totó készítése; internetes/könyvtári 

kutatómunka témáinak kijelölése a tanulmányi kirándulások helyszíneihez 

kapcsolódva  

 

Bag, 2015. szeptember 6. 

 

Gyalog Éva 

 


