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„Az igazi természetvédő az, aki tudja, hogy a világot nem a 

szüleinktől örököltük, hanem gyermekeinktől kölcsönözzük.” 

/John James Audubon/ 

http://idezet.info/szerzo/john-james-audubon
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Öko Iskolánk munkatervének általános jellemzése 
 

     Öko munkatervünket igyekeztünk iskolánk alsó és –felső tagozatos munkatervével 

összhangban elkészíteni, amelyben kiemeljük a környezettudatos tevékenységeket, fenntartható 

fejlődéssel kapcsolatos eseményeinket, nevelési céljainkat. 

         Fő nevelési célunkat, a tanulók környezettudatos személyiségfejlesztésében határoztuk 

meg.”Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan elv” elsajátítását kiemelendő feladatnak 

tekintjük. Vagyis ők mit tehetnek a Föld nevű bolygóért otthon a saját környezetükben. 

Igyekszünk ezt a hozzáállást minél többféle módon megközelíteni. Öko faliújság, öko újság, 

power pointos bemutatók, interjúk, kiselőadások, túrák, természet közeli séták, környezetünk 

tisztán tartása, kreatív ügyeskedések, projekt napok szervezésével. A 2018/19-es tanévben 

főként a 17 globális célt ismertetjük tanulóinkkal. Csatlakoztunk a Világ legnagyobb tanórája 

elnevezésű megmozduláshoz is. Egész évünket ennek szellemében dolgozzuk fel, vagyis a 

havonta különböző globális célt ismertetünk, népszerűsítünk, gondolkodtatunk, cselekedtetünk. 

 

 

 

„Az igazi természetvédő az, aki tudja, hogy a világot nem a szüleinktől örököltük, hanem 

gyermekeinktől kölcsönözzük.”  Ennek tükrében kell kialakítanunk a tanulói hozzáállást  
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bolygónkhoz, környezetünkhöz. Ezt a rendkívül felelősségteljes, tudatos magatartást, mint egy 

kis magot elvetjük tanulóink személyiségében. Hisszük, hogy közös erővel ki tudjuk csíráztatni 

ezt a magot és az elméleti síkról gyakorlati szintre emelkedik környezettudatos tevékenységük 

melyet napi tevékenységük során alkalmaznak.. Ennek érdekében minden szinten , azaz iskolai, 

szaktantárgyi, szabadidős tevékenységek keretében megcélozzuk az Öko iskola címének méltó 

viselését . 

    Természetesen az öko iskola szellemében igyekszünk minden tantárgynál kihasználni a 

tantárgy által nyújtott lehetőségeket. Célunk minden tantárgyat minél  zöldebb szellemben 

tanítani . A szabadidő hasznos eltöltését változatos szakkörök és egyéb foglalkozások segítik 

(kézműves foglalkozás, gyógytorna,  foci, énekkar, hitoktatások, angol-, matematika-, 

természetbúvár-, kézilabda szakkör ). 

    A délutáni napközis és tanulószobás foglalkozásokon is feladatunknak tekintjük a pazarló 

életmód minél nagyobb mértékű visszaszorítását. (pl.kézmosás időtartama rövid legyen, ezzel 

is felhívjuk tanulóink figyelmét a fogyó vízkészleteink megóvására, minél több idénygyümölcs 

fogyasztása stb…)  

   Iskolánk sajátossága, hogy kis létszáma ellenére a környező tanyavilágból és szomszédos 

településekről is tanulnak itt diákok. Ezt előnyként könyvelhetjük el, mivel a különféle 

életformákat, tapasztalatokat hitelesen be tudják mutatni egymásnak a tanulók. 

„A tudás kincs, de a gyakorlás hozzá a kulcs” /Ibn Khaldún/ 
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ÖKO ÉVES  MUNKATERV 

 

HÓNAP 
 

FELADAT MÓDSZER FELELŐS 

AUGUSZTUS Iskolai ÖKO 

kommunkició  

2018-19-as tanév ÖKO 

iskola feladatai, éves 

munkaterv 

elkészítése,ÖKO 

csoport megalakulása 

ÖKO csoport 

Kothenczné F. Szilvi 

Mucsi-Sz.Erika 

 

  ÖKO faliújság az 

aulában aktuális 

környezeti hírekkel 

Kothenczné Fűz 

Szilvia  

 

 

 Kapcsolatfelvétel a 

Nevelőtestülettel,DÖK-

kel, 

ÖKO 

iskolai programok 

tervezése,egyeztetések, 

Igazgató 

Nevelőtestület 

DÖK 

ÖKO csoport 

SZEPTEMBER Kapcsolatfelvétel a 

diákokkal 

Tanulók tájékoztatása 

az ÖKO iskola 

jelentőségéről, a 

környezettudatos 

életmódról 

Osztályfőnökök 

 Globális célok 

ismerete 

Öko faliújság, 

technika órák 

Kothenczné 

 Világ legnagyobb 

tanórája szept.24-28 

szakórák, rendhagyó 

órák, 

szaktanárok, 

földrajz, környezet, 

technika 

 „Gondolkodj 

globálisan cselekedj 

lokálisan”-pályázat 

szervezés alatt 

osztályonként  

Öko csoport, 

osztályfőnökök 

Igazgató 

 Egészséges élet(testi, 

lelki)  

Európai Diáksport 

napon futás 

Igazgató 

Öko csoport  

Nevelőtestület 

 

  Európai Diáksport 

napon biciklitúra+ 

mozi 

Igazgató 

Nevelőtestület 

Öko csoport ,SZMK 

 Egészséges 

munkakörülmények 

szept . 24-28 

üzemlátogatások technika órákon  

Kothenczné (felső) 
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  Flash Mob M.Sz.Erika 

 Egészséges étkezés Egészséges étrend 

Egészséges ételkészítés 

zöldségkrémek, 

gyümölcssaláta, 

Kothenczné felső 

alsós tanítók 

 Egészséges életterünk 

szept.26. 

Bolhapiac-számunkra 

szükségtelen dolgok 

szelektálása, 

továbbadása, 

 

Mészárosné Babák 

Katalin 

OKTÓBER Egyenlőtlenségek 

csökkentése 

A segítő kéz  

Fogyatékkal élők 

megismerése 

interjúk 

  Fehér Bot 

Világnapjára 
dekoráció az Állami 

Vakok Intézete 

számára 

technika-rajz órák 

alsó-felső, egyéni, 

(„díjazás”) 

  A legszorgosabb 

osztály ellátogathat az 

Állami Vakok 

intézetébe Budapestre 

osztályfőnökök 

Öko csoport 

  Csörgő foci, bizalmi 

játékok testnevelés 

órán 

szaktanárok 

  Öko faliújság Kothenczné 

  Mesefeldolgozás- A kis 

bice-bóca 

alsósok,  

NOVEMBER Szegénység 

felszámolása 

Videók, képek a 

harmadik világról 

Szaktanárok 

  Egy napi zsebpénzről 

való lemondás-

adakozás 

hajléktalanoknak 

Öko csoport 

  Öko faliújság Kothenczné 

  ÖKo postaláda ÖKO csoport 



6 
 

  Játékok  gyűjtése 

iskolai szinten, 

jótékonysági délután. 

A rászorulóknak 

decemberben 

ajándékozni. 

Gyermekvédelem 

Öko csoport 

Igazgató 

Nevelőtestület 

DECEMBER Anyaggazdálkodás Természetes 

alapanyagokból 

karácsonyi dekorációk 

készítése 

Nevelőtestület 

  Karácsonyi vásár EGYBE Alapítvány 

Nevelőtestület 

  Karácsonyi ajándékok 

készítése osztályonként 

Osztályfőnökök 

  Öko Faliújság,  Kothenczné 

 Madáretetés Előkészületek a téli 

madáretetésre- 

osztályonként 1 etető 

kihelyezése az erdőbe 

Öko csoport 

Osztályfőnökök 

JANUÁR Minőségi oktatás Világ különböző 

iskoláinak bemutatása 

Videók, képek, 

szaktanárok 

Öko csoport 

  Madáretetők feltöltése, 

madarak megfigyelése 

folyamatosan 

Öko csoport 

Osztályfőnökök 

  Öko Faliújság Kothenczné 

  Fogalmazások- Az én 

iskolám 

Magyar órák 

  ÖKO postaláda M.Sz.Erika 

 Féléves munka 

értékelése 

Féléves értekezlet Nevelőtestület 
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FEBRUÁR Innováció és 

infrastruktúra 

Régi iskolai élet 

(igazgató bácsit 

elhívni) 

Öko csoport 

  Régi játékok készítése- 

alsó 

Andrássy-Csáki 

Ildikó 

 

 

 

 Farsangi ünnepségre 

készülés, szülők, civil 

szervezetek meghívása 

Intézményvezető 

Nevelőtestület 

  ÖKO faliújság Kothenczné 

  ÖKO postaláda M.Sz.Erika 

  Infrastruktúrák 

különbségei a világban 

, fejlődése hazánkban, 

Kothenczné 

technika órák 

 

MÁRCIUS A víz hónapja 

Tiszta víz, 

szennyvízkezelés 

Vízi élővilág védelme 

Pazarló 

vízfogyasztásunk 

elleni kampány-

projekt 

ÖKO csoport  

  Víztoronyhoz való 

látogatás szakember 

vezetésével 

ÖKO csoport 

  Séta  a Kozák-tóhoz 

testnevelés órákon 

szaktanárok 

  ÖKO faliújság ÖKO csoport 

  Kiskunsági Nemzeti 

Park előadás 

Öko csoport 
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  Öko postaláda Öko csoport 

ÁPRILIS Termések, 

újrahasznosított 

anyagok felhasználása 

Nyuszicsalogató EGYBE 

 Fenntartható 

fejlődés Témahét 

Osztályok közötti 

vetélkedő 

Öko csooprt 

 Fenntartható 

városok és 

közösségek 

Túra  M.Sz.Erika 

  Önellátás- videók, 

interjúk 

Öko csoport 

  Biogazdálkodás Öko csoport 

  Biopiac Oko csoport 

Igazgató 

  Önellátó falu 

elkészítése 

osztályonként 

Szaktanárok, rajz, 

technika 

osztályffőnökök 

  ÖKO faliújság ÖKO csoport 

  ÖKO postaláda ÖKO csoport 

MÁJUS Madarak és Fák 

hónapja 

Tavaszi kirándulás a 

szabadban 

Osztályfőnökök 

 Szárazföldi élet 

védelme 

ÖKO faliújság Öko csoport 

  ÖKO postaláda ÖKO csoport 

 Közösségfejlesztés Gyereknap Nevelőtestület 

  Papírgyűjtés Nevelőtestület 
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JÚNIUS 06.05. 

Környezetvédelmi 

Világnap 

Szemétszedés falu 

szinten 

Nevelőtestület 

  Osztálykirándulások Osztályfőnökök 

 Éves munka 

értékelése 

Évzáró értekezlet Nevelőtestület 

 

 

 


