
Az ÖKO munkacsoport beszámolója a 2018/19-es tanévben végzett  

fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló tevékenységeiről 

 

   Fejlesztési célkitűzéseink: 

 

 Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, 

hogy a fel- növekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, 

elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. 

 Olyan tájékozott és tevékeny tanulókat nevelni, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal 

rendelkeznek. 

 Az ökológiai nevelés során a tanulókat megismertetni azokkal a jelenlegi folyamatokkal, amelyek 

következményeként Földünkön környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon 

felismertetni a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit. 

Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. 

 A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 

 Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés 

váljék meghatározóvá. 

 Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése 

és megoldása terén. 

 

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink megvalósítása a tanév folyamán 

 

 

Cél                                

Megvalósulás, javaslatok 

Feladat Megvalósulás, javaslatok 

Az öko munkacsoport 

tevékenységének 

megismertetése tanulóinkkal, 

a szülőkkel és az iskola iránt 

érdeklődőkkel 

 

Az iskola honlapján  

a Jeles Zöld Napokról tájékoztatás, 

az ÖKO hírek folyamatos frissítése 

 

Az aktuális eseményekről 

fényképekkel illusztrált beszámolót 

küldtünk az iskola honlapjára.  

Javasoljuk, hogy az iskola 

rádiójában is jelentkezzünk legalább 

havonta egyszer „Zöld hírekkel”, 

környezetvédelmi érdekességekkel, 

riportokkal. 

 



Megemlékezés a Jeles Zöld 

napokról 

Autómentes Hét 

Állatok világnapja 

Víz világnapja 

Föld napja 

Madarak és fák napja 

Környezetvédelmi Világnap 

Műsorokkal, akciókkal, versenyek és 

kiállítások szervezésével 

emlékeztünk meg. A szervező 

osztályok munkáját a 

környezetvédelem, a természet iránt 

elhivatott pedagógusok segíthetik. 

Köszönet minden résztvevő, 

szervező osztálynak és az őket 

segítő pedagógusoknak: 1.b, 2.b, 

3.b, 4.a, 5.b,  6.b,  6.e,  7.b és 8. b 

osztályok. 

Környezettudatos életmódra 

nevelés 

Kupakgyűjtés 

Őszi és tavaszi papírgyűjtés 

Az idén is részt vettünk a 

Kupakgyűjtő versenyen. 

Folyamatosan gyűjtjük a 

kupakokat, mert a következő 

tanévben is szeretnénk csatlakozni 

a versenyhez.  

A papírgyűjtés a DÖK 

szervezésében valósult meg. A 

tavalyi tanévhez hasonlóan használt 

ruhákat is gyűjtöttünk.  

 

Tehetséggondozás, tanulók 

érdeklődésének felkeltése a 

természettudományok iránt 

Kis Tudósok Éjszakája 

 

Az 5.b osztályfőnöke osztályával  

és a természettudományi 

munkaközösség 2018. november 

30-án ismét nagyon jó hangulatú, 

ismeretekben és élményekben 

gazdag programot valósított meg. 

Ebben a tanévben 4. alkalommal 

mutatták be az előadók szerteágazó 

érdeklődésüket a programon. Jó 

előgyakorlat ez a felső tagozaton 

folyó szakmai munkának. A jövő 

tanévben is szeretnénk 

megrendezni a programot egy őszi 

szünet előtti időpontban. 



Fenntarthatósági Témahét  

A program célja a fenntarthatóság 

széles körű elterjesztése iskolai 

keretek között. Az idei tanévben 

iskolánk pedagógusai is 

csatlakoztak a témahét 

megvalósításához. 

2019. március 18-22. között került 

megrendezésre. Az alsó tagozaton a 

Víz témakört választottuk. 

Évfolyamonként tartottak 

kiselőadást a 6.b és 6.e tanulói az 

alsós osztályoknak. Vizes 

váltóversenyen vettek részt az 

alsósok.  

A felsőben felvonulást szerveztünk, 

így hívtuk fel az iskola felsős 

tanulóinak figyelmét a 

fenntarthatóság fontosságára.  

 

Környezet- és 

természetvédelem a 

gyakorlatban 

Fűszernövények, virágok ültetése, 

madarak etetése télen, fényőrjárat a 

folyosókon, tantermekben 

A fürkészes tanulók gondoskodtak 

arról, hogy a madáretetők ne 

maradjanak üresen. Tavasszal 

fűszernövényeket ültettünk a magas 

ágyásba, illetve virágok ültetésével 

szépítettük az iskola udvarát. 

Fényőrjárat ellenőrizte az osztályok 

energiatakarékos odafigyelését, 

melynek működtetését a 4.a osztály 

végezte.  

A környezettudatosság 

szélesebb körű 

elterjesztése iskolánkban 

Munkaközösségek szorosabb 

kapcsolata az öko munkacsoporttal, 

az éves munkák közös 

megbeszélése és előkészítése 

Minden munkaközösség delegált 

egy tagot az öko munkacsoportba, 

így biztosítottuk, hogy az itt folyó 

munkába szervezeti szinten 

mindenki hatékonyabban tudjon 

bekapcsolódni. 

 

 

  Budaörs, 2019. május 31.                         

                       munkacsoport vezetője 

 


