
Az ÖKO munkacsoport beszámolója a 2019/20-as tanévben végzett  

fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló tevékenységeiről 

 

 

Cél                                 

Megvalósulás, javaslatok 

Feladat Megvalósulás, javaslatok 

Az ÖKO munkacsoport 

tevékenységének 

megismertetése tanulóinkkal, 

a szülőkkel és az iskola iránt 

érdeklődőkkel 

 

Az iskola honlapján, az aulában lévő 

hírképernyőn tájékoztatás 

a Jeles Zöld Napokról, 

az ÖKO hírek folyamatos frissítése 

 

Az aktuális eseményekről 

tájékoztatást adtunk a hírképernyőn, 

fényképekkel illusztrált beszámolót 

küldtünk az iskola honlapjára.  

 

Megemlékezés a Jeles Zöld 

napokról 

 

Autómentes Hét 

Állatok világnapja 

Víz világnapja 

Föld napja 

Madarak és fák napja 

 

Az őszi Jeles Zöld napokról 

(Autómenetes Hét, Állatok 

világnapja) kiállítások, interaktív 

előadások, gyűjtési akciók, 

versenyek szervezésével 

emlékeztünk meg. A szervező 

osztályok munkáját a 

környezetvédelem, a természet iránt 

elhivatott pedagógusok segítették. 

Köszönet minden résztvevő, 

szervező osztálynak és az őket 

segítő pedagógusoknak: 1.a, 2.b, 

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

osztályok.  

A koronavírus járvány miatt a 

tavaszi Jeles Zöld napokról (Víz 

világnapja, Föld napja, Madarak és 

fák napja) a digitális távoktatás 

keretei között osztályszinten 

emlékeztünk meg prezentációkkal, 

projektmunkákkal. 



Környezettudatos életmódra 

nevelés 

Kupakgyűjtés 

Őszi papírgyűjtés 

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.  

A tavaszi papírgyűjtés elmaradt. 

 

 

Tehetséggondozás, tanulók 

érdeklődésének felkeltése a 

természettudományok iránt 

Kis Tudósok Éjszakája 

 

A 6.b osztályfőnökének 

irányításával, az ÖKO munkacsoport 

segítségével 2019. november 22-én 

ismét nagyon jó hangulatú, 

ismeretekben és élményekben 

gazdag program valósult meg. 

Ebben a tanévben 5. alkalommal 

mutatták be az előadók szerteágazó 

érdeklődésüket a programon, 

melynek szervezői a 6.b, 7.b és 7.e 

osztályok tanulói. Jó előgyakorlat ez 

a felső tagozaton folyó szakmai 

munkának. A jövő tanévben is 

szeretnénk megrendezni a 

programot.  

Fenntarthatósági Témahét  

A program célja a fenntarthatóság 

széles körű elterjesztése iskolai 

keretek között.  

A rendkívüli helyzetre való 

tekintettel az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma a 2020. április 20-24. 

közé meghirdetett Fenntarthatósági 

Témahetet elhalasztotta.  

 

A témahét tervezett új időpontja: 

2020. október 5-9. 



Környezet- és 

természetvédelem a 

gyakorlatban 

 

Madarak etetése télen 

Terepgyakorlatok, természetjárás 

 

A fürkészes tanulók gondoskodtak 

arról, hogy a madáretetők ne 

maradjanak üresen.  

 

A terepgyakorlatok során hangsúlyt 

kapott a környezettudatos életmód 

kialakítása, környezetünk 

védelmének fontossága, az élő és 

élettelen környezet megóvása, 

védelme. 

 

 

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, 2020. június 15.            

                       munkacsoport vezetője 

 

 

 

 

 

 

 

 


