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A közoktatás napjainkban igen nagy kihívás előtt áll. A mindennapos tevékenységek 

mellett az iskolánk dolgozói számára a legfontosabb feladat a nálunk tanuló 

gyerekekben kialakítani, megszilárdítani a fenntarthatóság iránti igényt, hogy 

felnövekedve maguk is segíthessék a válaszutak megtalálásában a szűkebb és tágabb 

környezetüket. Az elmúlt évtizedekben a hazai pedagógiai módszertan nagy 

lépésekben haladt előre a fenntarthatóság fogalmának tisztázásával kapcsolatosan, 

és a modernizációs folyamatokba való kapcsolódás tekintetében. A fenntarthatóság 

bármely meghatározását tekintjük helyesnek, abban mindannyian megegyezünk, hogy 

a folyamat a három alrendszer (a környezet, a társadalom és a gazdaság) nélkül nem 

értelmezhető és nem működtethető. A közoktatás mindhárom alrendszerrel szoros 

összefüggésben van. Iskolánkban kiemelt feladatnak tekintjük, hogy oktatási és 

nevelési munka során a három alrendszer szoros kapcsolati rendszerével 

megismertessük a tanulóinkat, ezzel segítve őket abban, hogy a jövőben 

környezetükre figyelő, azt óvó és tevékenyen segítő felnőtté váljanak.  

Ökoiskolai munkatervünk az intézmény Pedagógiai Programja és a tanévre vonatkozó 

Munkaterv szempontjait figyelembe véve készült. 

 

Az Öko munkacsoport személyi feltételei: 

Munkacsoport koordinátora: Lászlóné Durecz Andrea alsós szabadidős mk. vezető 

Munkacsoportunk tagjai 

1. Horvátné Ottinger Hajnalka igazgató 

2. Dr. Hanákné Debreczeni Csilla igazgatóhelyettes 

3. Fazekas Andrea igazgatóhelyettes 

4. Szigethy Adrienn ének mk. vezető 

5. Ali Márta alsós tanulmányi mk. 

6. Ruff Regina természettudományi mk. vezető 

7. Siller Edina DÖK vezető 

8. Foltin Margit ügyviteli asszisztens 

9. DÖK képviselő 

10. SZM vezető 

11. Dénes karbantartó 



Céljaink eléréséhez az alábbi feladatok megvalósítását tűztük ki célul: 

 

1. Kognitív képességek fejlesztése a változatos szabadidős tevékenységeken 

keresztül: 

- változatos kooperatív játékok megismertetése 

- témahetek (környezetvédelem: Fenntarthatósági Témahét, Világ legnagyobb 

tanórája, Mese napok, Föld napja, Víz világnapja, Madarak és fák napja) 

- kulturális programok (színház, hangverseny, múzeum, könyvtárlátogatás) 

- művészeti tevékenységek: zene, vers, mese, rajz (Tánc világnapja,  A magyar 

népmese napja, Mese akadályverseny) 

- hagyományápolás (Karácsony, Húsvét, Pünkösdölés) 

- ünnepségek kisebb közösségekben (Mikulás, Anyák Napja) 

- iskolán kívüli programok (városi rendezvények, kiállítások, stb.) 

 
2. . Szociális és érzelmi kompetenciák fejlesztése 

- együttműködésre képes, egymásra figyelő, egymásnak segítséget nyújtó-, a 

„másság” iránt toleranciát tanúsító közösség kialakítása 

- a közösséghez tartozás élményének biztosítása 

- az együttlét szabályainak betartására és betartatására nevelés 

- A helyes kommunikáció gyakorlása változatos helyzetekben  

 

3.  Környezeti nevelés: 

- környezettudatos magatartás elősegítése 

- esztétikus környezet kialakítása, környezet tisztaságának, rendjének 

megőrzése 

- személyes környezeti élmények nyújtásával a természet szépségének 

felfedeztetése 

- a környezetvédelem fontosságának megismertetése 

- környezetvédő tevékenységek (papírgyűjtés, elemek, műanyagpalackok, 

kupakok gyűjtése) 

 

Munkacsoportunk tagja minden munkaközösség vezető, ami hozzájárul a programok 

sikeres megvalósításához. Emellett a programok előkészítése és megvalósítása során 

együttműködünk a szaktanárokkal, illetve iskolánk DÖK vezetőjével. A szabadidős 



programok sikeres megvalósításában segítségünkre vannak a szülők, akikkel 

folyamatos a kapcsolattartásunk, illetve a Szülői Szervezet, melynek tagjai a szülőkkel 

közös iskolai rendezvények lebonyolításában nyújtanak segítséget. 

 

 

HÓNAP ESEMÉNY, IDŐPONT FELELŐSÖK 

AUG. 

Termek dekorálása M.k. tagok 

Javaslatok alapján a 2020/2021-es 

munkaterv összeállítása 

Lászlóné Durecz 

Andrea 

 
Ökoiskolai tevékenységek 

koordinálása, elindítása 

Kovács Csaba 

Lászlóné D. 

Andrea 

SZEPT. 

Iskolaudvar rendbetétele „Zöld 

szüret” szept. 2. hete (öko program) 

mk. tagjai, 

osztályok 

Fecskehúzás megtekintése 

Dinnyésen (öko program) 

Lászlóné D. 

Andrea 

Egészségtudatos gondolkodás, 

iskolai mozgás tevékenységének 

napja szept. 23. (öko program) 

Murányiné Varga 

Bea 

Móriczos piknik szept. 24.( öko 

program) 

SZM vezető, DÖK 

vezető 

covid  miatt 

elmarad 

Virágosítás, fűszerkert rendbetétele 

szept. 24. öko program 

Szalai Ildikó, 

Lászlóné D. 

Andrea 

mk. tagjai 

„Gondolkodj világméretekben, 

cselekedj otthon!” 

Takarítási világnap  szept. 20. körül 

öko program 

Osztályfőnökök 

Sulizsák szept. 25. 

öko program 

Lászlóné D, 

Andrea 



Népmese napja  szept. 30 Ali Márta 

OKT. 

Világ Legnagyobb Tanórája szept. 

30. - okt. 4.  

Ruff Regina, Pálné 

Tótszegi Erzsébet 

Fenntarthatósági témahét (okt.5.-9.) 

Murányiné Varga 

Bea, Ruff Regina, 

Lászlóné D. 

Andrea 

Komposztálás napja okt. 10. (öko 

program) 

Komposztáló ürítése az 

iskolakertben, a talaj változásának 

megfigyelése 

Lászlóné D. 

Andrea 

 

Állatok világnapja (öko program) 
Spitz Mariann  

 

Álatok Világnapja (gyűjtés az 

Állatvédő Szervezetnek) 

Lászlóné Durecz 

Andrea, Kollárné 

Pál Erika 

Kenyér Világnapja okt. 16. (öko 

program) 
Böröczki Adrienn 

Őszi szünet: okt.23-nov.1.  

NOV. 

Madarak téli etetése, madáretetők 

előkészítése Tegyél a begyért! (öko 

program) 

Osztályfőnökök 

Márton lúdjai témahét (nov. 6-10) 
Ali Márta  

Erika 

Európai mézes reggeli nov. 17. (öko 

program) 

Lászlóné D. 

Andrea 

DEC. 

Mikulás dec. 6. Mk. tagjai 

Fabatka vásár dec. 12-19. (öko 

program) 

Lászlóné D. 

Andrea 

Móricz hét dec.12-19  



 

Plakát 

 

Játékos sport délután dec. 12. 

 

Elsős avatás dec. 14. 

 

Ünnepelj zöldben!  dec. 15. 

 

Moraveczné Sz. 

Ildi 

Lászlóné D. 

Andrea, DÖK 

képviselők 

 

Szalai Ildikó 

 

mk. tagjai 

Téli szünet dec.19-jan.3.  

JAN. 

Magyar Kultúra napja (jan. 22.) Spitz Mariann 

Farsangi előkészületek 3. évfolyam  

Madaraink védelme, madáretetés 

(Öko program) 

Lászlóné D. 

Andrea 

FEBR. 

Farsang osztálykeretben febr. 
Osztályfőnökök 

 

Játszóház leendő elsősöknek  Mk. tagjai 

Szülők bálja febr. 24. 
3. évfolyam 

Mk. tagjai 

Iskolakert tavaszi előkészítése (öko 

program) 

Lászlóné D. 

Andrea 

MÁRC. 
Mese témahét 
március 20-24. 

Tavaszi szél vizet áraszt öko 

program 
Szigethy Adrienn 

Márc. 15. játszóház Hanákné D. Csilla 

Víz világnapja márc.22. öko program 

Sátoryné Sz. 

Edina 

Siller Edina 

Mesenapok márc. 23. Ali Márta 

Húsvéti Játszóház márc. 27. (öko 

program) 
Bémerné M. Anita 



Tavaszi szünet ápr.1.- ápr. 6.  

ÁPR. 
Fenntarthatóság-

környezettudatosság 
témahét ápr. 24-28. 

Költészet napja ápr.10. Szalai Ildikó 

Föld napja  ápr. 22. öko program Szalai Ildi 

Éljünk egészségesen! öko program Móricz Károlyné 

Digitális témahét ápr. 9-13. Antaliné Miss Lilla 

Szelektív anyaggyűjtés és 

újrahasznosítás öko program 
M.k tagjai 

Fenntarthatósági témahét ápr. 23-27. 

(öko program) 

M.k. vezetők, 

osztályfőnökök 

 Sulizsák (öko program) 
Lászlóné Durecz 

Andrea 

MÁJ. 

Anyák napja (május 6.) Osztályfőnökök 

Matekfesztivál 
Lászlóné D. 

Andrea 

Közlekedésbiztonsági témanap (öko 

program) 

Horváthné Ottinger 

Hajnalka 

Gyereknap M.k. tagjai 

Madarak és fák napja jún. 15. öko 

program 

Móricz Károlyné 

Lászlóné D. 

Andrea 

M.k. tagjai 

Osztályirándulások, természeti 

látnivalók megfigyelése (öko 

program) 

M.k. tagok, 

osztályfőnökök 

Éves munka értékelése M.k. tagok 

 

 

 

                                                                               Lászlóné Durecz Andrea s.k. 

                                                                              öko munkacsoport koordinátor 


