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A természet- és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló értékvédő, 

környezetkímélő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás legyen 

meghatározó diákjaink és szüleik számára. Fontosnak tartjuk, hogy a saját szűk 

környezetünkön kívül egyre inkább legyen kitekintésük a tágabb világ felé, 

megtapasztalva azt, hogy amit kicsiben végzünk és elérünk, annak milyen fontos 

szerepe van a nagy egészben és milyen pozitív hatással lehet a tágabb 

környezetünkre is.  

Ezt a szemléletet erősítjük programjainkon keresztül, melynek megvalósításában 

együtt tevékenykedünk minden munkaközösség vezetővel, 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. 

 

 

 

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. Kajos Budai Alíz ügyviteli asszisztens 

9. DÖK képviselő 

10. SZM vezető 



11. Baráth János 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, Európai hulladékcsökkentési ét, Mese napok, Föld napja, Víz 

világnapja, Madarak és fák napja) 

- adománygyűjtések (álltvédők részére, Mosolymanók karácsonyi 

adománygyűjtés) 

- 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) 



 

 

HÓNAP ESEMÉNY, IDŐPONT FELELŐSÖK 

AUG. 

Termek dekorálása M.k. tagok 

Javaslatok alapján a 2021/2022-es 

munkaterv összeállítása 

Lászlóné Durecz 

Andrea 

 
Ökoiskolai tevékenységek 

koordinálása, elindítása 

Lászlóné D. 

Andrea 

m.k. vezetők 

SZEPT. 

Iskolaudvar rendbetétele „Zöld 

szüret” szept. 2. hete (öko program) 

mk. tagjai, 

osztályok 

Fecskehúzás megtekintése 

Dinnyésen (öko program) 
ofők 

Egészségtudatos gondolkodás, 

Magyar diáksport napja szept. 24. 

(öko program) 

Siller Edina 

Virágosítás, fűszerkert rendbetétele 

szept. 28. öko program 

Lászlóné D. 

Andrea 

mk. tagjai 

„Gondolkodj világméretekben, 

cselekedj otthon!” 

Takarítási világnap  szept. 20. körül 

öko program 

Osztályfőnökök, 

DÖK 

Élelmiszerpazarlás elleni világnap 

szept. 29. 

Kajos Budai Alíz 

osztályfőnökök 

Sulizsák szept. 29. 

öko program 

Lászlóné D, 

Andrea 

Népmese napja  szept. 30 Ali Márta 

OKT. 

Világ Legnagyobb Tanórája 

Biodiverzitás 

A fenntartható fejlődés globális céljai 

szept. 30. - okt. 4. 

Ruff Regina, Pálné 

Tótszegi Erzsébet 



Tejszív program 

Lászlóné D. 

Andrea érintett 

ofők 

Komposztálás napja okt. 10. (öko 

program) 

Lászlóné D. 

Andrea 

 

Állatok világnapja (öko program) 
Spitz Mariann  

 

Állatok Világnapja  
Plakátok a felelős állattartásról 
Jótékonysági gyűjtés az állatmenhely 

részére 

Kollárné Pál Erika 

Kenyér Világnapja okt. 16. (öko 

program) 
Böröczki Adrienn 

„Alsóban” az élet. Talajvizsgálat  a 

Talajtani Intézet felhívására 

Lászlóné D. 

Andrea 

Őszi szünet: okt.25-nov.2.  

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 

 Európai hulladékcsökkentési hét Osztályfőnökök 

 
Mosolymanó program, 

adománygyűjtés 

Lászlóné D. 

Andrea 

ofők 

DEC. 

Mikulás dec. 6. Mk. tagjai 

Fabatka vásár dec. 12-19. (öko 

program) 

Moraveczné Sz. 

Ildikó 

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.21-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. 
 

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 

Happy hét 
Moraveczné Sz. 

Ildikó 

Mesenapok márc. 20-24. 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 

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 

JÚN. 

  

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. 

                                                                              munkacsoport-vezető 

 

Fenntarthatósággal kapcsolatos programok 

Európai autómentes hét szept. 16-22 

Csomagolásmentes nap no pack szept. 30. 

október vége TV kikapcsolási hét 

november utolsó hete: Európai hulladékcsökkentési hét 

A világ legnagyobb tanórája 

Kódolás hete 

 


