
Öko munkacsoport beszámolója 2016/2017 tanév 

 

 Munkacsoportunk 2015. 09. 28-án alakult. A csoport alakulásának célja az volt, hogy 

iskolánk ökoiskolává váljon. Ezért pályáztunk az ökoiskola cím elnyerésére, melyet az 

Emberi Erőforrás Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium megítélt részünkre 

2016. január 30-án. Iskolánk az ökoiskola címet 2018. december 31-ig jogosult használni. 

Munkacsoportunk tagjai:   Eszterhainé Fatalin Ilona 

Lennerné Magvas Andrea 

Gruber Rita 

Horváthné Treiber Ildikó 

Orosz Éva 

Koller Gyöngyi 

Hóbor József 

Farkas Róbert 

Munkacsoport vezető:      Halász Lászlóné 

Munkacsoportunk 2017 februárjában elkészítette munkatervét, melyben a fő hangsúlyt a jeles 

napok köré szervezett ismeretterjesztés és vetélkedő kapta. 

2017. február 

Jeles napok, hagyományok megtartása: Farsangi népszokások 

felelevenítése alsó tagozat, osztályfőnökök 

  

2017. március 

Környezetvédelemhez tartozó jeles napok, világnapok: AZ 

Energiatakarékosság Világnapja osztályfőnökök, fizika tanár 

 

2017. március  Környezetvédelemhez tartozó jeles napok, világnapok: A Víz Világnapja napközis munkaközösség 

 

2017. március  Környezetvédelemhez tartozó jeles napok, világnapok: A Föld órája osztályfőnökök 

 

2017. április  

Környezetvédelemhez tartozó jeles napok, világnapok: Az Egészség 

Világnapja Gruber Rita 

 

2017. április  Környezetvédelemhez tartozó jeles napok, világnapok: A Föld Napja tanítók, szakos tanárok 

 2017.május Jeles napok, hagyományok megtartása: Anyák napja alsó tagozat, osztályfőnökök 

 

2017.május 

Környezetvédelemhez tartozó jeles napok, világnapok: Madarak és fák 

napja. alsó tagozat 

 



2017. május  Témanap szervezése környezetvédelmi programokkal. munkacsoport, felsős napközis tanárok 

  

2017. május  

Környezetvédelemhez tartozó jeles napok, világnapok: Környezetvédelmi 

világnap DÖK és a teljes munkacsoport 

   

A csoport négyszer ülésezett a tanévben, mely ülésekről Feljegyzés készült. 

1. ülés: 2016. 09. 28. (alakuló ülés) 

2. ülés: 2017. 03.02. 

3. ülés 2017. 04. 21. 

4. ülés 2017. 05. 06. 

 

 Farsangot az alsó tagozatban tartottak az osztályok. 

 Az Energiatakarékosság Világnapja alkalmából fizika szakos kolléga érdekes fizikai 

kísérletekből tartott bemutatót az érdeklődő gyerekeknek. 

 Víz világnapja alkalmából a felső tagozaton faliújságon tájékoztattuk a tanulókat a nap 

fontosságáról. Technika órán ismeretterjesztő anyagot tekintettek meg a témában az 

osztályok. 

 A Föld Órája nap kapcsán felhívást intéztünk a felső tagozatos osztályfőnökök felé, 

hogy osztályfőnöki órán beszélgessenek erről a napról a földrajz szakos kolléga által 

készített ppt alapján. Készítsenek plakátot ebben a témában! 

 Az Egészség Világnapján szintén faliújságon osztottuk meg a szükséges tudnivalókat 

a diákokkal. 

 Föld Napján földrajz és természetismeret órán hívták fel a kollégák a figyelmet a 

Földet veszélyeztető tényezőkre. 

 Április 26-án Természetismereti és Honismereti vetélkedőt szervezett a 

tehetséggondozó munkaközösség, melyen a mi munkacsoportunk tagjai közül többen 

is aktívan segítették a tanulók felkészítését, illetve a zsűrizésben vállaltak szerepet. 

 Anyák Napján a Művelődési Házban színvonalas műsorral köszöntötték az alsó 

tagozatos tanulók az édesanyákat, nagymamákat. Felső tagozaton a 6. b osztály 

készült műsorral ezen a napon. 

 Madarak és Fák Napján az alsó tagozatos osztályok a környék szép természeti tájaira 

kirándultak. 



 Környezetvédelemmel kapcsolatos jeles napokról tartottunk vetélkedőt a felső 

tagozaton délutáni foglalkozás keretében. Ekkor kerültek értékelésre a Föld órájára 

készített versenymunkák: plakátok, ppt-, versek, mesék. 

 Természetvédelemi világnapon az osztálytermek ablakira repülő madarak sziluettjeit 

vágtuk ki, ezzel is védve őket az ablakokhoz csapódástól. 

 Ezen a napon intéztünk felhívást a DÖK-kel közösen a Környezetvédelmi Világnap 

kapcsán újrahasznosítás témában az osztályok felé. Kértünk egy-egy alkotást, 

amelyben az újrahasznosítást tartják szem előtt a gyerekek. Minden alkotást készítő 

osztályt sporteszközzel jutalmaztunk. 

Munkacsoportunk a második félévben kezdte meg tevékenységét. A csoport tagjai igen 

lelkesen vesznek részt a munkában. Ötleteikkel segítik megvalósítani a rendezvényeket, 

munkájukat jól szemlélteti a mindig megújuló faliújság. Gondolkodásunk reményeink szerint 

tükröződni fog a diákok környezettel kapcsolatos cselekedeteiben, megnyilvánulásaiban is. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a környezetvédelmi vetélkedőn az osztályok komoly 

tudásukról és ismereteikről adtak számot. Jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt. 

Az újrahasznosítás témában szintén kiváló ötleteket sikerült megvalósítaniuk. Az elkészült 

munkákból kiállítást rendeztünk. 

 2018-ig még számos ötlettel kívánjuk a megkezdett szemléletet erősíteni, a környezettudatos 

gondolkodást formálni. 

A beszámolót a munkacsoport tagjai elfogadták. 

2017. június 1. 

 

             Halász Lászlóné 

         Munkacsoport vezető 


