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Ökoiskolai beszámoló 

2016-2017 (év vége) 

 

A tanévben kétszer tartottunk megbeszélést. Először augusztusban, ekkor az éves tervet 

állítottuk össze. A második összejövetel január végén volt, ahol az első évet értékeltük, s 

áttekintettük a második félévre kitűzött feladatokat. Ezeken a megbeszéléseken 12-15 fő vett 

részt. Örültünk annak, hogy az IDÖK-ös kollégák is jelen voltak, mert így az IDÖK-kel való 

együttműködés is megvalósult. Havi rendszerességgel egyeztettünk a programokért felelős 

kollégákkal. 

 

A következő programok valósultak meg iskolánkban: 

 

1.Környezetvédelemhez tartozó világnapokra való megemlékezések: 

 Takarítási világnap 

 Európai autómentes nap 

 Állatok világnapja 

 Energiatakarékossági világnap 

 Víz világnapja 

 Meteorológiai világnap 

 A Föld órája 

 Csillagászati világnap 

 Az egészség világnapja 

 A Föld napja 

 Madarak és fák napja 

 Forrásvizek napja  

A programok vagy osztálykeretben, vagy iskolai megmozdulásként valósultak meg: 

rajzversenyek, versírás, gyűjtőmunkák elvégzése, előadók meghívása, figyelemfelhívás 

plakátokkal – hangosbemondóval - hírvivőkkel, kirándulások, közös mozgás, futás, fák örökbe 

fogadása (térképészet, megfigyelés, gyűjtőmunka). 

 

2. Témanapok szervezése:  

 Fenntarthatósági témakörben 

 Pénzügyi, gazdasági témakörben 

 



2 
 

3. Jeles napok, hagyományok ápolása: 

 Elsősök avatása 

 Adventi vásár 

 Luca napi hagyományok 

 Farsangi népszokások 

 Tavaszváró kézműves foglalkozás 

 Húsvéti hagyományok 

 Anyák napja 

Igyekeztünk környezetünket kímélni. Olyan dekorációkat próbálunk kitalálni, melyeket 

többször föl lehet használni. A gyerekek figyelmét felhívjuk a tudatos vásárlói magatartásra. 

 

4. Egyéb tevékenységek: 

 Őszi és tavaszi papírgyűjtés 

 A kiskert előkészítése ősszel, tavasszal a beültetése és folyamatos gondozása 

 Madáretetők kihelyezése és a madarak téli etetése 

 Fűszerbemutató és lekvárkóstoló 

 A védelem alá vett Rákos-patak és vízminőségének megfigyelése 

 Kirándulások szervezése a diákok és szüleik számára (őszi, téli, tavaszi) 

 Mikulás futás 

 Ökoiskolák találkozójának megszervezése 

 Lakossági szelektív hulladéklerakó meglátogatása 

 Folyamatos szelektív hulladékgyűjtés az iskolában, az osztályokban (papír, műanyag, 

elem) 

 Főző szakkör indítása felsősöknek 

 

5. A munkatervben nem szereplő, de megvalósult programok: 

 Palánták nevelése az osztályokban 

 Palántavásár 

 ,,Téged mivel etetnek?”- szemléletformáló interaktív kiállítás (Anthropolisz Egyesület 

szervezésében) 

 Műanyag kupakok gyűjtése. – Globális nevelés témában nevelőtestületi képzés 

(Anthropolisz Egyesület szervezésében) 

 Anyagi támogatás az Anthropolisz Egyesülettől az iskola zöldítésére és palánták 

nevelésére 

 Új veteményes kertrész kialakítása, gondozása 



3 
 

 

Pályázatok: 

 Az év fája (folyamatban van) 

 Magas ágyásos pályázathoz való csatlakozás 

További feladataink: 

 ,, Te szedd!” mozgalomhoz való csatlakozás (2017-ben szeptemberben tartják az 

országos megmozdulást 

 Ökoiskolákkal közös email levelezőrendszer kiépítése 

 

 

 

Budapest, 2017. június 18.      Öko munkacsoport 


