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Öko-munkaterv 2021/2022.tanév 

 
 

Felelősök: Minden munkaközösségből egy felelőst jelölünk ki a tanév elején. 

• Alsós munkaközösség: Márkus Gyöngyi 

• Felsős munkaközösség: Tóthné Hári Krisztina 

• Értelmileg akadályozott munkaközösség: Németh Natália 

• Szakiskolai munkaközösség: Lekics Tibor 

 

Célkitűzéseink: 

 

-Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását. 

-Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás 

elvét. 

-A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük, hagyományaik, értékeinek 

megőrzésébe, gyarapításába. 

-Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való 

törekvés váljék meghatározóvá. 

-A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, 

elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi 

szervezetekkel. 

-Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés a fenntartható fejlődés elveinek 

érvényesítése a napi gyakorlatban. 

-A szülők bevonása az intézmény ökoiskolai tevékenységébe. 

-A környezetkímélő magatartás legyen meghatározó erkölcsi alapelv, egyéni és közösségi 

szinten egyaránt. 

-Alakuljon ki érzékenység környezetünk állapota iránt, ismerjük fel és óvjuk a környezet 

értékeit. 

-Legyen szempont az újra hasznosítás. 

-Az ökoiskolai tevékenység folyamatos tovább fejlesztése, a tervezett feladatok esetében a 

megjelölt határidők betartása. 
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A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenység: 

 

-A „jeles napokról” (Állatok világ napja, Vizes élőhelyek világnapja, Víz világnapja, Föld 

napja, Madarak és fák napja, stb….) programokkal, versenyek és kiállítások szervezésével 

emlékezünk meg. 

-Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektíven gyűjtjük a következőket: 

papír, PET- palack, műanyag kupak. 

-Veszélyes hulladék(elem, akku) gyűjtése, elszállításuk megszervezése a gyűjtőpontra. 

-Résztveszünk környezettel kapcsolatos vetélkedőkön. 

-Ökohetet tartunk, aktualizáljuk a feladatokat, értékeljük az elvégzett munkát. 

-Résztveszünk a városi és országos szemétszedése akciókban, iskolánk környékét rendszeres 

szemét szedéssel tartjuk tisztán. 

-Szakiskolai parkgondozó csoportjaink a tevékenységüket kiemelt öko szemlélettel 

(természetes tápanyagpótlás humusz, biohumusz, vegyszerek minimális felhasználása, 

komposztálás, szelektív hulladék gyűjtés stb) végzik. 

-A tanulmányi kirándulásokat is minden tanévben beiktatják az osztályok az éves 

programjukba. 

-Az egész évet átfogó öko kutatások, vizsgálódások megszervezése és ezeknek az 

eredményeknek a bemutatása. 

-Szülőkkel és a DÖK-kel való szoros kapcsolattartás 

-„CseppetSem!”- program (elhasznált olaj gyűjtése zárt rendszerbe) kezdeményezése. 

 

Szeptember: 

Városi ökonap  

Ökosarok kialakítása a földszinten 

Európai Diáksportnap  

Öko munkaközösség alakuló ülése 

Öko munkaterv összeállítása 

Kollégák tájékoztatása az öko munkatervről 

Energia őrjárat megszervezése 

Te Tedd! – városi szervezésű öko program, Parkerdő tisztítása, faültetés 

Gyalogos és kerékpáros közlekedés népszerűsítése tanórán kívüli szabadidő keretében 

 

Október: 

Állatok világnapja  

Közlekedj okosan! – kerékpáros ügyességi és kreszverseny 

Könyvtári Vetélkedő 
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Papírgyűjtés 

Kézmosás világnapja  

Személyes diák tér kialakítása (öltözőszekrény) 

Használt elem gyűjtése kihelyezett gyűjtőbe 

Pályaorientációs nap szervezése, lebonyolítása a fenntarthatóság jegyében 

November: 

Fogászati ellenőrzés folyamatosan 

Iskolaorvos általi kötelező állapotfelmérés, szűrés 

Egészségnap 

A dohányzás káros hatása 

Káros szenvedélyekről 

Madáretető készítése újra hasznosítható anyagokból és kihelyezésük az iskola udvaron 

Osztályonként védnökség vállalása 

Faültetés (Parkerdő) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város kezdeményezésével 

 

December: 

Mikulás sorverseny 

Adventi készülődés – karácsonyi díszek készítése újrahasznosítható anyagokból 

Téli túra a parkerdőben – a természet változásának megfigyelése, állati búvóhelyek 

feltérképezése 

 

Január: 

Madáretetők ellenőrzése és folyamatos feltöltése 

Öko sarok aktualizálása 

Az első félév munkájának értékelése 

Csúszásmentesítés felsőbb éves tanulókkal, szakiskolával karöltve környezetbarát anyagokkal 

 

Február: 

Vizes élőhelyek világnapja –  előadás, filmvetítés 

Totó az előadás anyagából 

„Ébredő természet” – osztályonként öko tabló készítése, kiállítás az öko sarok területén 

Újra hasznosítható hulladékból dekoráció készítése farsangra 

 

Március: 

Palánta nevelés elkezdése, elindítása 

Tavaszi faültetés az ökokertbe őshonos gyümölcsfajtákkal 



4 
 

Víz világnapja – látogatás a Zalavíznél 

Az Egészség világnapja – védőnői előadás 

Te Szedd! –tavaszi szemét szüret 

 

Április: 

Tavaszi túra 

Föld napja  

Fenntarthatósági téma hét 

„Virágos iskola” – egynyári virágok telepítése, Azáleás-völgy 

Csácsi Állatsimogatóba látogatás 

Taktilis vezetősávok kiépítése a közösségi kert területén 

 

Május: 

Bicikli túra 

Tanulmányi kirándulás 

Madarak és Fák napja – Dr. Illyés Zoltán 

Sportnap 

Az osztályteremben nevelt palánták kiültetése a közösségi kertbe, ökokertbe, fóliasátorba 

 

Június:  

Környezet védelmi világnap  

Netfit mérési adatok rögzítése 

DÖKnap-az ÖKOkertben termett termésekből bemutatás és kóstolás 

Évzárás-értékelés 


