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ÖKO-munkaterv 

A 2022/2023. tanév környezettudatos fejlesztést, fenntartható 

életmódra nevelést célzó elvei, programjai 

  



Oktató-nevelő munkánk során célunk a tanulók környezettudatos, fenntarthatóságra törekvő 

gondolkodásmódjának fejlesztése és erősítése. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók elsősorban közvetlen 

környezetükben gyűjtsenek tapasztalatokat, felismerjék lakóhelyük értékeit és gondoskodjanak 

megőrzésükről.  

A megvalósított programokon, foglalkozásokon nagy hangsúlyt kapnak a megfigyelést, felfedezést, 

cselekvést és kísérletet igénylő feladatok, melyek tudatosítják a gyermekekben a környezettudatos 

magatartás fontosságát. 

 

A 2022/2023. tanév folyamán nevelés terén fő célunk: 

Energiatakarékos és környezettudatos életmódra nevelés, fenntarthatóság,  

öko-tudatosság fontosságának hangsúlyozása! 

Kiemelten fontos feladatunknak tartjuk ezt nem csak a károsanyag-kibocsátás, klímaváltozás elkerülése 

miatt, hanem a világszerte jelentkező energiaválság okán is. 

Nevelési célunk megvalósításának színterei: tanítási órák, szakkörök, napközis foglalkozások, 

fenntarthatósági témahéten, előadások alkalmával, iskolán kívüli helyszíneken, rendezvényeken. 

Jelmondataink: 

Takarékoskodj a vízzel!  

Takarékoskodj az árammal! 

Óvakodj a „kütyü-energiavámpíroktól” 

Törekedj a hulladék mérséklésére! 

Vásárlás során az ökológiai szempontokat is mérlegeld! 

 

Az éves munkatervben konkretizált, fenntarthatósági témakörű programjaink a 2022/2023. tanévre, 

dátum szerint: 

Szeptember 

17. szombat Szüreti felvonulás (Koródi Csilla) 

30. péntek Nagy iskolai kirándulás – Tata (Dóka Barbara, Bertalan Tünde) 

Október 

2-7. Erasmus+ találkozó iskolánkban (Kollárné Mázsi Krisztina) 

7. péntek Szüreti játszóház (Jánki Judit) 

Január 

26. csütörtök DÖK-nap, diákparlament  

  



Március 

22. szerda Megemlékezés a „Víz világnapjáról”  

(Kovács Krisztina, Csintalan Tamás) 
 

Április  

14. péntek Tavaszi játszóház (Dóka Barbara)  

24. hétfő ÖKO-nap; megemlékezés a Föld napjáról  

(Bris Ágnes, Molnárné Fazekas Szilvia) 
 

24-28. Fenntarthatósági témahét, papír- és elemgyűjtés  

(Bris Ágnes, Molnárné Fazekas Szilvia, Szaplonczay Gabriella) 
 

Június 

június 25 - július 1. Német nemzetiségi tábor (Kocsis Márta) 

 

Mindezek mellett, hagyományainkhoz híven terveink között szerepel részvétel környezeti, 

fenntarthatósági versenyeken, programokon, csatlakozás önkormányzati/régiós/országos 

kezdeményezésekhez: 

• TeSzedd! akció részeként iskolai hulladékgyűjtő akció szervezése, 

• környezetismeret, természettudomány illetve kémia tantárgy keretében részvétel az Európai 

Hulladékcsökkentési hét kampányában, Hulladéknapló készítése, 

• környezetvédelmi világnapok (Víz Világnapja, Föld Napja, ÖKO nap, stb.) megünneplése, 

• részvétel a Fenntarthatósági témahét programjain, 

• Zöld Követ Egyesület felhívásai, programjai (Tóth Gábor) 

• szelektív papírgyűjtő konténer elhelyezése az iskola minél több pontján, 

• tanösvényünk gondozása, 

• ökotanösvény (komposztáló, madárodú, ökológiai farakás, rovarhotel, beporzóbarát kert) 

fejlesztése, karbantartása, gondozása 

• az iskola melletti „Örökbe fogadott zöld terület” gondozása, ápolása, 

• elem- és papírgyűjtés a tanév folyamán két alkalommal. 

 


