
Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

Ökoiskolai  munkaterv 2020/2021-es tanévre 

 

Fejlesztési célkitűzéseink: 

1. Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítását, hogy 

a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének 

megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalom 

fenntartható fejlődését. 

2. Olyan tájékozott és tevékeny tanulókat nevelni, akik kreatív, problémamegoldó 

gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a környezet, a természet, a társadalom 

és a gazdaság terén és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni és közös tetteikben. 

3. Az ökológiai nevelés során a tanulókat megismertetni azokkal a jelenlegi 

folyamatokkal, amelynek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek 

mutatkoznak. Konkrét példákon felismeretjük a modernizáció pozitív és negatív 

környezeti következményeit. 

Megértetjük a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható 

fogyasztás elvét. 

4. A tanulók kapcsolódjanak közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába. 

5. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére 

törekvés váljék meghatározóvá. 

6. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok 

közös kezelése és megoldása terén. 

 

Feladataink: 

- A fenntartható fejlődéssel összhangban lévő értékeket, beállítódásokat, készségeket, 

képességeket, viselkedést alakítunk ki, illetve fejlesztünk, megerősítünk. 

- Egészséges, környezetbarát életvitelre nevelünk 

- Törekszünk a környezettel kapcsolatos esztétikai érzékenység fokozására. 

- Segítjük diákjainkat, hogy megfelelő mennyiségű, pontos információhoz jussanak 

környezeti kérdésekkel kapcsolatban 

- Kialakítjuk a környezetért érzett felelősségtudatot. 



- Életkoruknak megfelelően megismertetjük: a környezet fogalmával, a 

környezetszennyezés fogalmával, a környezetvédelem lehetőségeivel, lakóhelyünk 

természeti értékeivel, lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival 

- A szép iskolai környezet kialakítása szintén kiemelt feladat számunkra. Iskolánkat 

fákkal szegélyezett járda határolja. Ezen növények óvására, gondozására figyelmet 

fordítunk. 

- Az intézmény bejárata közelében lévő virágoskert és sziklakert, az örökzöldek és a fák 

gondozását a szakkör tagjai végzik.. 

- Madáretetők kihelyezésével és megtöltésével gondoskodunk az itthon telelő 

madarainkról. 

- Az intézmény folyosóját és a tantermeit is szobanövények díszítik, melynek gondozása, 

ápolása tanítványaink feladata. 

- A tiszta, esztétikus környezet megteremtésére valamennyi pedagógus törekszik, úgy 

hogy annak a gyerekek is tevékeny részesei legyenek. 

- A tantermekben szelektív hulladékgyűjtő található, amelybe az újra hasznosítható papír 

kerül. 

- A folyosón külön hulladékgyűjtőt helyeztünk el, amelybe az elemeket tehetjük. 

- Az iskola bejáratához közel szelektív hulladékgyűjtő konténerek biztosítják a 

lehetőséget a környezettudatos magatartásra. 

- Ösztönözzük tanulóinkat az uzsonnásdoboz, illetve a kulacs használatával arra, hogy 

minél kevesebb hulladék keletkezzen az intézmény falain belül. 

- A közelmúltban több tanterembe energiatakarékos izzók kerültek, mellyel az 

elektromos energia felhasználását tudjuk csökkenteni. Emellett heteseink feladata, hogy 

a szünetekben ellenőrizzék a világítás megszüntetését. 

- Szülők segítségével módunk nyílik az újrahasznosított papír felhasználására 

fénymásoláshoz, dekorációhoz. ( Ebben a tanévben a világjárvány  miatt ez nem 

kivitelezhető) 

- Ösztönözzük tanulóinkat a kerékpáros, illetve gyalogos közlekedésre a település 

légszennyezettségének csökkenése érdekében. 

- Iskolánk névadója Fekete István. A  természet szeretetét művei megismerésén keresztül 

igyekszünk átadni tanulóinknak. Minden évben megrendezésre kerülő Fekete István 

napok irodalmi, képzőművészeti, sport és egyéb versenyei igen népszerűek. 



- Csatlakoztunk a Fekete István Általános Iskolák közösségéhez, ezért minden tanévben 

részt veszünk a Kele napi versenysorozaton, amely szellemiségében kapcsolódik az 

ökoiskolai célkitűzéseinkhez. 

- A 2020-2021-es tanévben is Fényes Bata Anna tanárnő lelkiismeretes munkájának 

köszönhetően a Hermann Ottó természetismereti versenyen megmérettetik magukat 

diákjaink. 

- Tavasszal és ősszel papír és PET palack gyűjtést szervezünk. 

- Iskolánk közelében található a szárazhegyi ökogazdaság, a csévharaszti ősborókás, 

melyek kiváló kirándulóhelynek bizonyulnak. 

- Kirándulásaink során elsősorban környezetvédelmi terület, arborétum, állatkert, 

vadaspark a célpont. 

- Minden tanévben projektekkel színesítjük diákjaink mindennapjait. 

- Az ökofaliújságot minden hónapban megújítjuk. 

- Kézművesfoglalkozásaink során újrahasznosított anyagokkal dolgozunk (műanyag 

flakon, befőttes üveg) 

Felhasználjuk a természet által kínált lehetőségeket (pl. falevél, termések stb.) 

- A Komplex alapprogrami során nagy szerepet kap az Életgyakorlat alapú és a 

Testmozgás alapú foglalkozásokon az egészséges életmódra és a mozgás, séta, sport 

megszerettetésére való törekvés. 

 

Az Öko csoport tagjai: 

- minden pedagógus 

- az osztályok ökofelelősei 

- (csak felső évfolyamon osztályonként 2 fő) 

- az intézmény technikai dolgozói 

 

Az Öko munkacsoportvezetője: Fényes Bata Anna 

Az Öko munkacsoport felelősei: Lénárt Gábor Reggel Dóra, Leéhné Krizsán Ibolya 

 

 

 

 

 



A környezeti nevelés megvalósítása 

A környezeti nevelés területei: 

- A külső természeti környezethez való viszony alakítása  

- A belső természeti környezet alakítása  

- A külső, ember alkotta környezet alakítása  

- A belső személyes világ alakítása  

- A környezeti nevelés színterei: 

- Tanítási órák – anyanyelv, történelem, idegen nyelv, matematika, kémia, fizika, 

biológia, földrajz, készségtárgyak 

- Tanítási órán kívüli, iskolai színterek  

- Iskolán kívüli szervezeti formák – terepgyakorlatok; természetjárások; kirándulások; 

táborok 

 

1-4 évfolyamig 

Az osztályfőnökök, tanítók, napközis nevelők az irodalom, a környezetismeret és a technika 

tanórák, valamint délutáni foglalkozások keretein belül ismertetik meg a tanulókkal a 

környezettudatos viselkedés alapjait elméleti és gyakorlati feladatokkal. Az alsó tagozatban 

nincs kijelölt ökofelelős. 

Az energiatakarékossághoz és a szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódó járőri teendőket a 

hetesek látják el. 

 

5-8. évfolyamig 

A tanév elején minden osztály két ökofelelőst választ. Megbízatásuk a tanév teljes időtartalmára 

szól.  Ökojárőri feladatok ellátását végzik. Szakkör keretén belül gondozzák az iskola 

veteményes kertjét és műsorokat készítenek az iskolarádióba. 

 

 

 



        Szeptember 

- Öko munkacsoport felállítása 

- A tanév munkatervének megbeszélése, összeállítása 

- Ökofelelősök megválasztása 

- Papírgyűjtő konténerek  elhelyezése a tantermekben 

- Növények frissítése a folyosókon 

- Tantermek díszítése, rendezése 

- Szobanövények gondozásáért felelős tanulók megválasztása 

- Felső évfolyamosok osztályszekrényeinek takarítása 

- Ökokert  gondozása ( gyomlálás, kapálás, elszáradt, letermett növények eltávolítása) 

- Öko faliújság dekorálása (  Szépítsd, díszítsd, óvd !) 

        Október 

- Papírgyűjtés 

- Állatok világnapja ( ökofaliújság készítése, filmvetítés) 

- Tanulmányi séta osztályszinten (az őszi természet megfigyelése, falevelek, termések 

gyűjtése)  

- A három hetet meghaladó projekt első része: Higiénia 

- Őszi kertrendezés (a lehullott levelek gereblyézése, zsákba gyűjtése) 

November 

- PET palack  gyűjtés 

- Terménybetakarítás az ökokertben, kertrendezés, a kert felkészítése a télre 

- Ökofaliújság frissítése (A PET palack újrahasznosítás vagy változások a természetben) 

- Lampionok készítése a Márton-napi felvonulásra újrahasznosított anyagokból 

- A fából készült madáretetők karbantartása, javítása, madáretetők készítése 

újrahasznosított anyagból (pl. műanyag flakonból) 

 

December 

- Mikulás kupa 

- Ökofaliújság készítése: Madarak karácsonya 

- Madáretetők kihelyezése, feltöltése 

- Az iskola téli dekorálása 

- Ajándékkészítés természetes alapanyagokkal 



- Karácsonyi vásár dekorációjának készítése természetes anyagokból 

- Fenyődíszítés 

 

Január 

- -A Fekete István hét versenyei a környezet szeretetének jegyében 

(irodalom, természetismeret kézműves, sport) 

- Házi tanulmányi versenyek 

- Téli séta a természetben (növények , állatok megfigyelése) 

         Február 

- Farsang  (jelmezek készítése természetes, vagy újrahasznosítható anyagokból 

- Ökofaliújság frissítése 

- Madáretetők feltöltése 

- Téltemetés 

( Közös fakultatív program a Csicsergő Óvodával )  

 

Március 

- A víz világnapja 

- Ökofaliújság készítése (a víztakarékosság vagy természetes 

vizeink tisztasáságának megőrzése ) 

- Ökofoglalkozás a leendő első osztályos tanítók és az óvodások 

részvételével  (virágmagok ültetése) 

- Az iskola parkjának rendezése 

- Árvácska ültetése 

- Az ökokert felkészítése az ültetésre: ásás, gereblyézés 

- A Hermann Ottó természetismereti verseny I. fordulója 

- Három hetet meghaladó projekt 3. része : Rekordok hete 

Április 

- A Föld napja (ökofaliújság készítése: környezetszennyezés 

témakörben ) 

- Csatlakozás a  TE SZEDD hulladékgyűjtési akcióhoz 

- Verseny: Környezetvédelmi plakát készítése 

- Virágmagok, palánták ültetése 



- A Hermann Ottó természetismereti vetélkedő 2. fordulója 

 

Május 

- Papír-és PET palack gyűjtés 

- Madarak és fák napja 

- Séta a megújuló természetben, madarak megfigyelése 

- Tanulmányi kirándulás (úti cél lehetőleg környezetvédelmi 

terület) 

- Kertészkedés: palántázás folytatása 

- Gyermeknap a környezetvédelem jegyében 

 

Június 

- Környezetvédelmi világnap 

- Ökofaliújság díszítése (Hogyan takarékoskodjunk a Föld 

erőforrásaival, energiahordozóinkkal? ) 

-  Növények gondozása: öntözés, kapálás, gyomtalanítás 

- Környezettudatosság mérése tanulóink körében ( ökolábnyom) 

- Jutalomkirándulás (állat, vagy növénykert meglátogatása ) 

- Hermann Ottó természetismereti verseny III. fordulója 

- Tantermek, folyosók növényeinek felkészítése a nyári szünetre 

 

 

 

2020.09.03. 

Leéhné Krizsán ibolya                                                       Fényes Bata  Anna 

 ökofelelős                                                                            ökocsoport vezető 

 

 


