
NÉV:            Ácsné Molnár Gabriella                                                              beosztás: ökomunkacsoport vezető 

A 2017/18-as tanév ökomunkaközösségi beszámolója  

(Az év végi szakmai beszámoló az Érdi Tankerület kérdései alapján) 

1.) Pedagógiai folyamatok 

➢ Sikeres programok:  

o sportnap szeptemberben 

o Autómentes nap (részvétel a városi programben: gördeszka) 

o részvétel a TeSzedd mozgalomban (9.Ny) 

o őszi papírgyűjtés 

o gyűjtés az állatmenhely részére 

o állatok világnapján facebook fotógyűjtés (12.B) 

o Rendhagyó biológia óra a városi könyvtárban 

o Ne vásárolj semmit nap szervezése (9.B) 

o Zöldjárat - energia a holnapért (fizika előadás a 9.A, 9.B, 10.A, 10.B, 11.A, 11.B 

osztályoknak) 

o öltözz pirosba: adománygyűjtés  Dóri-ház javára (gyermek-hospice) 

o jótékonysági süteménysütés 

o karácsonyi cipősdoboz akció 

o karácsonyi készülődés – kreatív délután 

o adventi teaház szervezése 

o múzeumi szakkör programjai:  

▪ reformációs séta Budapesten a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából 

▪ Látogatás a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben 

o Makkos-futás 

o részvétel a fenntarthatóság témahéten: a különböző tantárgyak óráiba beillesztettük a 

fenntarthatósággal kapcsolatos témákat: 

▪ fizika: - 9.B osztály: hulladékprobléma, a hulladékok környezeti hatása, kezelési 

lehetőségek; 11.A osztály: hulladék és energia, energiaformák és 

környezetszennyezés; 

▪ a tanórák tananyaga lehetőség szerint illeszkedett a témahét tematikájához 

(matematika – feladatszövegezés; történelem – globalizáció, ipari forradalom 

hatásai; magyar nyelv – vers választás; angol nyelv – tematikához illeszkedő 

témaválasztás) 

o Az iskola udvarába 3 fa kerti asztalt és padokat vettünk a hulladékgyűjtésben kapott 

pénzből.  

o Csatlakoztunk a #Zöldenjobb! mozgalomhoz, támogatjuk a környezetvédelmet és a 

szelektív hulladékgyűjtést. 

o megépült, megszépült az iskola sportudvara 

o Legsikeresebb programunk: ökoprojekt-nap: idén a hulladék problémakör jegyében 

szerveztük meg a projektnapot. A fő szervezők és koordinátorok Szabó Ágnes és Mácsár 

Melinda voltak, de a tanári kar minden tagja illetve még a nem pedagógus dolgozók is 

kivették részüket a feladatokból. A formát tekintve megtartottuk a már jól bevált és a 

gyerekek között is népszerű akadályversenyes formát. Sajnos a rossz idő miatt az idén az 

iskolában kellett megtartanunk, de ez legalább könnyebben megszervezhetővé és 

áttekinthetővé tette a programokat. Mivel a tanév utolsó előtti napja a projektnapunk, 

eddigre már minden kolléga igen elfáradt, éppen túl vagyunk az évvégi hajrán, a dolgozat 

javítások és lezárások embert próbáló feladatán, s a gyerekek szintén egy hajszolt időszak 

végén vannak,  így nagyon kevés energia marad arra, hogy mindent a legoptimálisabban 

tervezzünk és kivitelezzünk. Így időhiány miatt elmaradt a vetélkedő értékelése is, azt az 

öko-osztály verseny eredményével együtt csak a tanévnyitón fogjuk tudni elmondani. 

https://www.nsjg.eu/nsjg-oko/aktualitasok/401-2016-09-21-18-23-27
http://nsjg.eu/index.php/34-gimnazium/anyagok/443-rendhagyo-biologia-ora-a-10-b-osztallyal
https://www.facebook.com/hashtag/z%C3%B6ldenjobb?source=feed_text


Szerencsére Mácsár Melinda még azon melegében egy cikkben foglalta össze a projektnap 

eseményeit, amelynek megjelentetését egy szakmódszertani oldalon fogjuk kérni. Szintén 

ezzel a nappal kapcsolatban új tervként a jövőben tavasszal, valamelyik zöld jeles naphoz, 

vagy esetleg a diáknapokhoz szeretnénk majd kapcsolni az ökoprojektnapunkat. Így talán 

ezeket a hibákat és nehézségeket (kimerültség, elmulasztott végeredményhirdetés) 

elkerülhetjük. 

➢ Részben megvalósult programok: 

o iskolánkból 3 csapat nevezett Magyar Természetvédők Szövetsége által meghirdetett e-

Figyelő - környezetvédelmi vetélkedőre, de sajnos nem csinálták végig a csapatok mind a 3 

fordulót.  

o a zöld jeles napok osztályvállalásokkal szervezett eseményei csak részben valósultak meg.  

o a zöldpontok naprakész nyilvántartása 

o a honlapon az aktuális információk megjelenítése 

➢ Tervezett, de elmaradt programok: 

o tavaszi papírgyűjtés: egyéb programok miatti torlódás, illetve a városi akció elmaradása 

(amihez kapcsolódni kívántunk) miatt.  

 

Budakeszi, 2018. 06. 18. 

 

 

https://www.nsjg.eu/index.php/nsjg-oko/aktualitasok/458-e-figyelo-kornyezetvedelmi-vetelkedo
https://www.nsjg.eu/index.php/nsjg-oko/aktualitasok/458-e-figyelo-kornyezetvedelmi-vetelkedo

