
Az öko munkaközösség munkaterve 

2020/2021 

Az öko-munkacsoport tagjai:  

Ácsné Molnár Gabriella, Borók Edit, Budai Gabriella munkaköz.-vezető, 

Baginé Kenderesi Andrea, Rimóczi Tamás, Gedeonné Mergenthaler Réka, Kása Orsolya 

Karskó János, Mácsár Melinda, Nádas Anna, Szabó Ágnes tiszteletbeli tag 

 

Egész évben feladatunk:  
A DÖK bevonása, javaslatok, rendszeres összejövetelek, DÖK-ön belüli ÖKO munkacsoport 

létrehozása 

Szülők tájékoztatása 

Öko-faliújság az aulában és a tanáriban 

Az iskola öko-weboldalán zöldhírek, ökocikkek, fényképek, munkaterv közzététele 

Az iskolában folyó ökotevékenység ismertté tétele az iskolai facebook oldal segítségével 

 

Általános törekvéseink: 

- kapcsolatok ápolása civil szervezetekkel: 

 Budakörnyéki Naturparkért Szövetség  

 Budavidék Zöldút Szövetség 

 Budakeszi Város Német Önkormányzata 

 Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház   

 Budakeszi Szépítő Egylet  

 Állatmenhely Budaörs  

 Állatmenhely Etyek 

 Öko Keszi civil szervezet 

 HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

 
- kapcsolat ápolása Budakeszi intézményeivel, ill. külső partnerekkel: 

 Általános iskoláknak: a nyílt napon hangsúlyt fektetni a környezettudatosságra. 

(bemutatóóra témaválasztásában, ökoiskolai tevékenység bemutatásában) 

 Együttműködési a Budakeszi Széchenyi István Általános Iskolával közös ökoiskolai 

programok rendezésére 

 A külföldi középiskolákkal való kapcsolatokban a fenntarthatóságra is hangsúlyt 

helyezni (Comenius, Nagyvárad, Erasmus) 

 Kapcsolódás a városi rendezvényekhez  

 Kapcsolat a Nagy Gáspár Városi Könyvtárral 

 Kapcsolat a Budakeszi Metodista Gyülekezettel 

 Szülők bevonása az ökoiskolai tevékenységbe 
 

- A önkéntes közösségi szolgálat teljesítéséhez lehetőségek keresése a már meglévő 

ökopartnereinken keresztül, ill. új kapcsolatok kezdeményezése az ökoiskolai arculathoz 

illeszkedően (idősek otthona, HÍD családsegítő, állatmenhely…) 
 

Pedagógiai munka:  

 
Zöldpontgyűjtő verseny az osztályok között: pl. egészség, környezetvédelem, hagyományápolás, 

tudatos vásárlás, jeles napok, osztálydekoráció, hulladékgyűjtés  

 

Iskolazöldítés: felesleges vagy nagyra nőtt növények átvétele: az osztálytermek és folyosók díszítése: 

természetes anyagok, környezetvédelem szempontjai 

 



 

Dekoráció: az iskola csinosítása, a közösségi terek otthonosabbá tétele a diákokkal közösen, 

az osztálytermek dekorációjában fontos szempont a környezettudatosság megjelenése, 

zöldsarkok kialakítása, természetes anyagok használata, a szelektív hulladékgyűjtés kulturált 

formájának ösztönzése, a tisztaságra és energiatakarékosságra figyelmeztető táblák elhelyezése a 

tantermekben  

 
Plakát- és fotópályázatok kiírása különböző témákban, amelyekkel erősíthetjük a természet szeretetét 

és a környezettudatos szemléletet vagy annak kialakítását. Kiállítások szervezése az iskolában  

Képzőművészeti, illetve fotókiállítás - félévenként 1-1 az iskola aulájában, paravánokon, melyekre 

külső partnerként a helyi általános és középiskolákból is várunk pályázatokat. (jeles napok, témahetek 

alkalmával) 

A Tehetségpont pályázati lehetőségeinek kihasználása 

 

Takarékosság: a fénymásoló papír-fogyasztás csökkentése, a kétoldalas papírhasználat ösztönzése, 

papírmentes tanítási nap (március 1. az újrapapír napja - papírpréselés) 

„Újra gyertya” – adventi gyertyaöntés gyertya maradékból (NA) 

 
Szelektív hulladékgyűjtés: pet-palack, kupak, elem, fémdoboz, elektromos hulladék gyűjtése 

folyamatosan 

Évente két alkalommal papírgyűjtő hét szervezése az iskolában (ÁMG, NA, BG) 

 

Részvétel az országos Te Szedd! Mozgalomban 

 
Előadásokon, kiállításokon való részvétel az év során (pl. kutatók éjszakája); egészséges életmódhoz 

kapcsolódó programokon, versenyeken való részvétel (KO) 

  
Kapcsolódás jelesnapokhoz osztályfeladatként (állatok, víz, Föld stb. )  

 

Gyalog- kenu-, kerékpártúrák szervezése – Kása Orsolya tanárnő szervezésében havonként 

természetjárás a biológia faktosokkal és az érdeklődőkkel 

 

Sokféle sporttevékenység biztosítása – tornatermi és szabadtéri, külső helyszíni (Makkos-futás, 

streetball, kerékpár-verseny, pingpong, kosárlabda, tanár-diák foci... )  

Sportnap („Európa együtt mozog”) (KJ) 

 

Iskolaújság: az ökoiskolai tevékenység megjelenítése (BG, MR) 

 

Gólyatábor szervezése a Velencei-tónál (KJ) 

 

Ősszel kapcsolódás a Mozdulj a klímáért! felhíváshoz 

 

Ősszel Gábor Emese gombaismereti tanfolyamot tart az iskolában (Budakeszi lakosainak), a 

biológia faktosoknak ingyenes a részvétel 

 

Októberben terménynap/terményünnep szervezése (BG) 

 

Októberben az állatok világnapjához kapcsolódóan a 10. évfolyam látogatása az Állatkertben (KO) 

 

Csatlakozás a témahetekhez: 

 - A Fenntarthatóság-környezettudatosság Témahete 2020. okt. 5-9 és 2021. ápr. 19-23. (KO) 

 - Pénzügyi és Gazdálkodási Témahét 2021. március 1-5. (NA) 

- Digitális témahét 2021. március 22-26. (informatikatanárok) 
 

http://www.penz7.hu/


Karácsonyi adománygyűjtés: kapcsolódás helyi és országos akciókhoz (cipősdoboz, jótékonysági 

süteménysütés, HÍD) (NA,ÁMG,BG) 

 

Ballagás: a tarisznyába útravalóul pl. környezetvédelmi tudnivalók 10 pontja, vagy a tudatos vásárlás 

szempontjai, iskoladíszítés környezetkímélő módon virágboltoktól elkért cserepes növényekkel 

 

Projektnap április 22-én, a Föld napján – (felelős: öko munkaközösség) 

 

ÚJ TÖREKVÉSEK: 

-mentálhigiéné, lelki egészség támogatása (Rimóczi Tamás) 

-komposztálás –„almacsutkavödör” megoldása 

Zöld jeles napok 2020-2021 - osztályonkénti vállalások 

Zöld jeles nap Dátum Osztály DÖK-DÖKO képviselők 

Ne gyújts rá!-nap november 19. 9.Ny Szalai Bence 

az újrapapír napja március 1. 9.A Simon Kamilla 

Ne vásárolj semmit! november 25. 9.B Balogh Dorina 

energiatakarékossági világnap március 6. 10.A Szalczinger András 

a víz világnapja március 22. 10.B Horváth Brigitta 

az egészség világnapja április 7. (12.) 11.A Kégli Szabolcs 

a vizes élőhelyek világnapja február 2. 11.B Klimes Imre 

az állatok világnapja október 4. 12.A Magos Benedek 

meteorológiai világnap március 23. 12.B Szabó Csaba 

 

 

Zöld jeles napok: 

 

Szeptember 16-22. Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap (09. 22.) 

Szeptember 20. szemétszedési világnap 

Október 4. az állatok világnapja 

Október 10. a komposztálás napja 

Október 16. a kenyér világnapja 

November 19. Ne gyújts rá!-nap 

November 25. Ne vásárolj semmit! -nap 

Február 2. a vizes élőhelyek világnapja 

Március 1. az újrapapír napja  

Március 6. nemzetközi energiatakarékossági világnap 

Március 22. a víz világnapja  

Március 23. meteorológiai világnap 

Április 7. az egészség napja 

Április 18. műemlékvédelmi világnap 

Április 22. a Föld napja 

Május 10. sz. a madarak és fák napja 

Május 15. h Nemzetközi Klíma Akciónap 

Május 22. h a biodiverzitás napja 

Május 24. sz. Az Európai Nemzeti Parkok Napja 

Június 5. környezetvédelmi világnap 


