
 

ÖKO munkaterv 2022-2023. tanév 

 

„Evolúciósan kialakult és örökölt kognitív képességeink alapvetően nem teszik lehetővé, hogy megóvjuk a 

minket eltartó környezetet és természetet saját magunktól, hiszen évezredeken keresztül nem volt 

képességünk arra, hogy ilyen drasztikus rohamléptekben pusztítsuk saját életterünket. Ezt felismerve kell új 

intelligenciát elsajátítania az emberiségnek, amit ökológiai intelligenciának nevezünk.” 

Éppen ezért legfontosabb és legalapvetőbb célunk az ökológiai intelligencia fejlesztése. 

A gyerekek és felnőttek környezettudatos szemléletének további formálása. 

Az ökotudatos magatartás erősítése. A minket körülvevő világ, emberek, állatok, növények, természetes és 

mesterséges vívmányok tiszteletére való nevelés, a tolerancia és empátia növelése. 

 

Öko munkacsoport tagok: 

Aszódiné Sánta Noémi- német, történelem tanár 

Balázs Erzsébet- tanító 

Blahó Mónika-biológia tanár 

Brunnerné Balogh Éva-tanító 

Horváth Andrea-tanító 

Hunyadi Éva-tanító 

 

 

 

Jeviczky János-karbantartó 

Kabály Adrienn-kémia, matematika tanár 

Lupkovics Adrienn- német tanár 

Moldován Mónika-tanító 

Őszné Torma Krisztina-testnevelő tanár 

Radoszta Linda- tanító 

Szemők Zsuzsanna-tanító 

Szlobodnikné Szirtes Bernadett-tanító

 

Állandó programjaink: 

 

✓ Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag, papír, használt elem) - tantermekben, folyóson 

✓ Energia kommandó felsőben, ugyanezeket a feladatokat alsóban a hetesek látják el 

✓ Teremtakarítás felső tagozaton havonta egyszer 

✓ Delikát Kerttestvér Programban való részvétel (mellékletben olvashatunk erről) 

✓ Öko faliújság szakkör keretében hónapról-hónapra megújul  

Havi progtamjaink: 

Szeptember ÖKO munkaterv elkészítése 

ÖKO szakkör megalakulása alsó- és felső tagozaton, munkaterv elkészítése 

ÖKO faliújságon az adott hónap környezetvédelmi jeles napjainak a megjelenítése és ezek 

közül egy kiemelése: 

Autómentes világnap (szeptember 22.): Figyelemfelhívó plakátok készítése, szülők 

tájékoztatása email-ben. Horváth Andrea, Blahó Mónika 



Október ÖKO faliújságon az adott hónap környezetvédelmi jeles napjainak a megjelenítése és ezek 

közül egy kiemelése: 

Állatok világnapja (október 4.): Alsóban és felsőben is gyerekek behozhatják házi 

kedvenceiket, néhány mondattal bemutatják ezen a délután. - Horváth Andrea, Blahó 

Mónika 

Október 7.: Alsó tagozat: osztálykirándulás / Felső tagozat: Sport- és egészségnap 

Október 10-14.: Papírgyűjtés - DÖK 

Október utolsó hete: Vegán ételek készítése, kóstolása/technika órákon-szaktanárok 

November ÖKO faliújságon az adott hónap környezetvédelmi jeles napjainak a megjelenítése és ezek 

közül egy kiemelése: 

Vegán világnap (november 01.): Október utolsó hetén megtartva, az őszi szünet miatt. 

December ÖKO faliújságon az adott hónap környezetvédelmi jeles napjainak a megjelenítése és ezek 

közül egy kiemelése: 

Luca nap (december 13): Luca-búza ültetése alsó tagozaton, Luca napi vásár és 

könyvvásár-tanítók, osztályfőnökök, DÖK 

Január ÖKO faliújságon az adott hónap környezetvédelmi jeles napjainak a megjelenítése és ezek 

közül egy kiemelése: 

Bolhapiac felsőben-Blahó Mónika, DÖK 

Február ÖKO faliújságon az adott hónap környezetvédelmi jeles napjainak a megjelenítése és ezek 

közül egy kiemelése: 

Tobzoskák világnapja (február 20.): Rajzok és közös plakát készítés. -Hunyadi Éva, 

Blahó Mónika  

Március ÖKO faliújságon az adott hónap környezetvédelmi jeles napjainak a megjelenítése és ezek 

közül egy kiemelése: 

Víz világnapja (március 22.): Kémiai kísérletek a vízzel. -Kabály Adrienne 

Papírgyűjtés - DÖK 

Április ÖKO faliújságon az adott hónap környezetvédelmi jeles napjainak a megjelenítése és ezek 

közül egy kiemelése: 

Föld napja (április 22.) Meserengeteg alsó tagozaton- Blahó Mónika. Böröczky Csaba, 

Falusiné V-K. Gabriella, Horváth Andrea 

Fenntarthatósági témahét 24-28-ig- Blahó Mónika, Kovácsné V. Katalin 

Május ÖKO faliújságon az adott hónap környezetvédelmi jeles napjainak a megjelenítése és ezek 

közül egy kiemelése: 

Nemzeti Parkok napja (május 24.): Játékos vetélkedő, keresztrejtvény-Moldován Mónika, 

Lupkovics Adrienn, Blahó Mónika 

Május 5.: Felső tagozat: osztálykirándulás / Alsó tagozat: Sport- és egészségnap 



Június Erdei iskolák alsó tagozaton 

Kerékpározás világnapja (június 3.): Kerékpártúra, kerékpáros akadályverseny-Blahó 

Mónika, Őszné T. Krisztina, tanítók 

Az éves munkaterv értékelése 

A következő tanév cselekvési tervének összeállítása 

 

 

„A természet hatalmas, az ember parányi, ezért talán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud 

teremteni a természettel.” 

(Szent-Györgyi Albert) 

 

 

Budapest, 2022. szeptember 1.                                                                                         

   Horváth Andrea, Blahó Mónika 

 

 


