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ÖKOISKOLAI MUNKATERV  

 

Az ökoiskolai munka célja: Fenntarthatóságra nevelés: példamutatás, tapasztalatszerzés. 

                                             Szemléletformálás, környezet-tudatos magatartás kialakítása. 

                                             Együttműködés a szülőkkel, és a társadalmi szervekkel. 

                                             A környezetismeret és a múzeum kapcsolatának erősítése. 

 

Feladatok: Jeles napokhoz kapcsolt környezet-tudatos tevékenységek. 

                  Folyamatos feladatok: ismeretbővítés a környezetünkről, 

                                                                               a biológiai sokféleség megőrzéséről, 

                                                                               a Natura 2000-ről. 

                                                        növények gondozása az osztályteremben, a gyógynövény-kertben, 

                                                        szelektív hulladék gyűjtés,  

                                                        az öko-fal frissítése, 

                                                        energia őrjárat. 
Állandó rendezvények: Jeles napok, 

                                       témahét, projekt napok, 

                                       sport- é s főzőnap 

                                       kirándulások, túrák 

 

 

 

 



 

 

Időpont 

 

        Tevékenység 

 

Módszer 

Kapcsolódó helyszín  

résztvevők 

Felelős, 

kapcsolattartó 

 

Szeptember 

Munkacsoport megújítása, 

munkaterv elkészítése, elfogadása 

kooperáció Iskola 

a munkacsoport tagjai 

DÖK – és az SZM 

képviselői 

tantestület 

koordinátor 

Arculat: 

 Öko-fal frissítése 

 

      

munkáltatás Aula, folyosók,  

tantermek 

tanulók, tanárok 

 

szaktanárok 

Összhang a környezeti neveléssel, 

zöld, gyepes udvar, őshonos fák, 

cserjék, gondozása  

együtt a technikai 

dolgozókkal 

Iskolaudvar 

technikai dolgozók, 

diákok 

 

igazgató 

Papírgyűjtés Mentsük meg a 

fákat! Felhívás a lakossághoz. 

osztályszintű 

munkáltatás 

Az iskola udvara  

tanulók, tanárok, szülők 

 

megbízott tanár 

Autómentes világnap felhívás tanulók, tanárok, szülők öko munkacsoport 

 



 

Október Az állatok világnapja 

fotó pályázat 

saját házi kedvenc 

bemutatása 

közönség szavazás 

Aula, kivetítő 

tanulók, tanárok, szülők 

természettudomány 

munkaközösség 

 

Sport- és főzőnap 

környezetkímélő rendezvény 

közös nap a szülőkkel 

sport és népi gyermek- 

játékok 

Iskolaudvar 

tanulók, tanárok, szülők 

igazgató 

tanárok 

Daruvonulás a Hortobágyon 

Közvetlen tapasztalat a 

madarakról. 

kirándulás Hortobágy osztályfőnökök 

November Madáretető készítése, 

karbantartása 

munkáltatás Tanulók, tanárok, szülők koordinátor 

technika tanár 

Tudatos vásárlás, fogyasztás 

szüneteltetési nap (nov.27) 

 

Kapcsolat természetvédő 

szervezettel 

A kapcsolódó honlap 

megismerése. 

Zöld Szív Ifjúsági 

Természetvédő 

Mozgalom 

Tanóra 

tanulók, tanárok 

 

osztályfőnökök 

Energia őrjárat az intézményben, 

a hulladék, a víz, és az elektromos 

energia csökkentése 

Technikai dolgozók 

bevonásával 

Tantermek, folyosók, 

mellékhelyiségek 

technikai dolgozók, 

diákok 

 

koordinátor 

 



 

 

Időpont 

 

        Tevékenység 

 

Módszer 

Kapcsolódó helyszín  

résztvevők 

Felelős, 

kapcsolattartó 

December A madáretetés elkezdése az 

iskolában és a családi házaknál 

munkáltatás Iskolaudvar 

tanulók, tanárok 

koordinátor 

Advent: együttműködés az 

egyházakkal 

köszöntés; közös 

énekléssel, műsorral 

Aula 

tanulók, tanárok, 

egyházi személyek 

igazgató 

Karácsonyi díszek készítése; 

természetes- és újrahasznosított 

anyagok felhasználásával. 

szülők bevonása 

délutáni foglalkozás 

tanterem 

tanulók, tanárok, 

szülők 

osztályfőnökök  

Egészség és hagyomány: 

Gyógytea készítés, fogyasztás 

és mézeskalács sütés 

bemutatás 

munkáltatás 

Tankonyhán és az iskola 

konyháján 

tanulók, tanárok, szülők 

technika tanár 

élelmezésvezető 

Január Madárkalács készítése, 

madáretetés, madárvédelem 

tevékenység Tanórán 

tanulók, tanárok 

technika tanár 

Hulladékgazdálkodás, 

újrahasznosítás 

bemutatás 

ZÖLDKÖR 

Tornaterem 

tanulók, tanárok, szülők 

koordinátor 

igazgató 

Ötletek, módszerek 

felhasználása: újrahasznosítás 

munkáltatás 

játék készítés, falikép 

Tanulók, tanárok technika tanár 



 

 

Időpont 

 

        Tevékenység 

 

Módszer 

 

Kapcsolódó helyszín  

résztvevők 

 

Felelős, 

kapcsolattartó 

Február Témahét:  

vizes élőhelyek megőrzése 

előadás: Natura 2000 

Hortobágyi Nemzeti 

Park munkatársa 

Tornaterem 

tanulók, tanárok, szülők 

igazgató 

A mi folyónk a Kösely. 

Irodalmi leírás, monda 

megismerése. 

felolvasás 

tanulói ppt-k, rajzok 

Tanterem 

tanulók, tanárok 

földrajz- magyar 

tanár 

A Kösely folyó haszna: nádvágó 

eszközök a múzeumban 

múzeum látogatás Helytörténeti múzeum 

tanulók, tanárok 

osztályfőnök 

Március Kösely-túra gyalog és kerékpáron A város határában 

található folyószakasz 

tanulók, tanárok, szülők 

osztályfőnök 

szabadidő felelős 

Víz világnapja: verseny feladatok 

Látogatás a Víztoronynál, és a 

Városi Gyógyfürdőben 

évfolyamok közti 

verseny 

tanterem 

tanulók, tanárok 

Természettudomány 

munkaközösség 

Beszámoló az energia őrjárat 

eddigi tapasztalatairól 

tanulói beszámoló ppt 

alapján 

Tornaterem 

iskolagyűlés 

koordinátor 

DÖK segítő tanár 

Közlekedési verseny Ebesen csapat versengés Ebes Általános Iskola Közlekedési 

referens 



 

Április Biodiverzitás: a biológiai 

sokféleség megőrzésének 

jelentősége. 

Előadás: Natura 2000 Tanterem 

tanulók, tanárok, szülők 

igazgató 

Föld napja verseny rendezése 

környezet védelmi témában 

járási csapat verseny Tanterem 

tanulók, tanárok 

biológia tanár 

A gyógynövénye kert gondozása; 

gyomtalanítás, tőpótlás. 

munkáltatás Gyógynövényes kert 

tanulók, tanárok 

technika tanár 

Május Projekt napok 

Ismerjük meg hazánk épített,- és 

természeti értékeit 

kirándulás tervezés 

osztályszinten 

előzetes gyűjtőmunka 

Tanterem 

tanulók, tanárok 

osztályfőnök 

koordinátor 

Városismereti verseny 

Feladatlap a város történelmi, és 

kulturális értékeiről. 

városi csapatverseny a 

megjelölt helyszínek 

bejárásával 

Hajdúszoboszló 

emlékhelyei, múzeuma. 

versenyző csapatok 

koordinátor 

versenyszervező 

tanár 

Madarak, fák napja, 

rajzok a madarakról 

egyéni rajzverseny Tanterem 

tanulók, tanárok 

rajztanárok 



 

 

Időpont 

 

        Tevékenység 

 

Módszer 

Kapcsolódó helyszín  

résztvevők 

Felelős, 

kapcsolattartó 

Június Osztálykirándulás 

A tapasztalatok ábrázolása, 

rajzokkal, fotókkal, rövid 

leírással. 

öröm bánat térkép 

készítése osztályonként 
A kirándulás helyszíne 

tanulók, tanárok 

koordinátor 

osztályfőnök 

munkaközösség 

vezetők 

Környezetvédelmi világnap: 

városunk kiemelten védett 

területének megismerése 

kerékpár túra 

megfigyelés, 

tapasztalatszerzés 

A Natura 2000 által 

megjelölt szikes élőhely 

 

koordinátor 

szabadidő felelős 

Gyógynövények: zsálya, menta, 

citromfű, levendula megismerése. 

Levelek, virágok begyűjtése, 

teakészítés. 

 

munkáltatás 

Iskolaudvar 

tanulók, tanárok 

Technika, biológia 

tanár 

osztályfőnökök 

Tanárok Zöld Szíves Országos 

Találkozója 

Tapasztalatgyűjtés 

közös ismeretszerzés Visegrád 

tanárok 

koordinátor 

igazgató 

A munkaterv értékelése 

tantestületben, a DÖK és az SZM 

keretében. 

beszámoló, vita konferencia terem, 

év végi értekezlet 

tanulók, tanárok, szülők 

koordinátor 

DÖK segítő tanár 

 


