
                                                                    

                                    

 

Ökoiskolai munkaterv 
2015/2016 

 

 

A Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola környezeti nevelési feladata: 

 

A tanítási órákhoz kötődő környezeti nevelési feladatok az iskola Helyi Tanterve szerint valósulnak 

meg. Az iskolai élet minden területén érvényesül a környezeti nevelés, és a fenntarthatóság 

pedagógiájának elve.  

 

 Havi programok: 

• szeptember - október 
Minden osztály a saját tantermét, a tanterme előtti folyosó részt dekorálja.  

Ajánlott téma: 2016. év növényei, állatai 

Felelős: osztályfőnökök 

Sportnap: a szülőkkel közös rendezvény 

 Ügyességi versenyek, közös futás, játékos vetélkedők. 

  Felelős: Szűcs János, Boros Beáta, Németi Gábor 

 

 

       A nevelési munkaközösséggel és a Diákönkormányzattal közös program. 

Papírgyűjtés az iskolaudvaron elhelyezett konténerben 

Felelős: osztályfőnökök, Szűcs János 

Az állatok világnapja 

      Felelős: Szemán Zsuzsa 

 

• november – december 

Műhelyfoglalkozás: a város környezetvédelmi programjának megismerése 

A fenntarthatóságra nevelés módszerei 

Felelős: munkaközösség vezetők, ökocsoport vezető 

 

 Madárbarát udvar – téli madáretetés 

Tevékenység: minden osztály madárkalácsot készít, madáretetőt helyez ki, időjárástól 

függően tavaszig gondoskodik madáreleségről. 

Felelős: osztályfőnökök, Dóróné Balázs Katalin, Szemán Zsuzsa 

 

• Január - február: 

      A témahét: Thököly-hét  

      Felelős: osztályfőnökök, Dóróné Balázs Katalin 

 Jelentkezés a környezettel kapcsolatos versenyekre. 

Felelős:Szemán Zsuzsa, Szakály Henrietta, munkaközösség vezetők 

 

• március – április 

A víz világnapja 

„Legnagyobb kincsünk a víz” komplex természettudományos vetélkedő a felső 



                                                                    

                                    

tagozatos osztályok részére. Az alsó tagozatosok osztálykeretben tevékenykednek 

ezen a napon (keresztrejtvény, rajz, látogatás a víztoronynál).  

Felelős: biológus, tanítók, ökocsoport 

 

     A Föld napja  

Április 20-24.: A Föld napja verseny 

Felelős: osztályfőnökök, munkaközösség vezetők, ökocsoport vezető 

 

 

 

 

• május- június 

 Madarak és fák napja 

Tevékenységek: minden osztály kap egy megfigyelési munkalapot, melyet az 

osztálykirándulás során tölt ki a helyszínen. A következő héten kiállítás a 

munkalapokból, készített fényképekből. 

       Felelős: ökocsoport  

Városismereti verseny 

Felelős: Cseke Amália 

 Projekt, tanulmányi kirándulás: Barangolás hazai tájakon 
         Felelős: tanítók, osztályfőnökök, programban résztvevő tanárok 

 

Fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó oktatási programok  
• Az OFI által kiírt pályázatokon és az ezekhez kapcsolódó képzéseken való részvétel 

• Az év közben elérhető továbbképzéseken való részvétel 

Felelős: Szemán Zsuzsa, ökocsoport 

 

• Kapcsolattartás a hajdúszoboszlói ökoiskolákkal: 

Egymás programjainak megismerése, részvétel a programokon. 

Felelős: Dóróné Balázs Katalin, ökocsoport 

• A város által szervezett versenyeken való részvétel 

• A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága által szervezett levelezős vetélkedőkön való 

részvétel, vagy városi civilszervezettel 

• Az iskolai vetélkedőinken az osztályok csapatai vesznek részt  

• Felelős: Szemán Zsuzsa, ökocsoport 

 

A munkacsoport tevékenységének bemutatása az iskolai kivetítőn, és az ökofalon. 

Kapcsolattartás a szülőkkel: A munkacsoport által szervezett programokra a szülőket is meghívjuk.  

Felelős: 

 

 

 

Hajdúszoboszló, 2015. augusztus 28. 

    

            Cseke Amália 

munkacsoport vezető 


