
    

   

 

 

Ökológiai munkacsoport munkaterve 

2020/2021-es tanév 

A 2020/2021–as tanév munkatervi célkitűzései a következők az 

Oktatási területen: 

- Környezettudatosságra nevelés komplexen, minden tantárgy keretében, ill. a tanórán kívüli 

foglalkozásokon is. 

- Törekedni kell arra, hogy a tanítás- tanulásszervezés formái rugalmasabbak legyenek, 

igazodjanak a tanulók életkori sajátosságaihoz. Az alkalmazott módszerek, eljárások, 

technikák adjanak nagyobb teret a tanulók részvételének, önkifejezésének, önállóságának. 

A fenti elveken kívül, folyamatosan összekötni a hitoktás adta lehetőségekkel, a teremtett 

világ védelme érdekében. 

Kiemelt feladat: 

- Környezettudatosságra nevelő játékok tanítása, mind a tanítási órákon, mind a tanórán kívüli 

programokon és a napköziben. A hulladékcsökkentés és hulladékgazdálkodás, az 

újrahasznosítás tudatosítása, kreatív tárgyak készítése. 

 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás terén: 

- Tehetségpontként keresünk új területeket a differenciált fejlesztés lehetőségeire, új 

módszerekkel, melyeket az okostáblák használata is kiegészít 

Nevelési területen: 

- A környezet- és természet védelme, fenntarthatóságra nevelés. 

- Minél több tanuló bevonása a munkatervi programokba. 

Céljaink: 

örökös ökoiskolai cím elnyerése 

teremtésvédelem 

Célkitűzéseink megvalósításához az alábbi feladatokat tervezzük: 

 

Időpont Munkatervi feladat Felelős(ök) Megjegyzés 

Szeptemberben: 

 

Az Öko-faliújság létrehozása 

a bejárattól jobbra eső 

folyosón  

Alsós Mk.vezetők 

ÖKOMCS 

-havonkénti folyamatos 

frissítése.  

sikerkritérum: alsó tagozat 



    

   

 

 

 80 százalékának aktív 

bevonása 

szeptember 2.hete  Tisztasági verseny elindítása. 

egész tanévben folyamatos 

működése a Juliannás 

hagyományoknak megfelelő 

pontgyűjtős rendszerben 

Alsó és felső 

tagozatos szervezési 

munkaközössévezetők 

sikerkritérum: intézményi 

létszám 80 százalékának 

aktív bevonása 

szeptember 3. hete Energiaőrjárat osztályfőnökök 

DÖK 

figyelmet felhívni a 

pazarlásra, a bekapcsolva 

hagyott projektor izzókra, 

túlzottan sokáig nyitva 

hagyott ablakokra stb. 

sikerkritérum: intézményi 

létszám 70 százalékának 

aktív bevonása 

 Öko-délután 1.  alsós szakmai 

munkaközösség és 

ÖMCS 

Kéthavonta pénteken 

délután, kézműves 

foglalkozás vagy játékos 

verseny /csuhé, agyag, fa, 

műanyag palackok 

újrahasznosítás/ 

sikerkritérum: alsó tagozat 

50 százalékának aktív 

bevonása 

szeptember közepe Felhívás az Autómentes 

Világnapra 

osztályfőnökök és 

DÖK 

plakátok, egyéni 

figyelemfelhívó rajzok az 

osztályokban 

sikerkritérum: intézményi 

létszám 50 százalékának 

aktív bevonása 

 

október 5.  

 

Állatok Világnapja osztályfőnökök, 

állatkerti munkatárs, 

pedagógiai 

asszisztensek 

 

 Belső tudásmegosztás és 

külsős előadás szervezés 

sikerkritérum: intézményi 

létszám 80 százalékának 

aktív bevonása 



    

   

 

 

október Papírgyűjtés az iskolában DÖK, Öko-

diákcsoport 

egyeztetve a fenntartóval a 

konténer tárolása miatt, 

tárolás nem az iskola előtt, 

hanem a fenntartó 

gyülekezet területén 

sikerkritérum: intézményi 

létszám 80 százalékának 

aktív bevonása 

október 2. hete „Földünkért hét” információs 

hét A témahét célja a víz 

élővilágának, szerepének 

megismerése, takarékosság a 

vízzel.  

Biológia-kémia-

földrajz szakos 

kollégák bevonása, 

alsós környezetismeret 

tanítók 

Október 21, Földünkért 

világnap 

október utolsó munkanapja 

Takarékossági Világnap 

sikerkritérum: intézményi 

létszám 50 százalékának 

aktív bevonása 

október közepe Jelentkezés a Bolyai 

Természettudományi 

Csapatversenyre. 

Alsó tagozatos tanítók 

és felső tagozatos 

kollégák 

szervezésében 

 

jelentkezés és eredmények 

megjelentetése a közösségi 

portálokon, 

csapatnevekkel 

megjelenve 

 sikerkritérum: intézményi 

létszám 10 százalékának 

aktív bevonása 

 

november első hete Zöldfűszerkert előkészítése a 

télre 

tanítók, óvodavezető 

közreműködése, 

udvaros kolléga 

segítségével 

Az közös óvodánk 

területén, melyet az alsó 

tagozatos gyermekek is 

használnak  

sikerkritérum: alsó tagozat 

50 százalékának aktív 

bevonása 

 

 

november közepe Öko-délután 2. alsós szakmai 

munkaközösség és 

Kézműves foglalkozás 

/csuhé, agyag, fa, műanyag 



    

   

 

 

ÖMCS palackok--

újrahasznosítás/,  

adventi koszorú készítése 

környezetbarát anyagokból 

sikerkritérum: alsó tagozat 

50 százalékának aktív 

bevonása 

november 

harmadik 

harmadában 

Téli madárvédelem 

előkészítése 

alsós tanítók, udvaros 

kolléga, szülők 

bevonásával 

Madaretetők felújítása, 

újbóli kihelyezése, 

feltöltése élelemmel 

sikerkritérum: alsó tagozat 

50 százalékának aktív 

bevonása 

december—április  Téli madárvédelem osztályfőnökök, DÖK, 

ÖMCS, óvodavezető 

 

Folyamatos utánpótlás a 

madáretetőkkel, A 

madárbarát óvodánk 

vezetőjével egyeztetve, 

közösen gondolkodva és 

cselekedve a madarak 

védelmében 

sikerkritérum: alsó tagozat 

50 százalékának aktív 

bevonása 

december Karácsonyi kézműves 

foglalkozást természetes 

anyagokból 

Adventi készülődés  

Öko-délután 3. 

osztályfőnökök, DÖK, 

ÖMCS 

 

Luca naphoz kapcsolódó 

népszokások 

Luca-búza vagy –kukorica 

ültetése osztályonként 

sikerkritérum: alsó tagozat 

80 százalékának aktív 

bevonása 

február 1. 

 

Tablókészítés: 2021. év 

élőlényeiről kiírás 

 

ÖMCS, tanító, rajz 

szakos kolléga 

Modell, rajz, tabló, PP-

bemutatók készítése 

sikerkritérum: alsó tagozat 

60 százalékának aktív 

bevonása 



    

   

 

 

február első hete. Bolyai Természettudományi 

Csapatverseny 

alsós kollégák, felsős 

szaktanárok 

 

február 1. Vizes élőhelyek napja ÖMCS február 2. Állatkerti vagy 

múzeumi foglalkozás 

előkészítendő a víz 

világnapi eseményeket. 

feladatlap 

sikerkritérum: alsó és felső 

tagozat 80 százalékának 

aktív bevonása 

február közepe Zsuzsanna napi borsóültetés 

Öko-délután 4. 

ÖMCS, iskola kertész, 

technikai személyzet 

cserepekben, 

osztályonként, lehetőség 

szerint nagy dézsában az 

udvarra, a magaságyás 

korlátozott mérete miatt 

sikerkritérum: alsó tagozat 

80 százalékának aktív 

bevonása 

március első hete Tavaszi témahét 

megrendezése „Vizek hete” 

címmel. Fő célja a 

víztakarékossági lehetőségek 

megismertetése a tanulókkal, 

valamint a legfontosabb 

környezeti ártalmak 

megelőzése.  

ÖMCS, 

osztályfónökök 

 

Víz Világnapi plakátok 

dekorációk készítése, 

elhelyezése, 

osztályonkénti szakszerű 

látogatás megtekintése 

magyarázatokkal 

sikerkritérum: alsó és felső 

tagozat 80 százalékának 

aktív bevonása 

március 22. Tudományos délután a felső 

tagozaton 

ÖMCS és a 

Református 

Tehetséggondozó 

Alappal 

együttműködő 

kollégák bevonása, 

akik 

természettudományos 

területen a 

tehetséggondozásban 

csapatvetélkedő 

játékos formában 

Meteorológiai Világnap, 

Víz Világnap kapcsán 

sikerkritérum: felsőtagozat 

50 százalékának aktív 

bevonása 



    

   

 

 

tevékenykednek 

 

március vége—

április  

Konyhakerti növényültetés 

 

osztályfőnökök, 

technikai személyzet,  

időjárásfüggő 

előkészített udvari 

nagydézsákba 

sikerkritérum: alsó tagozat 

60 százalékának aktív 

bevonása 

kiírás szerint Kaán Károly verseny  felsős szaktanárok iskolai fordulók, 

felkészítések 

sikerkritérum: felsőtagozat 

7-8 évfolyam 10 

százalékának aktív 

bevonása 

március 2-3, hete Alsós környezetvédelmi 

vetélkedő 

osztálytanítók, alsós 

osztályfőnökök 

sikerkritérum: alsó tagozat 

80 százalékának aktív 

bevonása 

április 10. mesék, versek növényekről 

állatokról 

magyar szakos 

kollégák 

kapcsolódás a Költészet 

napjához, plakátok 

sikerkritérum: alsó és felső 

tagozat 60 százalékának 

aktív bevonása 

 

április 22. udvarrendezés 

Öko-délután 5. 

udvaros/kertész 

kolléga,  

alsó-felső tagozat, 

komposztálás eredményei, 

komposztálás 

lehetőségeire 

figyelemfelhívás 

sikerkritérum: alsó és felső 

tagozat 60 százalékának 

aktív bevonása 

 

április 19-23 Fenntarthatósági témahét teljes nevelőtestület óravázlatok letöltése, 

projekttervek letöltése és  

Julianna iskolára való 

átalakítása 

sikerkritérum: alsó és  

 



    

   

 

 

tagozat 80 százalékának 

aktív bevonása 

április vége-május 

eleje 

Osztálykirándulások 

Természetvédelmi területekre 

osztályfőnökök, osz-

tálytanítók, 

A kirándulások előtt a 

tanulók szakszerű 

felkészítése a látottakra, a 

helyszínre, a látogatott 

területek sajátosságaira 

sikerkritérum: alsó és 

felsőtagozat 80 

százalékának aktív 

bevonása 

május 2-3.hete 

május 15. szerda 

Madarak és Fák Napja ÖMCS 

 

 

sikerkritérum: alsó tagozat 

50 százalékának aktív 

bevonása  

május utolsó hete Gyermeknap- a 

fenntarthatóság jegyében 

teljes nevelőtestület a fenntarthatóság jegyében 

bicikli és rolleres 

közlekedés, behozhatnak 

saját eszközöket, 

sikerkritérum: alsó és felső 

tagozat 60 százalékának 

aktív bevonása 

június 5. Környezetvédelmi Világnap osztályfőnökök, 

osztálytanítók, DÖK 

alternatív lehetőségek  

projektmunka készítés 

illetve foglalkozás, 

megfigyelések a felújított 

LIGET területén 

sikerkritérum: alsó és felső 

tagozat 60 százalékának 

aktív bevonása 

június Iskola ökoiskolai 

tevékenységének értékelése,  

ÖMCS  

 


