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ÖKO program 

 

A ÖKO csoport tagjai:  

• Balazsin Mónika 

• Békési-Gulyás Borbála 

• Bodnár József 

• Buchmájer Erika 

• Erdei Éva 

• Kissné Lehelvári Tünde 

• Konyháné Dobos Beáta 

• Kovácsné Rokszin Hajnalka 

• Kristyák Adrienn 

• Lang Erika 

• Laskai Balázs 

• Lehelvári Tünde 

• Liptai Réka  

• Németh Magdolna 

• Orosz Erika 

• Vámossy Krisztina 

 

Célkitűzéseink:  

• A diákok környezettudatos magatartásának fejlesztése.  

• Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a 

fenntartható fogyasztás elvét, a tudatos fogyasztói magatartás 

lényegét. A fenntartható fejlődés fontosságának hangsúlyozása.  

• Anyag-és energiatakarékosság, az újrafelhasználás és újrahasznosítás, 

valamint a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése.  

• Környezetkímélő anyaghasználat, tudatos takarékosság anyagokkal, 

termékekkel, vízzel, energiával. 

• Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk 

megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá.  
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• Felelősség kialakítása a szűkebb és tágabb környezet megóvásának 

érdekében. 

• Együttműködés a városi önkormányzattal, a szülőkkel, a társadalmi 

szervezetekkel. 

Feladataink: 

• A környezetvédelmi világnapok alkalmával programok szervezése.  

• Csatlakozás az országos szintű zöld mozgalmakhoz.  

• Az újrahasznosítható hulladékok gyűjtése: PET palack, műanyag 

kupak, használt elem, papír, alumínium doboz. 

• Részvétek a környezetvédelmi versenyeken. 

• Kapcsolat kialakítása a DÖK-kel.  

• Külső kapcsolatok keresése. 

• A szülők folyamatos tájékoztatása az ÖKO programokról. 

• A szülők bevonása az iskola ÖKO életébe. 

 

A programok havi ütemezése 

 

Dátum Program Felelős 

augusztus ÖKO csoport megbeszélés, éves 

munkaterv elkészítése 

ÖKO csoport vez. 

szeptember 

1.hete 

Az ÖKO faliújság megújítása ÖKO csoport vez. 

szeptember 

1.hete 

ÖKO szakkör meghirdetése biológia szaktanárok 

szeptember 

2.hete 

Helyi ÖKO verseny 

meghirdetése (legökosabb 
osztály) 

ÖKO csoport vez. 

folyamatos Az iskolaudvar gondozása, 

szelektív hulladékgyűjtés 

ÖKO csoport 

szept.24 Az egészségtudatos gondolkodás 

és iskolai mozgástevékenységek 
témanap 

biológia, testnevelés 

szaktanárok 

szeptember-
október 

Kiskert gondozása Alsós of, technika 
szaktanár 

október 4. Állatok világnapja – DÖK - kel 
közös szervezés 
 

Alsós ÖKO-sok 

októbertől, 
folyamatos 

Környezetvédelmi járőr szolgálat 
működtetése (világítás, 

ÖKO csoport 
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vizesblokkok, ajtók – ablakok, 
szemetelés ellenőrzése) 

október Eco Compatition angol verseny  
3-8. osztály 

szaktanárok 

október Világ legnagyobb tanórája  biológia szaktanárok 

október Őszi terepgyakorlat biológia szaktanárok 

november Madáretetők készítése alsós mkv. technika 
szaktanár 

november Osztálydekorációs verseny „Zöld 

osztály akció” 

ÖKO csoport 

december Madáretetők elhelyezése az 

udvaron 

alsós mkv. technika 

szaktanár 

december Sulizsák – használt ruha 

gyűjtése 

ÖKO csoport 

december Bolhapiac DÖK 

december Kézműves karácsonyi díszek 

készítése 

alsós mkv. technika 

szaktanár 

február Bolyai Természettudományi 

csapatverseny 

biológia szaktanárok 

február 18. Otthonunk a Kárpát-medence 

és a Föld (Családi 

fenntarthatósági csapatverseny) 

munkaközösségvezetők 

február ÖKO csoport megbeszélés: Víz 

és Föld világnapi programok 

tervezése, megbeszélése 

ÖKO csop.vez 

március Zöldokos Kupa csapatverseny biológia szaktanárok 

március 22. Víz világnapja ÖKO csoport 

március Osztálydekorációs verseny „Zöld 

osztály akció” 

ÖKO csoport 

Április 22. A Föld napja ÖKO csoport 

Április 25-29. Fenntarthatósági témahét 

Tanulmányi kirándulás 

5.o. Dél-Budai Regionális 

Szennyvíztisztító Telep 
6.o. Nemzeti park 
Dél-budai szennyvíztisztító telep 

7.o. Állatkerti órák 

ÖKO csoport 
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8.o. FKM Szemléletformáló 
központjába 

Április Happy-hét ÖKO csoport 

Április Használt elem gyűjtése ÖKO csoport 

Május 6. Madarak és fák napja ÖKO csoport 

Május vége ÖKO verseny értékelése ÖKO csop.vez. 

Június 1.hete Erdei iskola alsós of. 

Június  Munkaközösségi megbeszélés az 
éves munka értékelése  
 

ÖKO csop.vez. 

 

A tavalyi évben felvetődött, hogy ÖKO iskola lévén a ballagáson pl. ne 

legyenek lufik (környezetszennyezők) helyette ültethetnének a ballagó 

osztályok egy-egy fát az udvarra a tavalyi évhez hasonlóan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


