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Ökomunkaközösség munkaterve 2017-18. tanévre 

 
Dátumhoz köthető tevékenységek: 
 

 

Dátum 

 

Feladat/Esemény 

 

Felelős 
Helyszín 

 

Résztvevők 

 

Megjegyzés/Dokumentálás 

Augusztus      

25.  
Angol tanterem 

takarítása 
Ogunjimi Katalin Angol terem 

Ladányi Gabriella 

Ogunjimi Katalin 
Festés utáni nagytakarítás 

28. 

 

Ökomunkacsoport 

értekezlet 

ökomunkacsoport

-vezető 
Angol terem ökomunkacsoport tagjai 

Ökomunkacsoport vezetőjének megválasztása, 

ökofaliújság témái, készítői, ökoiskola cím 

kritériumainak megbeszélése 

választási jegyzőkönyv, saját jegyzetek 

29. 

Továbbképzés a 

Humusz, Ceeweb 

rendezésében.  

ökomunkacsoport

-vezető  
Humusz Ház ökomunkacsoport-vezető 

 Téma: Fair trade, Autók és nyersanyagok az 

iskolában  

igazolás,  módszertani tananyagok 

30. 
Szobanövények 

lemosása 

ökomunkacsoport

-vezető 
Iskola ökomunkacsoport-vezető  

31. 

Iskolai 

nevelőtestületi 

értekezlet 

Igazgató 

 
tornaterem 

Alsó, felső tagozat 

pedagógusai 

Jegyzőkönyv, jelenléti ív 

Határozat született az idei tanév témájáról: Helyi 

védett értékeink 

Szeptember      

9-25. 
Ökomunkaterv 

tervezése 

ökomunkacsoport

-vezető 
 

Ökomunkacsoport, 

munkaközösségek, Dök, 

Szülői Munkaközösség 

Egyeztetni a munkaközösségekkel, Dök-kel, 

Szülői Munkaközösséggel 

Végleges verziót mindenkinek elküldeni! 

Ökomunkaterv 

25-ig! 

Ökomunkaterv 

átadása 

vezetőségnek 

ökomunkacsoport

-vezető 
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Dátum 

 

Feladat/Esemény 

 

Felelős 
Helyszín 

 

Résztvevők 

 

Megjegyzés/Dokumentálás 

 

Ökomunkaterv 

integrálása az éves 

iskolai munkatervbe 

Igazgató,  

Igazgatóhelyettes, 

ökomunkacsoport

-vezető 

   

 
Éves munkaterv 

nyilvánossá tétele 

 

igazgatóhelyettes 
  

 

tanáriban kifüggeszteni, köremailben elküldeni 

tantestületnek, adminisztratív, technikai 

dolgozóknak, Szülői Munkaközösségnek, 

odaadni technikai dolgozóknak 

 

14. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

-vezető 
iskolaudvar Zöld-Dök tagok 

 jelenléti 

 

16-22. 

Ökofaliújságok 

(alsós, felsős) 

szerkesztése, 

aktualizálása, téma: 

Európai autómentes 

hét 

5. a, 5. b osztály, 

ökomunkacsoport 
 

Alsó, felső tagozat (diákok, 

pedagógusok) + 

adminisztratív, technikai 

dolgozók, szülők 

 

 

Takarítsuk ki 

Óbudát programban 

való részvétel 

szervezése 

ökomunkacsoport 

felelős 
   

 

Fenntarthatósági 

pedagógiai 

(környezeti nevelési 

) továbbképzés/ 

műhely szervezése 

alsó, felső tagozat  

pedagógusai 

számára 

ökomunkacsoport 

vezető 
  

Hogyan vihetjük be a  környezetvédelmet az 

egyes tanórákra? 

27. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

infóterem! 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 
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Dátum 

 

Feladat/Esemény 

 

Felelős 
Helyszín 

 

Résztvevők 

 

Megjegyzés/Dokumentálás 

29.  

Mocsaras-tanösvény 

(-Natura 2000 

terület!) bejárása, 

felfedezése 

napközis 

munkaközösségve

zető, napközis 

tanítók 

Mocsaras-

tanösvény 
 2-4. évfolyam fotók 

 

Honlapon létrehozni 

fenntarhatósági 

ÖKO rovatot: ide- 

beszámolók a 

hónapban  

lezajlott“zöld” 

eseményekről és a  

leendőkről. 

ökomunkacsoport, 

honlapfelelős 
 szülők, honlapot böngészők 

  

Mocsaras-tanösvény-beszámoló, Zöld-DÖK-

beszámoló, önkéntes napra, “Takarítsuk ki 

Óbudát” programban való részvételre hívás, 

papírgyűjtés beharangozása. 

 

Október      

 
Honlap ÖKO 

rovatába: Állatok 

világnapja 

DÖK, 

ökomunkacsoport 

vezető, 

honlapfelelős 

 szülők, honlapot böngészők honlap 

3. 
Vezetőségi 

értekezlet 

beszámoló 

   
beszámoló a leendő zöld programokról, 

feladatok egyeztetése, tanév témája 

4. 
Nevelőtestületi 

értekezlet 
   

beszámoló a leendő zöld programokról, 

feladatok egyeztetése, tanévv témája 

4. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

5. 

Ökofaliújságok 

(alsós, felsős) 

szerkesztése, 

aktualizálása, téma: 

Állatok világnapja 

2.a osztály, 

ökomunkacsoport 
 

Alsó, felső tagozat (diákok, 

pedagógusok) + 

adminisztratív, technikai 

dolgozók, szülők 
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Dátum 

 

Feladat/Esemény 

 

Felelős 
Helyszín 

 

Résztvevők 

 

Megjegyzés/Dokumentálás 

9. 

Fenntarthatósági 

pedagógiai 

(környezeti nevelési 

) továbbképzés/ 

műhely alsó, felső 

tagozat  

pedagógusai 

számára??? 

ökomunkacsoport 

vezető 
iskola 

alsó, felső tagozat 

pedagógusai 

“Hogyan vihetik be pedagógusok a 

környezetvédelmet az egyes tanórákra minél 

gyakrabban?” 

jelenléti, fotók 

14. Önkéntes nap Igazgató  

Önkéntes diákok, szüleik, 

pedagógusok, az intézmény 

egyéb dolgozói 

Cél: Iskola kívül-belül szépítése, zöldítése 

Fényképek!!! Jelenléti ív 

 

14. 

Részvétel a 

“Takarítsuk ki 

Óbudát” 

programban 

ökomunkacsoport 
Iskola környéke, 

szomszédos utcák 

 

minden osztály és 

osztályfőnök 

 

Ütemterv, fotók 

14. 

Ökodélelőtt és 

szemétszedés az 

iskola környékén-

alsó tagozat számára 

alsós 

munkaköz.vezető, 

alsós tanítók 

iskola, 

iskolaudvar iskola 

környéke, 

szomszédos utcák 

minden alsós osztály 
Ütemterv, állomások leírásai, feladatok leírásai, 

fotók 

11. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar,infóte

rem  
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

 Papírgyűjtés DÖK  minden osztály fotók 

18. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető  

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

25. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

-vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

 könyvtárlátogatás 

alsós 

munkaköz.vezető, 

alsós tanítók 

Platán Könyvtár-

III. ker. Arató 

Emil tér 

2-4. évfolyam fotók 
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Dátum 

 

Feladat/Esemény 

 

Felelős 
Helyszín 

 

Résztvevők 

 

Megjegyzés/Dokumentálás 

 

Honlap ÖKO 

rovatába: 

beszámolók a 

hónapban  

lezajlott“zöld” 

eseményekről és a  

leendőkről. 

ökomunkacsoport 

vezető 
  

papírgyűjtés, önkéntes nap, Takarítsuk ki 

Óbudát!,alsós Ökodélelőtt,  továbbképzés?, 

Zöld-Dök 

 
Helyi 

sajtómegjelenés 

ökomunkacsoport 

vezető 
  

híradás az önkéntes napról, Takarítsuk ki Óbudát 

programban való részvételről, alsós 

ökodélelőttről, továbbképzésről?, (Zöld-Dök?) 

 

November 
     

 
Ásványkiállítás és 

vásár 

Külső kiállító, 

igazgató 
 Diákok, pedagógusok 

A kiállító ismeretterjesztő órákat is tart minden 

osztály számára. 

 

“Trashed” című 

környezetvédelmi 

dokumentumfilm 

levetítése a felső 

tagozat összes 

osztályának és a 

téma feldolgozása 

(kooperatív 

módszerekkel) 

humán 

munkaközösség-

vezető, 

ökomunkaközössé

g 

 Felsős diákok, pedagógusok 

Célja: a hulladékcsökkentés ill. a szelektív 

hulladékgyűjtés fontosságára felhívni a 

figyelmet 

film 100 perces 

Fotók!! 

 

Egyszer volt a Föld 

c. rajzfilm vetítése 

az alsó tagozat 

összes tanulójának 

és a téma 

feldolgozása 

(kooperatív 

módszerekkel) 

alsós 

munkaközösség-

vezető, 

ökomunkaközössé

g 

 alsós gyerekek, tanítók 

Hulladékhasznosítás, Tengeri szeméttelep, 

Szemetesládánk a tenger c. részek 

Célja: a hulladékcsökkentés ill. a szelektív 

hulladékgyűjtés fontosságára felhívni a 

figyelmet 

Fotók!!! 
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Dátum 

 

Feladat/Esemény 

 

Felelős 
Helyszín 

 

Résztvevők 

 

Megjegyzés/Dokumentálás 

8. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

15. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

22. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

 

Honlapon: Európai 

hulladékcsökkentési 

hét 

DÖK, 

ökomunkacsoport 

vezető, 

honlapfelelős 

 szülők, honlapot böngészők  

29. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

24-30. 

Ökofaliújságok 

(alsós, felsős) 

szerkesztése, 

aktualizálása, téma: 

Európai 

hulladékcsökkentési 

hét, Ne vásárolj 

semmit nap 

8.a, 8. b osztály  

Alsó, felső tagozat (diákok, 

pedagógusok) + 

adminisztratív, technikai 

dolgozók, szülők 

 

 

Honlap ÖKO 

rovatába: 

beszámolók a 

hónapban  

lezajlott“zöld” 

eseményekről és a  

leendőkről. 

ökomunkacsoport 

vezető 
  

Ásványkiállítás, Trashed c. film bemutatása, 

témájának feldolgozása kooperatív technikával, 

Egyszer volt a Föld rajzfilmek, feldolgozásuk, 

Zöld-Dök 

 
Helyi 

sajtómegjelenés 
ökomunkacsoport   

híradás a film ill. rajzfilm vetítésekről az 

Európai Hulladékcsökkentési nap kapcsán 
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Dátum 

 

Feladat/Esemény 

 

Felelős 
Helyszín 

 

Résztvevők 

 

Megjegyzés/Dokumentálás 

December 
 

 

 

 

 

  
 

 

7.  14-16.00 
Karácsonyi 

kézműveskedés 
Rajz szaktanár ebédlő 

Diákok, pedagógusok, zöld-

Dök 

Iskola, termek, otthonok díszítéséhez karácsonyi 

dekoráció készítése természetes, meglévő 

anyagokból (régi újrahasznosítása!) 

13. Luca napi vásár 

Alsó, felső 

munkaközösség 

vezetők 

Folyosók, 

tantermek 
Diákok, pedagógusok 

Megunt, de használható tárgyak valamint otthon 

készített, kézműves termékek eladása. (süti, 

nyaklánc, gyertya, karácsonyi üdvözlőnap stb...) 

Fényképek 

14. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

14-15 

Honlap ÖKO 

rovatába: 

beszámolók a 

hónapban  

lezajlott“zöld” 

eseményekről és a  

leendőkről. 

ökomunkacsoport 

vezető 

honlapfelelős 

 szülők, honlapot böngészők 

Híradás a Luca napi vásárról, hasznosságáról 

(milyen hasznos nem kidobni megunt 

tárgyainkat, hanem eladni, csereberélni, hisz így  

is csökkentjük a keletkező hulladék 

mennyiségét!),  Hogyan lehet “, Zöld” a 

Karácsonyunk? (Milyen a Zöld, környezetet 

legkevésbé terhelő a Karácsony? Miről kellene, 

hogy szóljon ez az ünnep?) 

Január      

3. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

10. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

17. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

24. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

 

Honlapra: Vizes 

élőhelyek világnapja 

 

DÖK, 

ökomunkaköz.vez

ető, honlapfelelős 
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Dátum 

 

Feladat/Esemény 

 

Felelős 
Helyszín 

 

Résztvevők 

 

Megjegyzés/Dokumentálás 

31. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
  

Február      

2. 

Ökofaliújságok 

(alsós, felsős) 

szerkesztése, 

aktualizálása, téma: 

Vizes élőhelyek 

világnapja 

6.a, 6.b  

Alsó, felső tagozat (diákok, 

pedagógusok) + 

adminisztratív, technikai 

dolgozók, szülők 

fotók 

14. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

21. 

 

Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

28. 

Nevelőtestületi 

értekezleten 

beszámoló a volt és 

a leendő Zöld 

programokról 

ökomunkacsoport

vezető 
   

 

Honlap ÖKO 

rovatába: 

beszámolók a 

hónapban  

lezajlott“zöld” 

eseményekről és a  

leendőkről. 

ökomunkacsoport 

vezető 

honlapfelelős 

  Vizes élőhelyek világnapja, Zöld- Dök 

Március      

1. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

7. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 
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Dátum 

 

Feladat/Esemény 

 

Felelős 
Helyszín 

 

Résztvevők 

 

Megjegyzés/Dokumentálás 

 
Honlapra: Erdők 

világnapját, víz 

világnapját 

DÖK, 

ökomunkaköz.vez

ető, honlapfelelős 

   

21-24. 

Ökofaliújságok 

(alsós, felsős) 

szerkesztése, 

aktualizálása, téma: 

Erdők világnapja, 

Víz világnapja, Föld 

órája 

3.a osztály-Belos 

Ibolya 

5.c-Horváthné 

Darvas Katalin, 

6.c-Tokics Ildikó 

 

Alsó, felső tagozat (diákok, 

pedagógusok) + 

adminisztratív, technikai 

dolgozók, szülők 

fotók 

21. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

 
Honlapra: Föld 

óráját 

DÖK, 

ökomunkaköz.vez

ető, honlapfelelős 

   

 
Ökoiskola-cím 

pályázat készítése 

ökomunkacsoport 

vezető 
   

 
Erdőkbe kirándulás-

alsó tagozat 

alsós, napközis 

munkaközösségve

zetők, alsós 

tanítók 

Budai-hegység, 

Pilis 
minden alsós osztály fotók 

 

Honlap ÖKO 

rovatába: 

beszámolók a 

hónapban  

lezajlott“zöld” 

eseményekről és a  

leendőkről. 

ökomunkacsoport 

vezető 

honlapfelelős 

  papírgyűjtés beharangozása,Zöld-Dök 

Április      

 Papírgyűjtés    DÖK  
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Dátum 

 

Feladat/Esemény 

 

Felelős 
Helyszín 

 

Résztvevők 

 

Megjegyzés/Dokumentálás 

4. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

 

Ökoelőadás 

levetítése az összes 

osztályban és a 

látottak 

megbeszélése, 

feldolgozása 

ökomunkacsoport  összes diák, pedagógusok 
cél: felhívni a figyelmet a globális környzeti 

problémákra és megoldási javaslatokat nyújtani 

11. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

 

Előkészület a Föld 

napi témanapra, 

program 

megtervezése 

Ökomunkacsoport

, igazgató, reál 

munkaközösség 

  
Programterv, különböző állomásokhoz 

anyagok!! 

18. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok Föld napi témanapra készülés 

 

Ökofaliújságok 

(alsós, felsős) 

szerkesztése, 

aktualizálása, téma: 

Föld napja 

7. a- Karker 

Andrea,  7. b-

Szekér Judit 

 

Alsó, felső tagozat (diákok, 

pedagógusok) + 

adminisztratív, technikai 

dolgozók, szülők 

fotók 

20. péntek Föld napja témanap 
ökomunkacsoport, 

Zöld-Dök 
 alsó, felső tagozat fotók 

 
Honlapon: Föld    

napja  

DÖK, 

ökomunkacsoport 
  

Beszámolók, fényképek bemutatása, indoklás: 

miért szükséges védenünk a vizeinket, levegőt, 

talajt stb.? 

25. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok fotók, jelenléti 

 
Ökoiskola-cím 

pályázat készítése 

ökomunkacsoport

vezető 
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Dátum 

 

Feladat/Esemény 

 

Felelős 
Helyszín 

 

Résztvevők 

 

Megjegyzés/Dokumentálás 

 

Honlap ÖKO 

rovatába: 

beszámolók a 

hónapban  

lezajlott“zöld” 

eseményekről és a  

leendőkről. 

   papírgyűjtés, ökoelőadás, Föld napja témanap, 

 
Helyi 

sajtómegjelenés 
   

híradás az ökoelőadásról ill. Föld napja 

témanapról 

Május      

2. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

4. 
Apuka 

focibajnokság 
testnevelők iskolaudvar 

tanulók édesapjai, 

családtagok 
fotók 

10. 

Ökofaliújságok 

(alsós, felsős) 

szerkesztése, 

aktualizálása, téma: 

Madarak és fák 

napja 

4.a-Fazekas 

Zsuzsa, 4.b-Rikk 

Istvánné, 

ökomunkacsoport 

 

Alsó, felső tagozat (diákok, 

pedagógusok) + 

adminisztratív, technikai 

dolgozók, szülők 

fotók 

 
Honlapra: Madarak 

és Fák napja 
    

9. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

16. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

 
Ökoiskola címre 

pályázat benyújtása 
   határidő: 22? 

 
Osztálykirándulások

-alsó, felső tagozat 

munkaköz.vezető

k, tanítók, 

osztályfőnökök 

 alsó, felső tagozat fotók, programtervek 

 Erdei iskola-3.a osztálytanítók Bakony? 3.a osztály fotók, tematika, programterv 



12 

 

 

Dátum 

 

Feladat/Esemény 

 

Felelős 
Helyszín 

 

Résztvevők 

 

Megjegyzés/Dokumentálás 

23. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

30. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

 

Honlap ÖKO 

rovatába: 

beszámolók a 

hónapban  

lezajlott“zöld” 

eseményekről és a  

leendőkről. 

ökomunkacsoport 

vezető 

honlapfelelős 

  Apuka focibajnokság, Zöld-Dök 

Június      

7. 
Zöld-Dök 

foglalkozás 

ökomunkacsoport

vezető 

iskolaudvar, 

iskola környéke 
Zöld-Dök tagok jelenléti, fotók 

11. 
Jutalomjárat kitűnő 

tanulóink számára 
Igazgató  

kitűnő tanulmányi 

eredményeket elért 

diákjaink 

fotók 

 
Platán könyvtár 

meglátogatása 

alsós munkaköz. 

vezető, alsós 

tanítók 

III. kerület Arató 

Emil tér 
alsós osztályok fotók 

13. 
Sportnap-alsó 

tagozat számára 

testnevelés 

tanárok, alsós 

munkaköz.vezető 

iskolaudvar minden alsós osztály fotók 

14. 
Sportnap-felső 

tagozat számára 

testnevelés 

tanárok, 

testnevelés 

munkaköz.vezető 

iskolaudvar minden felsős osztály fotók 
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Dátum 

 

Feladat/Esemény 

 

Felelős 
Helyszín 

 

Résztvevők 

 

Megjegyzés/Dokumentálás 

 

Honlap ÖKO 

rovatába: 

beszámolók a 

hónapban  

lezajlott“zöld” 

eseményekről és a  

leendőkről. 

ökomunkacsoport 

vezető 

honlapfelelős 

  
Jutalomjárat, sportnapok, könyvtárlátogatás, 

Zöld-Dök 

Július      

3-9. 

Szigetközi vízitúra 

tábor 

 

András Mária    

 
Tisza-tavi tábor 

 
Varga Judith    

Folyamatos tevékenységek: 
      1.   Szelektív hulladékgyűjtés fenntartása, ellenőrzése, híradás róla, gyűjtők javítása 

2. Ökotisztítószerek beszerzése, használata, ellenőrzése, híradás róla 

3. Növények ápolása 

4. Madáretetés, itatás! 

5. Honlap állandó frissítése, ökotevékenységekről ismertető, beszámoló, indoklása, ösztönzés mindennapi életben megvalósítható környzetvédelmi 

lépésekre (szelektív, ökotisztítószerek, erőforrásokkal takarékoskodni stb.), mindig kapcsolódva az évszakokhoz, zöld jeles napokhoz. 

6. Ökofaliújág üzemeltetése, frissítése 

Környezeti nevelési feladatok megjelenése a különböző tantárgyakban: 
7. Felelős családtervezés megjelenik bizonyos osztályfőnöki órákon (különösen 7-8. évfolyamon!) 

8. Technika órákon: iskola meghibásodott tárgyainak megjavítása (pl. padok), iskolaudvar gondozása, egészséges ételek elkészítése 

9. Fizika órán (8.évfolyam): Alternatív energiaforrásokról beszélgetés, projektmunka készítése, bemutatása 

 

2017. szeptember 25. 

                                                                                              Ladányi Gabriella 

                                                                                            Ökomunkacsoport-vezető 


