
Ökológiai munkaközösség 
évvégi beszámoló

2017-2018

„ A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk 
kölcsön!”





Általános szervezési feladatok

• Ökológiai munkaközösségi 
megbeszélés

• A többi munkaközösséggel 
összehangolni a feladatokat

• Kollégiumi ökoszakkörrel
összehangolni a feladatokat

• Együttműködés a SZIE Kertészeti
katával

• Nehézkes / Beosztás

• Működik a Rajz és technika 
munkaközösséggel: Köszömöm
Vadász Zsuzsának

• Müködik: Köszönöm Kijátz
Edinának

• 2 hallgató volt nálunk
gyakorlaton/közös kertészkedés a 
gyerekekkel és óra látogatás: 
érzékenyítés a jövendő 
mozgássérült munkaerő iránt



„Ökofaliújság” vezetése; Dokumentáció

•A faliújság és az aktuális 
dekoráció vezetése 
folyamatos

•Az aktuális események, 
világnapok szerint 
folyamatosan frissítve

Köszönet:

Prokk Zsófi



Szelektív hulladékgyűjtés

•Komposztálás

•Elemgyűjtés

•Kupak gyűjtés

•Fém üdítős palack 
gyűjtés

•Szelektív papír és 
műanyag

A második félévben. 
Jelen pillanatban az 
anyagi része nem 
tisztázott. –
Megvalósult az 
összegyűjtött papír 
árát a csoportok a 
gyűjtés arányában 
megkapták



Állatok világnapja 10.04 



Természetismeret tehetséggondozás

• Szerda délutánonként 15 óra 30 
perctől 17 óráig

• Részt vevő nevelők:3+2 
(Salánkiné Gabi, André Krisztina, 
Bacsó Gizella, Fehér Gyöngyi, 
Berente Ilona)

• Résztvevő tanulók:14 kezdetben, 
1 lemorzsolódás (6.E.: 5 fő, 7.B.: 
3-2 fő, 5.A.: 4 fő, 5.:2 fő.)



Természetismeret tehetséggondozás





Karácsonyi műhely:egész iskola

• Szekér Erikával az 
újrahasznosítás jegyében



Megemlékezés a jeles napokról 

• Takarítási világnap 09.23.
• Autómentes világnap 09.22.

• Állatok világnapja 10.04 
• Egészség nap 01.11.
• Ramsari egyezmény
• Energiatakarékossági Nap
• Víz világnapja
• Föld napja
• Madarak és fák napja

• 09. 3. hete egy délután takarítás, 
szemétszedés az Intézet kertjében
résztvevők: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
csoportok

• Beszélgetés a tanórákon, 
osztályfőnöki, természetismeret, 
felsős osztályok

• Faliújságon + gyűjtés a 
menhelyeknek + rajzok minden 
csoport

• Falíújság és tanórák/ gyümölcs 
saláta felsős csoportok



Zöld DÖK- ökojárőr
világítás és vízcsapok ellenőrzése

Résztvevők: Pölös Evelin és az 5-ös csoport tanulói



Ökoszakkör
( a kollégium keretein belül)

• Létszám: 7 fő, kiegészült 9-re (Gubis D., Horváth B., Pető A., Mihajlovics Á., Riskó Gy., Gábriel M., Ignácz N., Ignácz 
P., Nagy A.,)

• Nevelők: Bacsó Gizella, Nagyné Kijátz Edina (köszönet a sok munkáért!)

• A főiskolától függ 2. féléves munkaterv

• Gyakorló terület: PAF és Szet István Egyetem Kertészeti kara(Kertészeti Egyetem) hallgatóinak

• Időpont: Hétőn du. fél 5-től 

• Eddigi programok: 

2-3 óra egy elméleti és gyakorlati

katicaborág telelő készítése

maradék élelmiszerek felhasználása

szelektív gyűjtés, válogatás – PET palack helyett kulacs

kutyapárna készítés/állatmenhelyeknek

filmnézés jeles napokhoz 



Ökoszakkör



Ökoszakkör



Kárpátmedencei ökológiai és környezetvédelmi 
nemzetközi konferencia

Gödöllő SZIE környezeti nevelés és környezetpolitikai 
szekció

2018.04. 05-07.

A flow élmény motiváló hatása a környezeti nevelés 
során CP-s, SNI tanulóknál az Ökoiskola keretein 

belül
Készítette és előadta: Bacsó Gizella



Természetimeret tehetséggondozás

• Terv: 8/A, 7/A, 6/E

• Megvalósulás: 6/E, 5/A-1, 5/A-2, 
7/B (13 fő)

• Heti rendszerességgel 2 óra

• Kirándulások: Jászai Mari téri 
platán, Alcsút Arborétum, 
Természettudományi múzeum, 2 
napos: Poroszló Tiszatavi 
Ökocentrum

• Kiállítás



Természetimeret tehetséggondozás



Happyhét-Víz világnapja

• Cél: víz ivás 
népszerűsítése (Magyar 
gyógyszerész kamara 
országos programja)-
tiszta ivóvíz

• Pályáztunk: 
vizeskísérlet videóval 
(8.A-Matina Erik) és 
fotókkal 
pl.:kollégium:ökoszakk.



FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT
2018.04.23-27.



FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT
2018.04.23-27.

• Résztvevők: Az egész iskola
• Alsó tagozat: Tudatos vásárlás
• Felső tagozat: feleslegesen kidobott 

élelmiszerek, a fák nem nőnek az 
égig, Saját: minden ami 
környezetvédelem

• „Hétfői uzsonna maradék sajtkrémét 
fűszerekkel és hagymával ízesítettük, 
így elfogyott a vacsorához.

• Maradék kenyeret a másnapi 
reggelihez tettük el.” (Edina)



FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT
Föld Napja : április 22.

2018.04.23-27.



Európai hulladékcsökkentési hét

• November 20 (18-26)

• „No pet palack, yes
kulacs”pályázat

• Kollégium + ökoszakkör
(Kijátz Edina) 

• Éves szinten az évvégi
számolásnál 500-as
nagyságrend volt a pet
palackok száma



Gyereknap/Témanap
„Egészség régen és ma”



Köszönetek

• Köszönöm mindazon kollégák munkáját, akik ebben a 
tanévben (is) rengeteg nergiával és ötlettel 

segítették az ökoiskolát!

• Nagyné Kijátz Edina

• Pölös Evelin

• Feketéné Salánki Gabriella

• Mindenki, aki a THG-ben, a Gyereknapban, a papírgyűjtésben,
vagy bármely más programban pluszt vállalt!



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!

Készítette:Bacsó Gizella
2018.06.25.


