
ÖKOISKOLA – HUNFALVY 

                                                      Munkaterv a 2019-2020-as tanévre 

CÉLOK : 

1. Örökös Öko-Iskola lévén elsődleges célkitűzésünk az egész Földünket fenyegető globális 
probléma feldolgozása és megoldása : mit tudunk tenni, mivel járulhatunk hozzá 
környezetünk égető kérdéseinek megválaszolásához, a klímaváltozás meggátolásához, a 
környezeti katasztrófák elkerüléséhez? 

2. Iskola lévén, pedagógusok lévén kezünkben a jövő generációjának nevelése, bár erre külön 
órakeretünk nincsen. Ezt a nevelési formát be kell építenünk más tantárgyakba, illetve 
tanórán kívüli programokon valósíthatjuk meg. 

3. Iskolánk 2018-19-es tanévének legfőbb célja a tanulóközpontú iskola létrehozása volt. Az idei, 
2019-20-as tanévünk másik fő célkitűzése a tavalyi folytatása, kiegészítve a 
családcentrikussággal, a családbarát iskola koncepciójával. Nagyon fontos, hogy a szülői 
házból maximális támogatást kapjunk, hogy az iskolai képzést otthon nyugodt körülmények 
között folytathassák diákjaink. Ahhoz, hogy szülő és tanár között jó összhang legyen, 
elengedhetetlen, hogy a szülők ismerjék az iskola programjait, betekintést nyerhessenek az 
iskola mindennapjaiba, nehézségeibe, örömeibe.  Ezért ebben a tanévben egyre inkább arra 
törekszünk, hogy a bemutató órákon túl, a lehető legtöbb programunkon részt vehessenek a 
szülők is. Így szervezzük túráinkat, vetélkedőinket.  

4. Az ÖKO-iskola számára- ahol a természettudományos tantárgyak nagyon a háttérbe 
szorulnak, a biológia gyakorlatilag megszűnik- elengedhetetlen, hogy a tanulás/tanítás 
élményszerűvé váljék, hiszen csak akkor tudjuk a diákot az ÖKO-csoportban tartani, ha 
programjaink kellően előkészítettek, tudományosan megalapozottak , és legfőképp 
feledhetetlen élményt nyújtanak. 

5. Fontos célunk a tudatosságra nevelés, valamint a diákok és a szülők  véleményének a 
figyelembevétele. Ezért programjaink megvalósítása előtt kikérjük az ő véleményüket is. 

6. A véleménynyilvánítás másik fontos eleme az értékelés, ezért a programok végén 
értékelőlapokat töltetünk ki velük. 

7. Szoros együttműködés a Francia Intézettel, ahol számos környezetvédelmi kiállításon és 
előadáson vehetnek részt diákjaink. 

8. A tanórán szerzett ismeretek összekapcsolása az élet valós problémáival, az összefüggések 
megláttatása 

9. Életmód előadássorozat , egészségre való nevelés fontossága, egészség-nap szervezése 
10. A környezettudatos diákcserék megszervezése 
11. A 2019-20-as tanévre szóló pályázat kiírása: “ Hunfalvy munkássága, mint földrajztudós” 
12. Újra hasznosítható tárgyak dobozának / ötletládáknak a kihelyezése  

FELADATOK: 

1. Az ökotanács megújítása az újonnan jött kollégákkal és diákokkal 
2. Szoros együttműködés     a  DÖK képviselőkkel 
3. Okleveles túravezetőnk, Lik Melinda vezetésével idén 2 havonta nagy túra szervezése 

várható, ahová a diákokon kívül a kollégák és a szülők is hivatalosak.  Az időpontok az időjárás 
függvényében változhatnak.  



4. Új földrajz szakos és barlangász kolléganőnk, Virág Magdolna vezetésével barlangtúrák          
várhatóak, illetve külső helyszínen megtartott környezetismereti órák 

5. Világnapokon keresztül a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos nevelési feladatok     
megvalósítása ( Állatok Világnapja, a Szegénység elleni Küzdelem Napja, Víz Napja, a Föld 
Napja) 

6. A diákok ökotudatának fejlesztése 
7. Egészségre való nevelés- életmód előadássorozat, egészség-nap 
8. Kapcsolatfelvétel más ökoiskolával, főleg Centrumon belül,  tapasztalatszerzés céljából 
9. Pályázati figyelő esetleges új pályázati kiírásokra reagálás 
10.  Szoros együttműködés a DÖK-kel 
11.   Öko-programok megjelenítése az iskola honlapján és a facebookon, blog-írás 
12. A szelektív kukák üzemeltetése  
13.  Újrahasznosított papír használata fénymásoláshoz, dekorációkhoz stb. 
14. Hulladékgyűjtés: kupak, papír,PET palack stb. 
15. . Öko-kirándulások, túrák 
16. Az iskola épületének, udvarának szépítése, virágosítása, sziklakert gondozása 
17. Pályázat kiírása 
18. Madárbarát iskola fenntartása 
19. Osztályonként 2 öko-felelős választása, havonkénti tájékoztatás, kapcsolattartás biztosítása 

az öko-tanács és az osztályok között. 
 

SZEPTEMBER : 

- A túlzott műanyag ( pohár, szívószál,  evőeszköz , palack) használatának visszaszorítása, 
saját kulacs, evőeszköz használata, kapcsolatfelvétel a büfével : osztákyfőnökök, ÖKO-
Tanács 

- Reklámfilm elkészítése a fentiek reklámozása céljából  Béládi Magdolna 
- Fásításra alkalmas helyek felkutatása, kapcsolatfelvétel Önkormányzatokkal fásítási 

engedély megszerzése érdekében. Ez a tevékenység szervesen kapcsolódik a márciusban 
beadadásra kerülő Erasmus KA2 pályázathoz : Béládi Magdolna, Réffy Anna, ÖKO-Tanács 

- Az Ökotanács megújítása, feladatok megbeszélése, felelősök kijelölése: Béládi Magdolna 
- Környezetvédő diákok felkutatása : mindenki, főleg az osztályfőnökök 
- Esetleges új pályázatok benyújtása ( folyamatos): Kónyi Eszter , dr.Csókáné Török Orsolya, 

Tyukász Ildikó 
- Öko-honlap működtetés, blog írás: Kónyi Eszter, Béládi Magdolna, dr.Csókáné Török 

Orsolya,  öko-felelősök 
- A folyamatos ökoiskolai tevékenységek beindítása: szelektív hulladékgyűjtés, kukák 

elszállításának, kiürítésének beindítása,  kertészkedés .  A diákok munkája a közösségi 
szolgálatba való beszámítása : osztályfőnökök, ÖKO-Tanács Nagyban számítunk az 
osztályfőnökök segítségére!!!  

- NEMZETKÖZI HULLADÉKGYŰJTŐ-NAP ( szeptember 23.): hulladékgyűjtési akció iskolánk 
körül: Tyukász Ildikó,  ÖKO-Tanács 

- Csatlakozás az EMMI és a Pont Velem Nonprofit Kft felhívásához , az első világméretű 
oktatási projekthez, amely a Világ Legnagyobb Tanórája címet viseli : Béládi Magdolna   

- Az iskola virágosítása: Ifjú kertész-csoport megújítása : Bogos Tátjána, Nagy Andrea, . A 
diákok munkája a közösségi munkába beszámíttatnak 



- Biogazdálkodások megtekintése Csömörön, tapasztalat szerzés , ezek hasznosítása az 
iskola udvarának a megújításában : Nagy Andrea, Bogos Tatjána 

 

OKTÓBER : 

- ÁLLATOK VILÁGNAPJA ( október 4.): állatkerti látogatás a nulladikos évfolyamok számára, 
hogy a Fővárosi Állatkertet támogassuk, valamint eleget tegyünk az Örökös Öko-iskola 
feltételének: Béládi Magdolna 

- A SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA (október 17 ): büfé szervezése ( a befolyt 
pénz felajánlása a kongói diákunk, Matondo tanulmányaira):  dr. Csókáné Török Orsolya, 
Béládi Magdolna 

- A sziklakert téli felkészítése : Schindler Péter, Nagy Andrea, Tyukász Ildikó 
- A virághagymák elültetése a teraszon :ifjú kertészcsoport, Nagy Andrea, Bogos Tatjána 

 

NOVEMBER : 

- november 4.- december 4. között környezetvédelmi kiállítás, előadás a Francia Intézetben: 
a franciás diákok csoportokban előadáson vesznek rész, a többi diák a kiállítást tekinti meg 

- november 5. Egészségnap  Dr. Füzi Rita és az ÁNTSZ közreműködésével: 
- egészséges életmód : Horváth Adrienn előadása 
- egészséges táplálkozás , saláta-verseny 
- ízek felismerése 
- volt alkoholista / drogos előadása 
- egy hajléktalan vallomása 
- kutyamenhely képviselőjének előadása 
- Óriás adventi koszorú az iskola számára csak természetes alapanyagokból ( termények) : 

ÖKO-Tanács 

 

DECEMBER : 

- Bécsi kirándulás : Karácsonyi vásár ökotudatosan (december 7.) Béládi Magdolna 

 

JANUÁR : 

- Diákcserék ökoprogramjainak előkészítése : Béládi Magdolna, Németh Violetta, Adamik 
Erika ( Tarnobrzeg, Montpellier, Strasbourg) 

- KÁROS SZENVEDÉLYEINK( 10-es osztályaink számára),előadó: Horváth Adrienn 
- Felvilágosító óra a 11-es évfolyam számára: Horváth Adrienn 

 

FEBRUÁR : 

- Előkészületek a Víz Világnapjának megünneplésére : ÖKO-Tanács 



- Filmvetítés 
- Kvíz 

 

MÁRCIUS : 

- Látogatás az Európai Parlamentben ( Strasbourg ), részvétel a márciusi plenárison : Béládi 
Magdolna, Adamik Erika 

- Biogazdálkodások megtekintése Colmarban : Béládi Magdolna, Adamik Erika 
- A diákcserék öko-programjának összhangba hozatala : Béládi Magdolna, Adamik Erika, 

Németh Violetta 

 

ÁPRILIS: 

- A FÖLD VILÁGNAPJA( április 22 ): vetélkedő az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumban: Béládi Magdolna 

 

MÁJUS: 

- EURÓPAI NEMZETI PARKOK NAPJA ( május 24 ) :öko-kirándulás Vácrátóti Arborétum : 
Réffy Anna, ÖKO-Tanács 

- Visszatekintés a tanév programjaira : ÖKO-Tanács 

 

JÚNIUS:  

- Nemzeti Parkok világa: országismereti tábor Korzikán  : Béládi Magdolna  

 

 

Budapest, 2019. szeptember 1. 

 

Béládi Magdolna 

ÖKO-Tanács 

  

 


