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A tanévben elvégzett feladatok 

 

2019. augusztus 29-én megalakult az ökoiskolai munkacsoport. 

 

 

 
A munkacsoport tagjai: 

 

Sztyehlikné Hegyi Krisztina  igazgató 

Kocsis Nóra    igazgató helyettes + reál mk. 

Dudás Noémi    munkacsoport vezető + alsós mk. 

Várszegi Anikó   gazdasági vezető 

Hokné Kármán Szilvia  titkárság 

Kállainé Szögi Klára   alsós mk. 

Pécsi Marcell    humán mk. 

Péter Zoltán    humán mk. 

Artztné Csatári Marianna  idegen nyelvi mk. 

Kéthelyi Lídia    idegen nyelvi mk. 

Bánlaki Tiborné   természettudományi mk. 

Kárpáti Szilvia   természettudományi mk. 

Orosz Zoltán    természettudományi mk. 

Nagy László    DÖK 

Haluska László   gondnok 

Mészáros Mónika   gondnok 

Alattyányi Lajos   karbantartó 

 

 

 

 

 



Elfogadtattuk az ökoiskolai munkatervet a nevelőtestülettel, a diákönkormányzattal. 

Az ökoiskolai munkatervben megfogalmazott feladatokat igyekeztünk megvalósítani, illetve, 

ha mód nyílt rá, ezeket a feladatokat kibővíteni. Sajnos a második félévi feladatainkat a 

koronavírus járvány miatt csak részben sikerült megvalósítanunk. 

A feladatok végrehajtásában minden munkaközösség részt vett. 

A munkaközösségek munkaterveinek elkészítése során cél volt a lehetséges öko lehetőségek 

beépítése a munkatervekbe. 

A Diákönkormányzat éves munkatervében is szerepeltek az alábbi pontok: környezetvédelmi 

programok, öko kommandó megalakulása, feladatainak meghatározása. 

Az iskolai környezet alakítása is tükrözte ökoiskolai törekvéseinket: Ökofal (második 

félévben digitális ökofal beindítása) elkészítése, folyamatos frissítése környezetvédelemmel 

kapcsolatos hírekkel, programokkal; Madárbarát iskolai program megszervezése, madáretetés, 

-itatás; „Zöld osztály” program meghirdetése, iskola zöldítése, faültetés. 

Ökoiskola lettünk! 

2019. október 18-án ünnepélyes keretek között átvehettük az Ökoiskola 

cím megszerzését igazoló oklevelet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

és az Agrárminisztérium jóvoltából a Balassi Intézetben. 

 

Nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, fenntarthatóság pedagógiájának 

elvei, hanem az iskolai élet minden területén. A tanítási órákhoz kötődő tartalmak az iskola 

Helyi Tanterve szerint valósulnak meg. Az év közben adódó programokra lehetőség szerint 

jelentkezünk, azt beépítjük a munkatervünkbe. A tanórán kívüli tartalmak, hagyományok az 

alábbiak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Események, tevékenységek a tanév során: 

 

Szeptember: 

 

Denevérmentés 

Denevérodúk kihelyezése a külső homlokzat tatarozása, illetve denevérmentesítése után. 

Szeptember 3. hete: Takarítási világnap 

 

Tevékenység: Saját terem esztétikumának fejlesztése, karbantartása, zöld sarkok létrehozása, 

azok gondozása, az iskola zöldítése 

 

Gazdakalendárium 1. alkalom 

Szent Mihály hava – Az elvetett búzától a kenyérig 

 

A 2.a és 3.a osztályos diákok egy napsütéses, szeptemberi napon Szentendrére utaztak. A 

Skanzenben megkezdték Gazdakalendárium programsorozatukat. Első alkalommal mindent 

megtudtak az emberiség legfontosabb élelmiszernövényéről, a búzáról, egyéb gabonáinkról, a 

gabonák feldolgozásáról, a malmokról, a lisztekről és természetesen a kenyér készítésének 

folyamatát is megismerhették, kipróbálhatták. Csillogó szemekkel és remegő orrcimpákkal 

szedegették ki a forró kemencéből saját kis cipócskájukat. Meleg volt, kerek volt, ropogott a 

héja, puha volt a belseje… A világ legfinomabb kenyérkéi voltak! 

 

Szeptember 20.: Európai autómentes nap 

Kerékpáros program a felső tagozatosoknak, gimnazistáknak és a 4. osztályosoknak 

Cél: Gyáli patak mentén található futópálya és tanösvény 

 

 

Szeptember 21-22.: Káposztafeszt 

 

Hagyományápolás – Terményáldó szentmise – Felvonulás – Főzőprogram  

 

Szeptember 28.: Spar Maratonka 
 

A rendezvényen iskolánk 40 fős csapata vett részt. 35 diákunk és 5 felnőtt állt rajthoz. 

 

 

Október: 

 

Ökofal frissítése: 

 

Az 5. és 6. évfolyam tanulóinak plakátjaival 



Október 4.: Az állatok világnapja 

 

Alsó tagozaton meghívott állatbemutató. 

 

Felső tagozaton Gőgös Zsuzsanna zoológus előadása, bemutatója. 

 

 

Október 4.: Országos Iskolakert-hálózati Találkozó – Budapest 

Résztvevő: Dudás Noémi (iskolakert vezető) 

 

A Világ Legnagyobb Tanórája projekt: 

 

Ökoiskolaként fontos számunkra tanulóink környezettudatosságra nevelése, ezért minden 

olyan kezdeményezésnek örülünk, ami ebben segítségünkre van. A Világ Legnagyobb 

Tanórája projekt témái, anyagai ebből a szempontból rendkívül hasznosnak bizonyultak és a 

gyerekek szívesen dolgoztak a témákon, sok értékes gondolattal járultak hozzá az órák 

sikeréhez. Biztos, hogy a későbbiekben is bekapcsolódunk majd az ehhez hasonló 

projektekbe, így segítve tanulóink széles látókörű, tájékozott, a környezet védelmét komolyan 

vevő emberekké válását. 

 

Október 9.: Pályaorientációs nap 

 

Alsó tagozaton változatos programokkal 

(pl.: virágüzlet-, reptérlátogatás, nyomdatörténeti, nyomdatechnikai bemutató, stb.) 

 

Október 10-11.: Őszi papírgyűjtés 

 

Gyűjtött mennyiség: 29 800 kg 

 

 

Október 11.: 72 óra kompromisszum nélkül 

 

A 72 óra kompromisszum nélkül a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református 

Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében valósul meg évről évre. Az 

esemény lényege, hogy a jelentkezők – főként iskoláskorúak – csoportokban országszerte arra 

szánják három napjukat, hogy másoknak segítsenek. A kezdeményezés legfőbb célja, hogy a 

fiatalok megtapasztalják, hogy segíteni nagyszerű érzés, összefogva pedig még többre 

vagyunk képesek. A Kispatak Természetvédő Egyesület és Hulladékkommandó segítségével 

iskolánk is csatlakozott az eseményhez. Egy nagyszabású szemétszedésben vettünk részt 

október 11-én. 407 diákunk sok zsák szeméttől szabadította meg az iskola környékét. 

Reméljük, hogy a gyerekek azt is megértik ezáltal, hogy ha nem dobják el, nem kell 

összeszedni! 



Október 12.: Túra szakkör beindítása a felső tagozaton, gimnáziumban 

 

Őszi túra a Buda-hegységbe: Hűvösvölgy – Hárs-hegy – Szépjuhászné – János-hegy – 

Erzsébet-kilátó – Libegő – Zugliget (35 diák + 5 tanár) 

 

November: 

 

Ökofal frissítése 

 

Az 5. és 6. osztály munkáival 

 

 

November 8.: Faültetés 

 

Dolgoztak a kis lapátok, nagy lapátok, ásók és öntözőkannák. 

Otthont adtunk néhány (14db) platán- és gesztenyefácskának, akiket egy-egy osztály örökbe- 

(és egyben szívébe) is fogadott. 

Biztos, hogy mindegyik megered és megnő majd, mert ennyi gondos kisgazda mellett nem is 

történhetne ez másképp. 

 

 

December: 

 

Ökofal frissítése 

 

Az 5. és 6. osztály munkáival 

 

 

December eleje: Madárbarát kert – téli madáretetés 

 

Az iskolakertben madárkalácsot készítettünk, madáretetőket helyeztünk ki. A tél folyamán 

etetjük, itatjuk a madarakat. 

 

Mikulás Kupa - Sportversenyek 

 

Adventi készülődés, koszorúkészítés természetes anyagokból – Iskola kóstolgató 

 

Állatmenhely támogatása: 

A menhelyi állatoknak szervezett adománygyűjtésünk várakozáson felül sikerült. Annyira, 

hogy az adományokból nemcsak a Gyömrői Árvácskáknak jutott, hanem vittünk Gombára a 

Monori Csellengők Menhelynek is. A sok hasznos és finom holmit több autóval sikerült csak 

célba juttatnunk. Külön köszönjük a szülőknek és Kéthelyi Lídia tanárnőnek a szállításban 

nyújtott segítségüket is. 

Karácsonyi ünnepség a Jézus Szíve templomban 



Január: 

Január 11.: Pályaorientációs nap 

Gimnáziumban (iskolapszichológussal, a reptéren, az  Educatio Nemzetközi Oktatási 

Szakkiállításon) 

Félévzárás, féléves beszámoló elkészítése, ökoiskolai munkacsoport féléves munkájának 

értékelése 

Korcsolyázás 

Több osztály testnevelés órákon, illetve szabadidőben látogatja a helyi korcsolyapályát. 

Téli madáretetés, -itatás 

Folyamatosan egész télen az iskolakertben 

Gazdakalendárium 2. alkalom  

Boldogasszony hava – A kender és a len; fonás, szövés; farsangi népszokások 

A program 2. foglalkozása iskolánkban került megrendezésre. (2.a, 3.a) 

A témához kapcsolódó népdalok tanítása, mesemondás után a kender és a len termesztésének 

hagyományait, a növények felépítését ismerhették meg a gyermekek. E két növény 

feldolgozásának munkaeszközeit és fázisait, előkészítésüket a kézműves munkákhoz is 

bemutatták a szervezők. Ezt követte a kaláka, a közös munkák a hagyományos 

közösségekben. A szövés, fonás munkafolyamatainak megismerése után egy fergeteges 

fonóházi mulatsággal zárult a program, tánccal, csúfolódással, maskarákkal. 

 
 
Passzold vissza, tesó! – Használt mobiltelefon gyűjtő program 

A programot január végén indítottuk, a járványhelyzet miatt csak a jövő tanévben tudjuk 

folytatni. 

Február: 

Ökofal frissítése: 

Digitális faliújság beindítása 

Felelős: Kárpáti Szilvia 

 



Február 25. – Iskolakerti Műhelynap 

Az EKIF és az Iskolakertekért Alapítvány szervezésében iskolánk adott otthon a 

műhelynapnak, melyen az egyházmegye iskoláit láttuk vendégül. A jól sikerült programon 

bemutathattuk iskolakertünket, az ott folyó munkát, eddigi sikereinket. 

Felelős: Dudás Noémi 

 

Március: 

 

Március 2.: ÖKO Témanap 

 

Felsőben szervezett programokkal, előadókkal 

Felelős: Bánlaki Tiborné 

 

Természettudományi Munkaközösség témanapja 

(Bánlaki Tiborné beszámolója a témanapról) 

Az Organikus Pedagógia megvalósításának részterületei között munkaközösségünk a 

projektnap-témanap szervezését, lebonyolítását végezte az idei tanévben is a felső tagozatos 

és a gimnazista tanulók számára. 

A projektek középpontjában a környezetvédelemmel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos valós 

témák, problémák minél komplexebb feldolgozása történik a tanulók aktív részvételével. 

Fontosnak érezzük olyan emberek meghívását, jelenlétét, akik az adott témában élnek, 

dolgoznak, annak „szakértői”. 

2012 óta szervezünk témanapokat és nagyon sok témával foglalkoztunk változatos 

tevékenységekkel. A témák kiválasztásának szempontjai: 

- olyan témák, melyek a szaktantárgyakban nem kerülnek feldolgozásra 

- nagyon súlyos, globális problémák, melyekről a tanulók sokat hallhatnak a médiában 

is 

- azok a témák, melyek helyben, Vecsésen is vizsgálhatók 

A témanapok megvalósításával a következő pedagógiai célokat tűztük ki: 

- az ismeret mennyiségén túl inkább az érzelmekre alapozás 

- az egyes tudományágakban való elmélyedés helyett a holisztikus szemlélet 

- játékos, élményszerű tanulás 

- párhuzamosan fejleszteni a tudást, aktivitást és a tenni akarást 

- alkalmazásra képes tudáshoz juttatni a tanulókat 



- megoldási lehetőségek, kiutak felvázolása 

A fenti elvek alapján készítettük elő az idei témanapunkat is. A felső tagozatosok az iskolában 

maradtak, számukra korcsoportonként tervezünk kreatív, cselekvő, szórakoztató, ugyanakkor 

elgondolkodtató programot. Gimnazistáink számára a BÁKK-ban szerveztünk előadásokat, 

környezetvédelmi programokat. A témanap időpontja március 2.-án, hétfőn volt. 

A témanap programja a gimnazisták részére a BÁKK-ban: 

Meghívott vendégeink 50-60 perces előadásokkal készültek. 

Dr. Benda Judit – gyógyszerész és táplálkozástudományi szakember tartott előadást 

  Téma: a táplálkozás és az ökológiai lábnyom kapcsolata. Milyen megoldások  

  lehetnek arra, hogy táplálkozásunk egészséges és teljes értékű legyen,  

  miközben környezettudatosan, vagy környezet kímélően szeretnénk élni. Az 

előadás címe: „Környezettudatos konyha”. Gondolatok az előadásból: minél 

több nyers alapanyag fogyasztása, a mediterrán konyha előnyei, az egyszer 

használatos zacskók és az óceáni szemétszigetek, pálmaolaj mentesség 

szükségszerűsége, a marhahús fogyasztás miért környezetszennyező, stb. 

Sipos József (Sipos Gazda) – növényorvos előadása 

  Sipos József megkapta az „Év Agrárembere 2019” díjat.  

  Téma: az élővilág, a talajok és a víz védelme, a megporzás jelentősége. 

  A növényvédelem és a klímaváltozás kapcsolata. Az egészséges (vegyszer- 

  maradék mentes) élelmiszerek fontossága. Tudatos táplálkozás – egészséges 

  életmód. Gondolatok a gyerekek beszámolóiból: „a növényorvoslásról volt szó  

  és nagyon sok személyes élményt mesélt a munkájával kapcsolatban”; „házi 

  feladatunk, hogy ültessünk fát”; „bemutatta, hogy otthon milyen egyszerűen 

  tudunk növényeket termeszteni és komposztálni”; „azokon a helyeken ahol 

  kipusztulóban vannak a méh családok ott drón méhek fejlesztésével próbálják 



  beporozni a virágokat, az emberek nem az életmódjukon változtatnak hanem 

mű méheket csinálnak”; „mesélt arról, hogy ő mit tesz a saját otthonában 

  a vízzel való gazdálkodás/spórolás érdekében”; „jó ötleteket adott pl. a 

  gyümölcsfák védelméről vagy a madáretetők használatáról”; „nagyon 

  szimpatikus volt, hogy bármikor segítséget lehet tőle kérni”. 

Fővárosi Közterület-fenntartó ZRT. előadása. 

  Téma: újrahasználat, szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás 

  Néhány gondolat a tanulóktól: „megtanultam mi a különbség az 

  újrahasznosítás és az újrahasználat között”; „az előadás címéből azt gondoltam, 

  hogy ’lerágott csont’, de kellemesen csalódtam”; „tanultam újrahasznosítási  

  tippeket, amikkel színesebbé tehetjük otthonunkat”. 

 

A témanap programja a felső tagozatosok részére az iskolában: 

Itt a különböző foglalkozáshelyszínekre forgószínpad szerűen vándoroltak az osztályok. 

Mindenki minden helyszínre eljutott. 

Helyszíneink: 

 

1. FKF ZRT. – hulladékgazdálkodás: 

A csendes óceáni szemétszigetek esete; próbálkozás a szemétszigetek 

megszüntetésére; hulladékpiramis felépítése; zöld városok mozgalom; a mérgező 

mikroműanyagok megjelenése a táplálékláncban. 

 

2. Simon Szilvia, környezeti nevelő foglalkozása: „Ha a fák beszélni tudnának… az égő 

erdők nyomában” 



Képekkel, filmrészletekkel gazdagított előadásában a gyerekek kis csoportokban 

alkottak. Előadása útmutatóként szolgált, hogy miként tehetünk minden nap a 

természet és a környezet védelméért. Arra bátorította a gyerekeket, hogy vállaljanak 

személyes felelősséget a bolygónk és a szűkebb-tágabb élőhelyünk védelmében. 

 

3. Marton Zsuzsanna, a Hermann Ottó Intézet munkatársa a levegőszennyezés 

témakörében tartott interaktív, játékos foglalkozást. Kézzel fogható modellek 

segítségével mutatta be a porszemcséket és a hozzájuk kötődő szennyező anyagokat és 

ezek útját a levegőben. 

 

4. Rasztovics Zsolt, vízügyi szakember a vízvédelem témakörében foglalkozott a 

tanulókkal. Bemutatta a csapvíz előnyeit a palackozott vízzel szemben. Betekintést 

adott a szennyvíztisztítás folyamatába. 

 

5. Varga Andrea: egészséges táplálkozás, pálmaolaj mentesség, tudatos vásárlás. Diák, 

filmrészletek segítségével mutatta be az a esőerdők pusztítását, hogy pusztítják ki az 

ültetvényesek az orángutánokat, azzal hogy elveszik élőhelyüket, hogy a jó profitot 

hozó olajpálmával ültessék tele. Nézzük meg a boltokban az áruk összetételét. 

Tudatosan azt vásároljuk meg, amelyik egészséges és nem a természet vagy a 

bolygónk kizsákmányolásából származik. 

 

6. Fizikai kísérletek: hagyományos témanapi program – a 7. évfolyamos diákok 2-3 fős 

csoportokban saját ötletű vagy már ismert érdekes és látványos fizikai kísérletet 

mutattak be 5. és 6. évfolyamos társaiknak. Igyekeztek a kísérleteket meg is 

magyarázni. Nagyobb gyerekek tanították a kicsiket. Az egyik 5. osztályos résztvevő 

ezt írta: „nem gondoltam volna, hogy úgy is fogok tudni némely kérdésre magamban 

válaszolni, hogy még nem is tanultam fizikát”. 

 

7. Utazó Planetárium előadása: a tornateremben 2 kupolában csodálhatták meg a 

gyerekek az égbolt rejtelmeit. Minden osztályunk 1-12.-ig megnézett egy életkorának 

megfelelő műsort.  



 

 

Öko Témanap az alsóban meghívott előadóval 

Felelős: Dudás Noémi és az alsós munkaközösség 

 

Az ÖKO Témanapon az alsó tagozaton az Utazó Planetárium látványos előadásait 

tekinthették meg tanulóink. Emellett osztályszinten környezetvédelmi és természetvédelmi 

programokon vettek részt. 

Március 3. - Göncölj a Földért! - Sulizsák program – ruhagyűjtés 

Eredmények: 3809 kg használt ruha → 190.450 Ft 

A befolyt összeget a hozott mennyiség arányában az osztályok között szétosztottuk. 

Felelős: Peresáné Kállay Georgina 

 

 

Március 16-tól a koronavírus járvány miatt elrendelt intézkedések miatt a tervezett 

programjaink elmaradtak. 

 

Ezek a következők voltak: 

 

- TeSzedd! - Országos szemétszedő akció 

- A víz világnapja (Petőfi nappal összekötve) 

- Gazdakalendárium (Ezt jövőre folytatjuk.) 

- A Föld napja 

- Tavaszi papírgyűjtés: 

- Madarak és fák napja: 

- Környezetvédelmi világnap 

Folyamatos programok, feladatok 

- Saját terem esztétikumának fejlesztése, karbantartása, zöld sarkok létrehozása, azok 

gondozása. 

- Az iskolakert fenntartása, gondozása bio módszerekkel: 

Egész tanévet átölelő tevékenység (heti 2 óra szakkör keretében, illetve a szabadidő 

terhére) 

- Madárbarát kert fenntartása 



- Szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag, használt elem, kupak), új szelektív gyűjtők 

üzembe helyezése 

- Komposztáló üzemeltetése, konyhai hulladékok komposztálása 

- Szemétszedés (iskolaudvar, iskola környéke) 

- ,,Energialesen” – diákokból álló csoport (Energia Kommandó) rendszeres ellenőrző 

sétája, „őrjárata” az iskola egész területén – vízcsapok, világítás, szellőztetés-

ablakbezárás stb., diákok figyelmeztetése, figyelemfelkeltő plakátok, írások 

közzététele az öko hirdetőtáblán– időközönkénti helyzetértékelés  

- Környezetbarát tisztítószerek használata  

- Egészségnevelési programok 

- Iskolabüfé: egészséges, frissen készített élelmiszerek forgalmazása 

- Iskolagyümölcs program 

- Az étkezéssel kapcsolatos műanyag hulladék (poharak és ételes dobozok) csökkentése 

és szelektív gyűjtése  

- Kerékpáros és gyalogos közlekedést népszerűsítő programok  

- Sportnapok, sportversenyek, szabadidős sportprogramok 

- Túrák, kirándulások: hétvégi és nagyobb lélegzetű kirándulások szervezése, 

természetjárás, barlangtúrák 

- Ismeretterjesztő előadások  

- Kapcsolat természetvédő szervezetekkel 

- Tanórákon alakított környezettudatos gondolkodás, öko szemlélet 

- CSÉN program egész tanéven keresztül 

- Tevékenységközpontú pedagógiai eljárások 

- Szabadban tartott foglalkozások /kerti foglalkoztató/ 

- A környezeti neveléshez kapcsolódó eseményekről és eredményekről tájékoztatást 

adtunk az iskola honlapján és a helyi médiában is. 

 

A munkaközösségek beszámolójában megjelenő ökoiskolai programok, vállalások 

 

 

 

- Természettudományi és Testnevelés munkaközösség 

 

„2019. szeptember 20-án, pénteken tartottuk meg a hagyományos autómentes napi 

kerékpáros demonstrációt. 80 diák és 8 tanár kerekedett fel, hogy keresztülgurulva a 

városon felhívja figyelmet a kerékpáros közlekedés fontosságára. Legnagyobb 

számban az 5. és a 6. évfolyam képviseltette magát, de idén különösen sok, 23 fő, 

gimnazista vett részt ezen az eseményen. Ennek különösen örültünk, mert jelenlétük jó 

példa a kisebbek számára. 

Csapatunkat most is a vecsési rendőrőrs rendőrei kísérték, biztosítva számunkra a 

biztonságos áthajtást a veszélyes kereszteződéseken. 



Idén a cél: a Gyáli patak mentén található futópálya és tanösvény. 

6 csapatban játszottunk, minden csapatban vegyesen, 5-12. osztályig voltak tanulók. A 

csapatok időeltolással indultak a tanösvény mentén és a kihelyezett táblák figyelmes 

elolvasása után megpróbálták kitölteni a tréfás feladatlapokat, eközben 

megismerkedtek a patak menti élővilággal. Akik még az indulásra vártak, a minket 

kísérő rendőrök közlekedésbiztonsági foglalkozásán vettek részt. Az igazán sportos 

résztvevők a tanösvény végétől a visszautat futva tették meg. 

Idén is olyan jól éreztük magunkat, mint az elmúlt 9 év közös kerékpározásain. 

 

 

2019. október 12-én, szombaton sor került a tanév első őszi iskolai túrájára. Szombat 

reggel 35 diák 5 felnőtt kísérő társaságában indult el a Budai-hegység fővárosi 

részének a felfedezésére. Velünk tartott három tavaly érettségizett „öreg diákunk” is. 

A piros keresztjelzéseket követve Hűvösvölgytől a Hárs-hegyen át egészen a 

Szépjuhásznéig jutottunk. Innen kapaszkodtunk fel a János-hegyen található Erzsébet-

kilátóig. A túra közel 6 kilométer hosszú volt és kiváló időben zajlott. Alkalmunk volt 

rácsodálkozni az őszi természet csodáira. A rövid szabadidő eltöltése után libegővel 

ereszkedtünk lesz Zugligetig. Élményekkel telten és kellemesen elfáradva 15 óra körül 

érkeztünk vissza Vecsésre. 

 

Terveink szerint az Ökofal híreit és anyagait a második félévtől a faliújság helyére 

felszerelt sík-képernyős kivetítőn mutattuk be. Kárpáti Szilvia, a „digitális Ökofal” 

felelőse, több levetítendő anyagot is elkészített.” – Bánlaki Tiborné (mkv.) 

 

- Idegen nyelvi munkaközösség: 

 

„Az iskola ökoiskolai munkacsoportjának programjával összhangban az idegen nyelvi 

órákon minden szinten foglalkoztunk a napirend, egészséges életmód, 

környezetszennyezés, környezetvédelem témákkal.” – Madarász Krisztina (mkv.) 

 

 

- Humán munkaközösség: 

 

„Az organikus pedagógia elemeit a CSÉN oktatásába építettük be. Célunk biztatást 

nyújtani a fiataloknak, hogy kellő felkészüléssel esélyük van a teljes, boldog családi 

életre. A csapatunk tagjai (pszichológus és CSÉN-es szaktanárok) rendszeres 

megbeszéléseken készítik el az éves tervezeteket, szem előtt tartva az „Életünk a 

család” Alapítvány NAT-ban is megfogalmazott ajánlásait. 

CSÉN órákat az általános iskolában 5-6.évfolyamon az idei tanévtől, heti egy órában 

valósítjuk meg. A gimnázium 9-10.évfolyamán kéthetente dupla órában tarjuk a 

foglalkozásokat. Minden tanórát CSÉN-es képzettséggel rendelkező, megfelelően 

felkészült kollégapár tart. Évente több alkalommal is tartunk bemutató órákat 

szülőknek és érdeklődő kollégáknak. 



Rendszeresen részt veszünk az országos CSÉN munkacsoport szervezésében 

megtartott szakmai napokon, ahol szintén lehetőségünk nyílik az önellenőrzésre és 

szakmai tapasztalatcserére. Munkacsoportunk folyamatosan bővül, lelkes pedagógus 

kollégák kapcsolódnak be a vecsési CSÉN csapat munkájába. Az idei tanévtől 3 új 

kollégával bővült csapatunk: Topál Csenge – iskolapszichológus, Czékus Jób – ének 

szakos osztályfőnök és Peresáné Kállai Georgina hittanár személyében.” – Pécsi 

Marcell (mkv.) 

 

 

- Reál munkaközösség: 

 

„Technika órákon a globális és a helyi környezeti problémák megbeszélésén túl a 

környezettudatosabb életvitel kialakítása a célunk, sok beszélgetéssel, saját 

tapasztalattal, játékkal és projektekkel. Az Öko programban munkaközösségünk is 

részt vesz. Az iskolai papírgyűjtésen minden tanuló és tanár részt vesz. A tanóráinkon 

kevesebb papírt használunk, a környezettudatos nevelést tartjuk itt is szem előtt. 

(többször felhasználható feladatsorok, kivetítő, okos telefon használata)” – Szűcs 

Ildikó (mkv.) 

 

 

- Diákönkormányzat: 

 

„Egész tanévben elsődleges és kiemelt feladatok közé tartozik az ÖKO iskolai 

programban való aktív részvétel, amelyben a tanulók egymást is segítik. A tanév 

folyamán „vitanapokat” tartottunk, ahol megszerveztük az energia kommandót. 

Terveinkben sok lehetőséget biztosítottunk, hogy a környezettudatos életmódra 

nevelés elmélete és gyakorlata megvalósuljon. Decemberi gyűlésünkön értékeltük az 

ÖKO iskolai programban való részvételt, melynek aktív tagjai a DÖK képviselők 

osztályonként. Az elvégzett munkájukról, az információs láda szolgált, amelybe 

hetente sok véleményt helyeztek el a tanulók. 

Az őszi papírgyűjtés megszervezése, lebonyolítása idén is a DÖK feladata volt. 

Gyűjtött mennyiség: 29 800 kg. 

Az ÖKO iskolai programban való részvétel hatékonyabb lett, de látjuk az előttünk álló 

feladatokat.” – Nagy László (Diákönkormányzat vezetője) 

 

- Alsó tagozat: 

 

„A Pedagógiai Program környezeti nevelésről szóló fejezetében rögzített elvek és 

szempontok szerint tervezzük és valósítjuk meg a megfelelő tárgyi környezet 

kialakítását. 



Mivel az ÖKO iskola címet elnyertük, ezért érvényesítjük a környezettudatosság, 

környezetvédelem szempontjait. 

A környezeti nevelés érdekében részt veszünk a papírgyűjtésben, kupakgyűjtésben, 

elemgyűjtésben, az udvar takarításában, az osztálytermek tisztántartásában és a 

szelektív szemétgyűjtésben. Az iskolakerti munkák folyamatosak, ahol téli 

madáretetés-és itatás is zajlik. Több alsós osztályban van zöldsarok, illetve a termek 

cserepes virágokkal díszítettek. A pályaorientációs nap alkalmából egy osztály 

virágüzletbe látogatott, egy másik osztály pedig a reptérre. A konyháról és a büféből 

összegyűjtjük a komposztálható hulladékot. A 2.a osztály néha gyümölcsevő napot tart 

egy szülő jóvoltából és műfenyőt állított karácsonykor (több osztály is), ami egy 

család régi fája ( évekig használható lesz ). Minden alsós osztály egy fát ültetett az 

iskolaudvarra a szülők segítségével, amelynek gondozása folyamatosan zajlik. 

Tavasszal virágokkal színesítettük az iskola udvarát. A Gazdakalendáriumhoz is 

csatlakozott két osztályunk, a 2.a és a 3.a, ami a néphagyományok felelevenítése, azaz 

környezettudatosságra nevelés is. A karácsonyi műsor után a templomból kilépőket 

ízletes tea várta, amelyet a táskájukból elővett, otthonról hozott bögréjükből 

fogyaszthattak el. Ha véletlenül mégis elfelejtett volna hozni valaki, akkor 

papírpohárból fogyaszthatta el a fahéjas nedűt. 

2015 őszén a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Irodájának (VEVI) 

kezdeményezésére iskolánk is csatlakozott a Mezőgazdasági Szakkör Programhoz. 

Iskolánk 1-4. osztályos tanulói nagy lelkesedéssel dolgoznak benne Dudás Noémi 

kolléganővel. 

A hálózatos tanításunk kapcsolódik az ÖKO iskolai programokhoz, feladatokhoz. Az 

alsós környezet és/vagy technika tanmenetbe bevettük az iskolakert látogatását. 

Elkezdődött épp az iskolakert látogatása az alsós osztályok részvételével, de a vírus 

miatt a többi megszervezett óra elmaradt a kertben. Így ezt a programunkat jövő 

tanévre halasztottuk. 

A Sulizsák programhoz idén már 2. alkalommal kapcsolódtunk március 3.-án. Az 

alsósok 2545,5 kg-ot gyűjtöttek. 

Az őszi papírgyűjtésben is oroszlánrészt vállaltunk. 

Csatlakoztunk környezetvédelmi rajzversenyekhez is. 

Március 2-án az ÖKO nap keretében az iskolánkba látogatott az utazó Planetárium. Itt 

az 1-2. osztályosaink a csillagos ég rejtelmeivel ismerkedhettek, míg a 3-4. 

osztályosaink a bolygók csodálatos világába utazhattak.  

Hihetetlen, de még online is lehetőséget biztosítottak kollégáink a környezet 

szeretetére, megfigyelésére: madárfészek/odú web kamerás megfigyelést, online erdei 



iskolát az Országos Erdészeti Egyesület készítése jóvoltából és online 

osztálykirándulás keretében méhészkedést. 

Iskolakertes kolléganőnk az online időszakban is rendszeresen tartotta a kapcsolatot a 

tanulókkal és szüleikkel, a Petőfikert Facebook csoportban folyamatosan hírt adott az 

iskolakertről, valamint az otthon kertet művelő gyerekek munkáiról. 

 

- Felső tagozatos és gimnáziumi osztályfőnöki munkaközösség: 

 

„A munkaközösség erőfeszítéseket tett a dohányzás visszaszorítására. 

 

Főleg a felső tagozatból vett részt sok tanuló a szeptember 20-i autómentes napon, de 

néhány gimnáziumi osztályból is jöttek gyerekek. 

Idén két külön napon tartottuk a pályaorientációs napot: a felső tagozat okt. 9-én, a 

gimnázium pedig január 9-én. Minden program érdekesnek, hasznosnak bizonyult. 

Ökoiskolai programjaink közül ebben a tanévben az udvari ugróiskola-festés és a 

faültetés voltak a legjelentősebbek. A többi program a szokott rend szerint alakult - 

autómentes nap, szemétszedés, túrakör. 

Főleg az általános iskolában gyakoriak a közös sportprogramok (korcsolyázás, 

kirándulás), de a gimnazisták között is előfordulnak mozgásos osztályprogramok.” – 

Bekkerné Fenyő Ágnes (mkv.) 

 

 

 

Személyi feltételek 

 

Az iskolában ÖKO munkacsoport működik. Tagjai között a munkaközösségek, a technikai 

dolgozók, és a DÖK képviselőivel. Az ÖKO munkacsoport figyelemmel kíséri, véleményezi, 

javaslataival segíti az iskola környezeti nevelési tevékenységét. 

 

A diákok bevonása az őket érintő döntések előkészítésébe (DÖK). 

 

 

Tanórán kívüli tevékenységek 

 

- Tanórán kívüli szakkörök a környezeti nevelés szolgálatában 

- Az iskola sokféle fizikai, mozgásos tevékenység számára biztosít lehetőséget (tánc, 

szakkörök, úszásoktatás, sportnapok, Petőfi kupa, SPAR nemzetközi futófesztivál, 

túra-szakkör, kerékpáros és gyalogos közlekedést népszerűsítő programok, friss 

levegőn való szabad mozgás: 2.3. óraközi szünetek, délutáni 

napközi/iskolaotthon/tanszoba 



 

Az iskola működtetése: 

 

- Környezetkímélő anyaghasználat 

- Tudatos takarékosság az anyagokkal, termékekkel, vízzel, energiával 

- Környezetkímélő anyagok használata a karbantartási munkákban és a takarításban 

- Energiatakarékosság vízzel, hőenergiával, elektromos árammal: Öko kommandó 

őrjárata: csapok és WC tartályok működésének rendszeres ellenőrzése, a csepegések 

és szivárgások azonnali jelentése, világítás, szellőztetés ellenőrzése 

 

 

 

 

Vecsés, 2020. június 23. 

 

 

Dudás Noémi 

            

         munkacsoport vezető 

 

 


