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Az ÖKO iskola célja, feladatai: 

 

 A környezeti nevelési folyamat megvalósítására történő törekvés. 

 Felismertetése annak, hogy a gazdasági, társadalmi és ökológiai folyamatok 

kölcsönösen függnek egymástól. 

 Környezettudatos szemléletmód kialakítása iskolai keretek között. 

 Fenntarthatóság gondolatkörének átadása. 

 „Zöld”, ÖKO szemléletmód átadása. 

 Ökológiai kultúra kimunkálása a tanulók, szülők és a helyi kapcsolatok 

segítségével. 

 Környezeti nevelés kapcsán, együttműködés keresése az iskolán kívüli 

partnerekkel. 

 Témanapok, témahetek szervezése a fenntarthatóság köré. 

 Helyi/városi, intézményi és személyes kapcsolatok elmélyítése. 

 Felelős hulladék kezelési szemléletmód kialakítása az iskola diákjaiban. 

 Törekvés az iskola energiatakarékos és környezettudatos működtetésére. 

 Az iskola és épített környezetének rendben tartása, harmóniára törekvés az 

élővilággal. 

 

ÖKO munkacsoport tagjai: 

Nagyné Tóth Zita    intézményvezető 

Kavasánszkiné Kiss Gabriella intézményvezető h 

Szabóné Bán Mária   intézményvezető h 

Antal László     mcs. vez. 

Fügediné Rakaczki Ildikó  als. mkvez. 

Nagy-Sándor Béláné  of. mkvez. 

Fehérné Farkas Márta   testn.mkv. 

Kissné Gulyás Erzsébet  reál. mkv. 

Mándokiné Kertész Katalin tanár 

Duberné Fecske Dóra  tanító 

Szaláncziné Somos Zsuzsanna tanár 

Majtényi Marianna   dök. segítő tanár 

Béres Petra     dök. elnök 

Garas Jázmin   dök. titkár 

Kovács Tíbor    techn. dolg. 



Elkészítettük iskolánk Öko iskolai munkatervét, melyben meghatároztuk a kiemelt 

feladatainkat, fejlesztési célkitűzéseinket, a fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló 

tevékenységeket. 

Az idei tanévben egy hároméves időszakot zárunk, mely során folyamatosan kiemelt 

feladatunk volt az ÖKO iskola pályázatban vállalt célok, feladatok, és programok 

megvalósítása. 

Az elkövetkező időszak legfontosabb feladata a ciklus sikeres lezárása és az új 

ÖKO iskola cím elnyerése! 

A tanév során munkánkat az ÉVES MUNKATERV-nek megfelelően végeztük iskolánk 

más munkaközösségeivel együtt. 

A minden tanévben ismétlődő folyamatos feladatok mellett, néhány az ebben a 

tanévben megvalósult program és tapasztalataik. 

 ZÖLD ÖRJÁRAT megszervezése és működtetése iskolánkban / Különös 

tekintettel a víz, villany, fűtés. / Fontos feladat a következő tanévekben is a 

folyamatos működtetés és a tagok létszámának bővítése. 

 Kirándulás Budapestre, Természettudományi Múzeum látogatása. 

Múzeumpedagógiai foglalkozások alsó és felső tagozatnak. ÖKO szemlélet 

erősítése. 

 Állatok világnapja, Kedvenceink gondozása, Állatvédelem, Állatsimogató, 

Barátkozzunk a „nem szeretem” állatokkal! 

 Állatok világnapja vetélkedő a Vadasparkban. 

 Kirándulás Budapestre Mezőgazdasági Múzeum, Városliget. 

 Gyalogtúra Molnár szikla, Szeleta – barlang, Herman Ottó sírja, Emlékház 

/Iskolánk névadójának megismerése/. 

 Feladatok az Egészségvédelmi hét keretében: 

- osztályok közötti sportmérkőzés, 

- zöldségszobrászat, salátakészítés, 

- gyógyteák, lekvárok megismerése, szülők segítségével, 

- egészséges életmóddal kapcsolatos előadások, 

- elsősegélynyújtó bemutató – mentőtiszt előadása, 

- korunk betegségeit bemutató tabló készítése. 

 Karácsonyi készülődés, Ünnepváró hét, Karácsonyi forgatag / ÖKO szemlélet / 

 Hungarikumok , Világörökségeink, MINDEN ÉVBEN MÁS! 

 Magyar utazók, felfedezők. 

 Víz világnapja, Üzemlátogatás – Vízmű,  

A vízkészlet védelme. Előadás, bemutató az iskolában. 

 A Fenntarthatóság-környezettudatosság –Témahete. A fenntarthatóságra való 

felkészítés egész életen át tartó tanulási és szocializációs folyamat. 

 Föld napja műsor, Irodalmi pályázat, Rajzpályázat, - Kedves Föld! 

 Erdei iskola, Iskolánk 6. o tanulóinak az ÉSZAKERDŐ Varbó - Fónagyság Erdei 

Iskolájában, 3 nap. 



 Más programjaink a tanév során folyamatosan zajlanak. 

 

Az ÖKO iskolai rendezvényeink, programjaink kiváló lehetőséget biztosítottak 

tanulóink személyiség - és együttműködési készségének fejlesztésére. 

Megállapítható, hogy a munkatervben kitűzött célok, feladatok nagy része az iskola 

közösségének tevékeny közreműködésével sikeresen valósult meg. 

Iskolánk honlapján (www.hermaniskola.hu) a Kezdőlap, az ÖKO HÍREK illetve a 

Galéria linken megtalálhatóak az év során végzett tevékenységek írásos, és 

fényképes beszámolói. 

 

 

 

Alsózsolca, 2019. 06. 20.     Antal László mcs. vez. 


