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Beszámoló a 2016-17 tanénév munkájáról / Részlet / 

Intézményünk a 2016-17-es tanévben elnyerte az Ökoiskola címet. Ezzel megfelelt a 

Magyarországi Ökoiskolák kritériumrendszerének.  

Célunknak tekintjük, hogy 3 év után újra pályázzunk, és a későbbiekben pedig elnyerjük az 

Örökös Ökoiskola címet. Iskolánk környezeti nevelési, és az erre épülő ÖKO programjába a 

természet – és környezetvédelem, a globális és helyi környezeti problémák, a 

hulladékgazdálkodás kérdésköreit építettük be. A hagyományos és a kompetencia alapú 

tanóráink mellett külön projekteket, témanapokat és témaheteket tartunk.  

ÖKO programokkal színesítjük a tanórán kívüli foglalkozásokat is. A tanulás élményszerűen 

valósul meg nem hagyományos tanórai keretben az Erdei iskolában. Hosszú távú célunk, 

jövőképünk, hogy tanítványaink környezettudatos állampolgárrá váljanak.  

Az ÖKO iskolai rendezvényeink, programjaink kiváló lehetőséget biztosítottak tanulóink 

személyiség - és együttműködési készségének fejlesztésére. 

 A munkatervben kitűzött célok, feladatok nagy része az iskola közösségének tevékeny 

közreműködésével sikeresen valósult meg. 

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 

Németh Gyuláné   tanító 

Majtényi Marianna   dök. segítő tanár 

Farkas Orsolya   dök. elnök 

Balog Róbertné   techn. dolg. 



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. 

 

A megvalósítást segítő programok a tanév során 

 Öko- munkacsoport felállítása Öko pályázatnak megfelelően 

 Diáktanács ülése – ZÖLD DÖK  

 Hasznosanyag-gyűjtés 

 Takarítási világnap, - ZÖLD ÖRJÁRAT szervezése, megalakítása 

 Kirándulás Gödöllőre. - A kastély és az arborétum látogatása. Felső tagozat 

 Kirándulás Gödöllőre 

 A kastély és az arborétum látogatása. Felső tagozat 

 Gyalogtúra - Kirándulás alsó tagozatnak gyalogtúrával összekötve 

 Állatok világnapja 

 Kedvenceink gondozása, Állatvédelem. Kedvenc kisállatom bemutatása iskola 

keretben. Barátkozzunk a „nem szeretem” állatokkal! AKVARISTA MEGHÍVÁSA. 

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

 Egészségvédelmi hét keretében –  

- osztályok közötti sportmérkőzés 

- zöldségszobrászat, salátakészítés 

- gyógyteák megismerése- szülők bevonásával 

- egészséges életmóddal kapcsolatos előadások 

- elsősegélynyújtó bemutató 

- korunk betegségeit bemutató tabló, ppt. készítése 

 Madáretetők karbantartása, készítése folyamatos madáretetés 

 Karácsonyi készülődés,-Ünnepváró hét,- Lucázás,- Karácsonyi vásár 

 Hungarikumok 

 Világörökségeink 



 Világnapok megtartása 

- Ne vásárolj semmit nap 

- Vizes élőhelyek világnapja 

- Víz világnapja 

- Üzemlátogatás  

- Vízmű, szennyvíztelep 1-1 szakember tart előadást 

- Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap 

- Föld napja 

- Vöröskeresztes Világnap 

- Madarak és fák napja 

- Európai Nemzeti Parkok Napja 

- Gyermeknap 

- Környezetvédelmi Világnap 

 Témahetek megtartása 

 Olvasási- mese- vers és prózamondó verseny. -  ÖKO témájú 

 Környezetünk parkosítása, virágültetés 

 Erdei iskola 

Iskolánk 6. o tanulóinak az ÉSZAKERDŐ Varbó - Fónagyság Erdei Iskolájában és 

Alsózsolcán a Kompház / 3 nap / 

 A tanév munkájának értékelése 

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 tanév során végzett tevékenységek írásos, és fényképes beszámolói. 

 

Alsózsolca, 2018. 06. 20    Antal László mcsp. vez. 

 

 


