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Ökoiskolai munkacsoport 
 

Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola 
 
 
Célok:  
Az Ökoiskolai Munkacsoport célja az ökoiskolai munkaterv elkészítése a mindenkori tanévre 
vonatkozóan, a programelemek lebonyolítása, értékelése, az ökoiskolai kritériumok feltételeinek 
teljesítése, összehangolása. 
 
A munkacsoport tagjai és feladataik: 
 
Munkacsoport vezetők: 
… 
Feladatuk: 

 Ökoiskolai munkaterv készítése 
 Az ökoiskolai munkaterv egyeztetése, elfogadtatása a munkacsoport többi tagjával, az 

iskola vezetőségével, a diákönkormányzattal és a szülői munkaközösséggel 
 A munkaterv programelemeinek megtervezése, lebonyolításának koordinálása, majd 

értékelése 
 Kapcsolattartás és együttműködés a helyi önkormányzattal és civil szervezetekkel 
 Média megjelenések biztosítása, iskolai honlapon rendszeres tájékoztatás nyújtása 

 
Tagok: 
Az iskola valamennyi dolgozója 
… 
 
Célok és feladatok: 

 Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, gondolkodásmód kialakulását; 
 A tanulók ismerjék meg a környezeti erőforrásokat, annak környezetbarát felhasználását; 
 Ismerkedjenek meg a fenntartható fejlődés fogalmával és építsék be a mindennapi 

életükbe; 
 Ismerjék meg a hulladék és a szemét fogalmát, minél több hulladék-újrahasznosítási 

módot sajátítsanak el; 
 Gyakorolják a szelektív hulladékgyűjtést, értsék meg annak fontosságát, buzdítsák a 

társaikat; 
 Kapcsolódjanak be a közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába; 
 Együttműködő magatartás kialakítása, összefogás egy magasabb cél elérése érdekében. 
 Részvétel a munkaterv programelemeinek megtervezésében, lebonyolításában; 
 Kapcsolattartás az általuk képviselt munkaközösségek és a diákönkormányzat tagjaival. 

 



A fenntartható fejlődést, a környezettudatos életvitel kialakítását elősegítő 
tevékenységeink:  
 

 Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektíven gyűjtjük a következőket: 
papírt, műanyagokat. Jelentős mennyiségű papírhulladékot, műanyagkupakot gyűjtünk 
össze, amellyel támogatni tudjuk a környezetvédelmi programjainkat, valamint a beteg, 
sérült gyerekeket. 

 Folyamatos a használt elemek, használt mobiltelefonok gyűjtése is. 
 A témahetek, projektnapok alkalmával különféle versenyeket és kiállításokat szervezünk, 

amellyel elősegítjük a fenti célok megvalósulását.  
 Részt veszünk környezettel, természettel kapcsolatos vetélkedőkön, versenyeken. 
  Minden év őszén ellátogatunk a madárgyűrűző táborba, részt veszünk odútakarításon. 
  Témaheteket tartunk a globális célok megismertetéséről, globális problémák 

csökkentéséről, fenntartható fejlődésről, környezettudatosságról, a tiszta ivóvíz 
megőrzéséről, éghajlatváltozásról. 

  Rendszeresen takarítjuk az iskola udvarát, a sportpályát, sőt évente kétszer a településen 
részt veszünk a szemétszedésben, sokszor még határon átnyúlva is. 

 Minden évfolyam részt vesz erdei iskolai táborozáson, ahol azokat az alapelveket próbálják 
ki a gyakorlatban, amelyeket megtanultak az iskolában. 

 Tanulmányi kirándulások alkalmával ismertetjük meg a gyerekkel a közvetlen 
környezetüket, ahol elsajátíthatják a környezettudatosságot. 

 Jó példa mutatása. 
 Komposztálás: a szerves hulladékok külön gyűjtése, annak felhasználási módjainak 

megismertetése. 
 Az iskolaudvar kertjének rendszeres rendbetétele, virágok ültetése, gondozása. 
 Kézműves foglalkozások tartása, ahol hulladék-újrahasznosítási módokkal ismerkednek a 

meg a gyerekek. 
 Öko-kör szervezése, amelyen a tanulók szakköri, csoportfoglalkozásokon sajátíthatják el 

az elméleti tudásukat a környezettudatosságról. 
… 

 


