
Az Öko-munkaközösség beszámolója a 

 2019/2020. tanévben. 

Készítette: Eichardt János 

Az Ökoiskola címéhez méltóan, a következő tevékenységeinket terveztük és meg is 

valósítottuk a 2019/20-as évben. 

Program Résztvevők, szervezők Megjegyzés 

I. félév   

Gólyatábori játékok és az 

iskola Ökokódexének és 

Ökoiskolai létének 

ismertetése. 

Gólyatábori élmények 

2019. augusztus 29.-31. 

Tarján 

EJ., SVG., GZ. 

Vezetőség:  

DrRVA., HSÉ., BI. 

 

Autómentes nap 

megrendezése (OSE 

Kerékpárosokkal együtt) 

2019. szeptember 20-án. 

Dr.RVA., EJ., GZ., TZS., 

KVG., SVK., MFL., CA., 

EPH., 

 

Gyaloglás világnapja EJ., TZS., EPH.  

Papírgyűjtés 

2019. november 12. 

ÜTK., MMG.  

Ökotábor megtartása, Vajda 

János Erdészeti Erdei 

Iskolában 

2019. október 18.-20. 

Ökotábor, Pusztavám. 

EJ., CA., GZ.  

Sziklakert rendezése és a 

fűszerkert elkészítése 

Folyamatos 

EJ., SVK., MFL.  

Madárkarácsonyi 

előkészületek (sajnos az 

enyhe tél miatt elmaradt a 

kinti etetés) 

2019. dec. 14. 

EJ., KVG., CA.  

Madárodú beszerzése és 

madáretető karbantartása 

 

Dr.RVA., EJ.  

II. félév   

Ökotúra 

2020. január 25. 

EJ., GZ., MMG.  

2020. március 16-tól 

digitális oktatás és online 

tanórák. 

  

 

 



 

Megbeszéléseink mindig az aktuális programokat megelőzően, a vezetőséggel 

egyeztetve kerültek megszervezésre és kivitelezésre. 

1. Dr. Radványiné Varga Andrea vezetésével és Mészárosné Fülöp Laura 

közreműködésével egy ökopályázaton nyert a gimnázium (Körforgásos gazdálkodás), 

melynek keretein belül szelektív kukák kerültek kihelyezésre a tantermekbe. Ezen kívül 

egy komposztáló gép és egy komposzttartó láda is járt a pályázathoz, melyeket 2021-

ben szeretnénk aktívan használni. 

2. Tudomány Ünnepe megrendezése Dr. Radványiné Varga Andrea szervezését és 

összefogását dicséri! 2019. november 20.-21. Külsős és diákelőadások emelték a 

rendezvény színvonalát.  

3. Önkormányzattal együtt kiírt, de végső soron a saját Ökoiskolai programunkba teljes 

mértékben illeszkedő ökorajzpályázat („Téli madaraink”) került megvalósításra! A 

rajzok színvonalasok voltak és az óvodásoktól a 12. évfolyamosokig sokan vettek részt 

benne. (2019. november 30.) 

4. Mézeskalács ünnepre a diákok elkészítették a gimnázium épületét. Ehhez EJ. készített 

alaphátteret, melyen a mézeskalács épületek kerültek kiállításra. 

5. Szamper Aranka és a 9. b osztály részvételével egy nemzetközi eseményen vettek részt, 

mely a karácsonyi képeslapok elkészítésével és elküldésével ismerhették meg egymás 

szokásait a résztvevő országok diákjai. 

 

Sajnos a járvány kezdetétől és a lezárásoktól kezdve az ökoiskolai programjaink nagy részét 

nem sikerült megvalósítani. Bár a „Fenntarthatósági napunk” online formában megtartásra 

kerültek (különböző környezetvédelmi videók megtekintése révén), más program 

megszervezését és lebonyolítását el kellett halasztanunk. A tanórákon belüli ökoismeretek és 

az ökotudatosság kialakítása, erősítése továbbra is megmaradt. 


