
Öko-program első szakasz 

megvalósításának 

bemutatása
Készítette:

Klinkóné Kovács Katalin

Mesterpedagógus



Mottóm:

„Légy vidám és tedd a jót, a 

verebeket pedig hagyd 

csiripelni!” /Szent János/



Mesterprogramom szakaszai:

 Az iskolai Öko-program kialakítása, az egészségnevelés, az 

egészséges életmód elsajátíttatása a mindennapi életben.

 A kidolgozott program átültetése a hétköznapi életbe

Teljes időtartam: 2022. január 1.-2026. december 31.

 1. részterv: 2022. január 1.-2023. december 31.

 Mérföldkövek: 2022. június 15.

 2023. június 15.

 2024. június 15.

 2. részterv: 2024. január 01.-2026. december 31.



1. mérföldkő:2022 06.15.

I. Az előkészítő szakasz eredményei

II. Az első fő szakasz eredményei: 

1. mérföldkő

III. Reflexió az első szakaszról



I. Az előkészítő szakasz eredményei:

2021 09. 13. ÖKO alakuló gyűlés

2021 06. 16. Az ózon világnapja, rádiós adás 8.b

2021 10. 04. Az állatok világnapja, rádiós adás 8.b

- alsós állatkerti séták

2021 10. 08. „Csöppet-sem”- sziget kihelyezése



2021 10. 18. „Te- Szedd” akció



2021 11.01.

„Tökölés”



Angol- német nyelvi ÖKO- napok

mese és plakátverseny



II. Az első fő szakasz 

eredményei: 



2022. 01.11. Károly Róbert 

vándor- ÖKO Kupa átadása:



2022 02.02. 

Vizes élőhelyek világnapja

Kirándulás a közeli bánya-tóhoz és a Védett Tőzegláp –tóhoz

Rendkívüli biológia óra 8.b 



2022 tavasz 

 2022 március első hét: Pénz-hét.

 Csatlakozás a digitális világhoz,

környezettudatos pénzgazdálkodás, bitcoin,

bankkártya használat. Informatika és

osztályfőnöki órákon segédanyaggal.



2022 03. 07. 

Virágosítás -napja

Az iskola tanulói és a szülői 

munkaközösségek felvirágozták az udvari 

tárolókat.



KérdésekAz újrahasznosítás világnapja:
Hulladékszobor- és kép készítő 

verseny



2022 03.21. Víz- napja, Meteorológia 

világnapja, Erdők -hete 



2022. Március utolsó hete

Csatlakozás a digitális héthez

A digitalizálás fontossága és a 

környezettudatos lét összehangolása, 

feladatok informatika órán a 

Fenntarthatósági- hét honlapjáról



2022 Húsvéti újrahasznosított 

díszek versenye



2022 04.22.

Föld Napja

A 8.b osztály a Föld- napi megnyitó rendezvényen 

vett részt az Fővárosi Állat és növénykertben. Részt 

vett az ott rendezett akadályversenyen.



2022 04. 25.-29. K.E.R.T. hét

Fenntarthatósági hét

04.25. hétfő:

9:00 Megnyitó, majd kiállítás 

megnyitó

10:00   Felsős ÖKO és természetvédelmi 

akadályverseny osztályonként.

12:00    Alsóban futárjáték

04.26. kedd Gyümölcsfaragás



A hétfői nap képekben:



Osztálykirándulások 

2022 04.27-e



Kirándulások II.



2022 04. 28 -a kahut vetélkedő

és sportvetélkedő



2022 04. 29 -e 

Aszfaltrajz-verseny



Aszfaltrajz-verseny II: 



2022 04. 29-e

Film és PPT bemutató a hét 

eseményeiről



„Te szedd” tavasz



Ének az erdőben május 06. 



2022 05. 10. 

Madarak és fák napja



Papírgyüjtés

2022 05.17.-18.



2022 05. 31.

Biodiverzitás napja

A témakör megértése és 

feldolgozása osztályfőnöki órákon.



2022 05.31.Dohányzás-ellenes 

világnap

Oktatófilm megtekintése 

biológia és osztályfőnöki 

órákon.



Osztálykirándulások ÖKO 

célpontokkal június 10.



Felhasznált képek linkjei:

https://www.un.org/en/observances/biological-diversity-day

http://portal.tmkorhaz.hu/wp-content/uploads/2018/05/logo_World-No-Tobacco-Day-Photo.jpg

https://www.vac.hu/hirek/kozelet/18782/0/Kornyezetvedelmi-vilagnap.html

https://hevesihirportal.hu/2020/04/20/fotopalyazat-a-madarak-es-fak-napja-alkalmabol/

https://www.un.org/en/observances/biological-diversity-day
http://portal.tmkorhaz.hu/wp-content/uploads/2018/05/logo_World-No-Tobacco-Day-Photo.jpg
https://www.vac.hu/hirek/kozelet/18782/0/Kornyezetvedelmi-vilagnap.html
https://hevesihirportal.hu/2020/04/20/fotopalyazat-a-madarak-es-fak-napja-alkalmabol/


Elvárt eredmények

 Egy ökotudatosabb életszemlélet az egész iskolában

 A szülők bevonása  a programba

 Szakmai fejlődés, szorosabb együttműködés

 A kerületi életbe is beépíteni a programot

 Látható, kimutatható eredmények

 A környező üzemekkel kapcsolatfelvétel és látogatás

 Már az első évfolyamtól ökotudatos életszemlélet beépítése

 Egészséges életmód felé törekvés 

 Az óvodával egy átmeneti kapcsolatra törekvés, közös 

ökoprpogram.


