
 

ÖKO-beszámoló 2018-2019-es tanév I. félév 

 

Elvileg 2018. december 31-én lejárt az az intervallum, amit az első Ökoiskolai 

cím megnyerésével kaptunk. 

Gyakorlatilag viszont ennek a címnek a viselését meghosszabbították tanév 

végéig, mert ettől az évtől kezdve nem naptári, hanem tanévi időtartamra 

vonatkoztatják majd a feltételeket. Valójában korábban is ez lett volna a 

célravezető, hiszen az iskolák, de még az óvodák is tanévben 

gondolkoznak,terveznek. 

Így nyertünk néhány hónapot, a következő pályázatunkat május végéig kell 

benyújtani, feltéve, ha időközben nem variálnak megint valamit. 

De nézzük is, mi mindent sikerült megvalósítanunk: 

Ahogy korábban, most is egyrészt a havi beosztású munkatervünk, ill. a 

pályázatunkban vállalt három nagyobb megvalósítandó feladat mentén 

haladtunk. 

Mivel ez utóbbiakon ,- úgy, mint kisudvar,DÖK,bringatároló,- túl vagyunk,így 

ezen vállalások továbbfinomítása,szépítése történt az első félévben. 

Leglátványosabb ezek közül a kisudvar, hiszen ott az Önkormányzat 

segítségével lekerültek a korábbi tönkrement játékok, és helyükre újak jöttek. 

A munkatervünkben szereplő feladatok megoldásának jó része már 

rutinszerűen működik, csak néhány a különlegesebbek közül: 

-Az őszi osztálykirándulások között egyre gyakoribb, hogy kiemelt jelentőségű 

helyet látogatnak meg az osztályok,legyen az természetvédelmi,néprajzi, vagy 

éppen kulturális örökség…Ilyen volt idén pl. a fővárosi Sziklakórház;a Bűvös 

erdő kiállítás;a Dera-szurdok bejárása. 

-Bringatúrát szerveztünk a kollégáknak , Megyeri-híd-Dunakeszi-Göd-

Szentendrei-sziget  útvonalon,nagy sikerrel,a tervezett ebéd utáni hazaérkezés 

helyett ,csak a késő délutáni órákban jöttünk vissza vidáman,feltöltődve. 



-A novemberi nevelési értekezletünket teljes egészében a fenntarthatóság, 

környezetvédelem témakörében szerveztük meg. 

- Rajz és technika órákon is egyre gyakoribb, hogy használt anyagokból 

készülnek remekművek: pingvinek, adventi dekorációk, madáretetők. 

- Nagy siker volt minden korosztály számára a „Mézes Nap”. Bepillantást 

nyertünk a méhek titkos életébe, megtudtuk , miért is nélkülözhetetlenek ezek 

a kis rovarok az életünkben,és nem utolsósorban finom mézeket 

kóstolhattunk,vásárolhattunk. 

- A Pályaorientációs napon többek között olyan szakemberekkel is lehetett 

ismerkedni, akiknek a munkája kapcsolatban áll a természettel. Volt itt kertész, 

fizikus, méhész is. 

A II. félévben néhány fontosabb ránk váró munka: 

- Rejtvényfejtők napja a nyelvi és humán munkaközösség bevonásával 

- Fenntarthatósági témahét 

- Környezetvédelmi Világnap 

- Pályázatírás 

Végül egy jó kis program kollégáknak: 

Szeretettel várunk mindenkit hóvirágtúránkra február végén ,március elején. A 

részleteket majd küldjük! 

 

Szentendre,2019.február 2. 

ÖKO-csoport 

Kiss Katalin 

 

 

 



 


