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Idén a zöld programokat is újra kellett terveznünk, gondolnunk a vírushelyzet miatt.  

Ami megmaradt: 

- Szeptember 23. - Autómentes világnap: Idén is meghirdettük a gyerekek és a 

dolgozók körében a „Gyere gyalog, biciklivel iskolába!” napot. A felmérések 

szerint az akcióhoz a tanulók 44 %-a, a tantestület és az irodai dolgozók 34 %-a 

csatlakozott. 

- Október - A világ legnagyobb tanórája - nemzetközi program és Fenntartha-

tósági témahét: A 2-8. évfolyam osztályai vesznek részt benne, előre kidolgo-

zott óravázlatok alapján heti egy órát tart a megadott témáról az osztályfőnök. 

Sajnos az osztályfőnök hozzáállásán múlik ennek az órának a hatékonysága.  

- Októbertől működik a „zöld kommandó”, az aulában a faliújság. 

Sajnos, csak ismételni lehet: A tantermek és a folyosók, udvar tisztasága, rendje meg-

látásom szerint időnként kívánni valót hagy maga után. Nem működik az egységes-

ség. Az aktuális fertőtlenítések előtt sikerült elérni, hogy a termekben, folyosókon rend 

legyen, de egyébként ez időnként elsikkad. 

- Október - Állatok világnapja  alsó tagozatban Látogatás a jószágportán, él-

ménybeszámolók készítése. 

- November 16 - 20. - Egészség hete: Idén a dohányzás témakörében kaptak az 

osztályok különböző feladatokat. A legjobban teljesítők édességet és gyümölcsöt kap-

tak. 

- November 27. - Ne vásárolj semmit! nap: Plakátokon keresztül kampányol-

tunk a tudatos vásárlói szokások kialakításáért. Az iskolai büfé nem működik ezen a 

napon. 

- Decembertől az 5. évfolyam osztályai gondozzák felváltva a madáretetőket.  

- Karácsony: Iskolánk hagyományosan ökosan oldotta meg a „karácsonyfa állí-

tást” is a kreatív kollégáknak köszönhetően. 

- Gyűjtések: Intézményünk folyamatosan gyűjti a használt elemet, étolajat. 

Minden tanteremben szelektíven gyűjtjük a papírt és/vagy a PET palackokat is. (En-

nek rendeltetésszerű használatára néhány osztályban fel kellene hívni a figyelmet!). 

Idén is részt vettünk a Sulizsák akcióban is, ami nagyon sikeres volt.  



Lezárult a Passzold vissza Tesó! tavalyi kampánya is. Iskolánk „Csimpánzbarát hely” 

lett és elismerő oklevélben részesült. Az akció idén folytatódik, így továbbra is lehető-

ség van a használt mobiltelefonok leadására a főépületben, a napköziben és Nagyvar-

sányon. 

- Iskolakert  Az alsó tagozat az ENGRAM program keretében és a gyógype-

dagógiai tagozat gondozza a kertet. Nehezíti a helyzetet a, hoyg tavasszal hónapok 

estek ki az online oktatás ideje alatt. 

Sajnos a járványügyi helyzet miatt elmaradt szeptemberben és májusban is a papír-

gyűjtés.  

Az Ökonapot is át kellett alakítanunk idén. Februárban csapatverseny formájában tar-

tottuk meg a felső tagozaton.  

Az Ökoiskola címpályázatban vállalt feladatainkkal sajnos egyáltalán nem állunk jól. 

Már több határidőn túl vagyunk, ezért a 2. félévben közös gondolkodásra lenne szük-

ség a megvalósítás érdekében.  

Vállalt feladataink az alábbiak: 

I. Az intézményben – a diákok bevonásával – energia-járőrszolgálatot hozunk létre, mely 

rendszeresen feljegyzéseket vezet. (2019. szeptember) 

Ezt szeptembertől el kell indítanunk.  

II. Az iskola tantestülete megismeri "A globális felelősségvállalásra nevelésről a formális 

és nem formális oktatásban Magyarországon" című koncepciót, és az iskola Ökoiskola munka-

tervében szerepelnek a koncenpcióval kapcsolatos feladatok (2021. május) 

http://hand.org.hu/media/files/1488224424.pdf 

A következő tanévben az őszi nevelési értekezlet témája lehetne. 

III. Ökokódexet készítünk, mely tartalmazza a környeztettudatos viselkedés szabályait. 

Ezt az iskola dolgozói és tanulói megismerik, betartják és betartatják. (2020. május) 

Már erről is lekéstünk, de az idei Ökonaphoz kapcsolódva az osztályok gyűjtöttek öt-

leteket. Ezeket tavasszal formába öntöttük és az iskolai közösség elfogadta. Bekerül a 

házirendbe. 

 

II. félévben  

Rendhagyó ökonapot tartottunk –> honlapon 

Márciustól újra online lett az életünk.  

Az alsó tagozatosok áprilisban visszatértek: a Föld napján őshonos facsemetéket ültet-

tek a 10 millió Fa Alapítvány dunavarsányi csoportjával. 

http://hand.org.hu/media/files/1488224424.pdf


A felső tagozat májusban jött vissza. Elmaradtak a tavaszi programok és a tervezett 

élő kapcsolattartások és együttműködések. A Fák arca projektben, a tavalyi arcok ke-

rültek ki a fákra. 

Tanév végén osztálykirándulások egynaposak lehettek minden évfolyamon, de a kör-

nyezeti nevelés jegyében szerveződött legalább egy program. 

Az Erasmus+ csapat Balatonfüredre túrázott. Cél volt, hogy a tanulók betekintést nyer-

jenek a Balaton ökológiájába. Kooperatív módszerekkel, csapatmunkában fedezték fel 

a természeti kincset. 

 

Dunavarsány, 2021. június 


