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Nevelőtestületünk a tanév elején megújította az Ökoiskolai munkacsoportot. Sok új kolléga 

érkezett.  

Iskolánk pedagógusai fontosnak tartják, hogy tanítványink odafigyeljenek a közvetlen és 

tágabb környezetükre. Felismerjék annak értékeit és törekedjenek megőrzésére és 

gyarapítására. 

Munkánkat az éves munkatervünk alapján végeztük, melyet az iskolai munkaterv és a 

Pedagógiai programunk alapján állítottunk össze. 

A munkaközösségvezetők munkaterveiben idén is megjelenik a fenntarthatóság, valamint a 

környezet- és egészségtudatosság. 

A program megvalósítása 

Szeptember és október hónapban a tervek szerint zajlott, majd tavasszal a jelenléti oktatásban 

résztvevő diákokkal ismét „tettük a dolgunkat” a tervek szerint. A köztes időben a digitális 

oktatás miatt csak részben valósulhattak meg az év elején megálmodott programok. 

Ami megvalósult: 

-Kihelyezett tanóra:  

„Felelős állattartás”, „Középkori falu”, „Harci eszközök, haditechnikák” programnak nagy 

sikere volt.  

- Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában: papír, műanyagkupakok, száraz elemek, almacsutka 

gyűjtés 

Több éve, szelektíven gyűjtjük a gyerekekkel a szemetet. A felsőbb évfolyamon „házi 

készítésű” gyűjtők is megjelentek. Nagyon sokan hoznak be kupakot, amit a folyosókra 

kihelyezett gyűjtőkben helyeznek el a diákok. Több éve gyűjtjük külön az almacsutkát, s 

folytattuk a megkezdett komposzt programot. 

- Kertészkedés ősztől nyárig: 

Több éve már, hogy néhány osztály kertészkedik az iskola kiskertjében. Idén is két osztály 

vállalkozott erre.  

-Gyümölcs program  
Az általános iskolások idén is bekapcsolódtak a gyümölcs-zöldség programba, ráirányítva a 

figyelmet az egészséges táplálkozásra, amíg jelenléti oktatás volt, ez meg is valósult a diákok 

örömére. 

Az SZMK minden évben megszervezte a „tavaszi gyümölcsnapot”, sajnos ez idén a járvány 

miatt elmaradt. 

- Őszi és tavaszi papírgyűjtést sikerült megvalósítani  

Őszi papírgyűjtés: 11 620 kg 

Tavaszi papírgyűjtés:  11 500 kg 

-Takarítás, tisztaság 

Sajnos a  „TESZEDD”- Önkéntesen Magyarországért országos program idén elmaradt. 

Legyen tisztább a Farkaserdő! Ezt a programsorozatot Gyöngyösi Péter kollégánk indította 

2015. január 21-én. Azóta folyamatosan járja a gyerekekkel az erdőt, és gyűjti az elhagyott 

lomokat, szemetet. Ez ebben a tanévben sajnos csak 2 alkalommal sikerült.  

 



-Témahetek a digitális oktatás keretében zajlottak az osztályfőnökök irányításával. 

Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete: Kiemelten az „Ökológiai lábnyom és 

környezettudatos magatartás” kapcsolatára irányítva a figyelmet.  

Fenntarthatósági témahét keretében tanórákon és tanórán kívül kiemelt figyelmet szenteltünk 

a környezet fenntarthatóságat biztosító hagyományos gazdálkodási formák, megfelelő 

magatartás, hozzáállás fontosságának megértetéséhez. 

-A világ legnagyobb tanórája  

A program keretében feldolgoztuk az „Mozdulj a klímáért” és a „Méhek védelme” volt a 

téma. Digitális segédanyagot az osztályfőnökök az interneten találtak. 

-Programok 

Osztálykirándulások és Tanulmányi kirándulások: 

Sajnos a járvány miatt nem úgy valósultak meg, ahogy év elején terveztük, talán jövőre 

sikerül. 

Elmaradt az őszi és tavaszi Újpesti Futó-és Kerékpáros fesztivál is.  

Együttműködés az Erdőmentőkkel. 

A gimnáziumi tagozat diákjai a Farkaserdő takarítását, a madarak etetését, valamint a 

kardiovaszkuláris tanpálya használatát nem hanyagolták el, egyéni illetve családi keretek 

között folytatták a tevékenységeket, melynek során tudták teljesíteni a közösségi szolgálatot 

is.  

-Kapcsolatok, képzések digitális formában zajlottak, ezeken részt vettünk. 

Sikerült idén is a DÖK aktív bevonása az öko-program megvalósításába.  

 A regionális ökoiskola találkozó is digitális úton történt.   

Összegzésként: Az Ökoiskola cím fenntartása nem kis feladat, a járvány miatt sok tervezett a 

diákok által kedvelt program maradt el.  

A következő tanévben fogunk pályázni az „Örökös Öko-Iskola” címre, ami az idei tanév 

nehézségei után nem kis feladat, de a nevelőtestület lelkes pedagógusainak, valamint a 

támogató SZMK-nak köszönhető, hogy közös több éves munkája folyamatos maradt, s 

lelkesedésünk sem csügged, így remény van a cím elnyerésére. 

 

 

Budapest, 2021. 06. 18.      Jósa Erzsébet 


