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1.Műhely munkaterv tartalmi, formai elemei: 

1.1. Műhely személyi adottságok, feladatmegosztások 

 

 Hámori-Bakos Orsolya   napközis nevelő, ÖMK vezetője 

 Boruta Barbara    napközis nevelő, BiztiBusz program felelős 

 Hámori Krisztina   napközis nevelő, egészségvédelmi hét felelős 

 Orosz Renáta     magyar szakos tanár, napközis nevelő,  

                                                                   PontVelem program  kapcsolattartó 

 Kanyikné Földesi Katalin  napközis nevelő, ÖMK felelős Csokonai egység 

 Tusorné Fekete Éva   biólógia, technika, számítástechnika szakos 

                tanár, „Ökoiskola hírek” frissítése a honlapon 

 Klima Eszter    kémia szakos tanár, Öko játszóház 

 Antalné Csorba Katalin   földrajz, biológia szakos tanár 

 Szabóné Varga Erika    Mk. vezető- Csokonai egység 

 Seresné Mészáros Katalin  Mk. vezető- Erzsébet egység 

 Velkei Éva    Osztályfőnöki mk. vezető 

 Tamás Krisztián    DÖK vezető 

 

A munkaterv megvalósításában a technikai személyzet együttműködik az intézmény 

munkaközösségeivel. 

 

1.2.  Pedagógiai, szakmai célok 

 

Célok Módszerek Mely PP-ben 
meghatározott 

célokat támogatják? 

Felelős Sikerkritérium 
meghatározása 

Megvalósulás 
vizsgálata 

Fejlesztendő 
terület 

nevelési problémamegoldó 
gondolkodás 
fejlesztése, 
ötletroham, 
gondolattérkép, 
plakátok 

A gyermek legyen 
képes a környezeti 
válság 
elmélyülésének 
megakadályozására, 
elősegítve az élő 
természet 
fennmaradását és a 
társadalmak 
fenntarthatóságát. 

ÖMK 
tagjai 

Ismeri a körny. 
válság okait, 
tisztában van a 
fenntartható 
fejlődést 
elősegítő 
lehetőségekkel 

  

szakmai üzemlátogatások, 
témaheteken való 
részvétel 

ÖMK 
tagjai 

részvétel 
aránya 

  

nevelési 
 

energiatakarékosságra 
nevelés 
madárvédelemi 
tevekénység 
 

Természettudományi 
és technológiai, 
digitális és vállalkozói 
kompetenciák fejl. 
be tudjon kapcsolódni 

ÖMK 
tagjai 

készségszintű 
alkalmazás 

  



szakmai Öko játszóházak, Hozz 
egy virágot 
akció!,erdei iskola, 
madárvédelmi 
tevékenység 

közvetlen 
környezetének 
értékeinek 
megőrzésébe, 
gyarapításába 

ÖMK 
tagjai 

magas 
részvételi 
arány, 
utógondozás 

  

nevelési PET palack, PP kupak, 
papírgyűjtés, 
szárazelem gyűjtése 

személyes 
tapasztalatok 
szerzése az 
együttműködés, a 
környezeti 
konfliktusok közös 
kezelése és 
megoldása terén,  
aktív 
állampolgárságra 
nevelés 

DÖK 
ÖMK 
tagjai 

összegyűlt 
hulladék 
mennyisége, 
gyűjtőszigetek 
helyes 
használata 

  

szakmai példamutatás, 
versenyeztetés 

  

 

1.3 Az intézményben zajló projektek munkaközösségi aspektusainak rövid bemutatása. 

Iskolánk papírgyűjtést szervez az október 3.-i héten, a megvalósításban műhelyünk segíti a 

DÖK munkáját. A papírgyűjtés lehetőséget nyújt arra, hogy a gyerekek személyesen megtapasztalják 

az újrahasznosítás jelentősége mellett a közösség összefogó erejét is.  

Folyamatos együttműködés a Tehetséggondozó Műhellyel, a tehetséges tanulók delegálása 

az ökológia témában meghirdetett versenyekre, indítása a kiírt pályázatokon. 

November 7-től 11-ig kerül megszervezésre az egészségvédelmi hét, melynek 

megvalósításában tantestületünk minden tagja részt vesz. A munkacsoport a programok 

előkészítésében, a BiztiBusz program, termékbemutatók, valamint a tervezett üzemlátogatás 

levezénylésében vállal szerepet.  

3 hetet meghaladó Környezetvédelmi projekt a felső tagozaton, felelős: természettudományi 

munkacsoport 

Témaheteken való részvétel (Digitális témahét, Pénz7, Fenntarthatósági témahét) 

koordinálása 

 

1.4. Tanulmányi versenyek 

Az év emlőse a denevér: kreatív pályázat. A Magyar Természettudományi Múzeum és a 

Földművelésügyi Minisztérium által működtetett Vadonleső Program közös pályázata. Leadási 

határidő: okt.23.  

Kreatív pályázat a Fenntarthatósági témahét és pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete alkalmából. 

További versenyekre szóló kiírásokat a munkacsoport folyamatosan figyelemmel kíséri az év 

folyamán. 

1.5. Továbbképzési terv munkaközösségi aspektusai 



1.6. Ellenőrzési terv 

1.7.Műhely értekezletek szakmai témáinak felsorolása 

 Szakmai beszélgetés az első félév tervezett programjairól. 

 Az egészségvédelmi hét előkészítése 

 Online játékok, online feladatlapok, ökológiai témájú animációs sorozatok ismertetése, 

felhasználási lehetősége a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon. Linkgyűjtemény 

összeállítása életkorok szerint, ennek megosztása a kollégákkal. 

  

 Év végi értékelés, reflexiók. 

1.8.Mesterprogram programelemei a tanévre vonatkozóan. 

1.9. Szakmai események tervezése 

1.10. 

Időpont  Feladat A feladat mely cél 
megvalósítását 

támogatja 

Felelős Erőforrás igény Reflexió 

      
Augusztus 
25. 

Éves munkaterv 
elkészítése a 
fenntarthatósági 
szempontok 
beépítésével 

éves munka 
tervezése a 
környezettudatos 
magatartás 
kialakítása 
érdekében 

Igazgató, MKV, 
patronáló tanárok 

10 óra  

Aug.29. Ökoiskola 
munkaterv 
egyeztetése a 
DÖK- kel, a MKV- 
vel, a DÖK részt 
vállal az 
ökoprogram 
megvalósításában 

éves munka 
tervezése a 
környezettudatos 
magatartás 
kialakítása 
érdekében 

Hámori-Bakos 
Orsolya 
 

8 óra  

Szept.19. nemzetközi 
hulladékgyűjtő 
nap- 
„Gondold újra!”,  
táblajátékok, 
fejlesztő játékok 
kupakból 

élő természet 
fennmaradásának 
és a társadalmak 
fenntarthatóságána
k segítése 

napközis tanítók, 
Hámori-Bakos 
Orsolya 

WC papír 
guriga, 
kartondoboz,
újságpapír,  
olló, ragasztó, 
kiállítótér 
berendezése 
 
megvalósítás 
a délutánban 

 

Szept. 22. Autómentes 
világnap- „Sétálj a 
suliba!” 
 

környezettudatos 
magatartás 
fontosságának 
hangsúlyozása,  

Hámori-Bakos 
Orsolya 
MK 

Felhívások, 
plakátok az 
iskolában, öko 
felelősök 
kijelölése 

 



osztályonként 

Szept. 26.  Hozz egy virágot! Közvetlen 
környezetünk 
alakítása, 
fejlesztése 

MK felső tagozat Növények 
helyének 
kialakítása 

 

Szept.30. Kutatók éjszakája Érdeklődés 
felkeltése a 
term.tud. iránt, 
látókör 
kiszélesítése 

Természettud. mk vonatjegy, 
vonaljegy az 
utazáshoz 

 

Okt. 3-7. papírgyűjtés személyes 
tapasztalatok 
szerzése az 
együttműködés, a 
környezeti 
konfliktusok közös 
kezelése és 
megoldása terén 

DÖK 
 

5 nap  
konténer, 
szállítás, 
behajtási 
engedély 

 

 szelektív 
hulladékgyűjtés 
bővítése- 
gyűjtőhelyek 
kialakítása 
Nyitó akció-
halloween tök 
zsákok 
 

személyes 
tapasztalatok 
szerzése az 
együttműködés, a 
környezeti 
konfliktusok közös 
kezelése és 
megoldása terén 

Hámori-Bakos 
Orsolya 
Kanyik Katalin 

egész éven át 
tartó munka  
tárolóhelyek, 
gyűjtődobozo
k kialakítása 
Halloween tök 
zsákok  

 

Okt. 8.  Egy nap a 
tudományért 

Érdeklődés 
felkeltése a 
term.tud. iránt, 
látókör 
kiszélesítése 

Antalné Kata Szórólapok   

Okt. 8.  Falfestés, udvari 
játékokok fel-és 
lefestése, 
barátságpad - 
Erzsébet utcai 
egység 

a piaci szereplők 
társadalmi 
szerepvállalásának 
megtapasztalása, 
követlen környezet 
alakítása, aktív 
állampolgárságra 
nevelés, lelki 
egészség 
megőrzése 

Hámori-Bakos 
Orsolya 

Bosh Rexroth 
Kft. által 
biztosított 
anyagok, étel 
és ital kínálása 

 

Okt. 4. állatok világnapja 
Agility/Vándorállat
kert/Vadászati 
bemutató 

Felelős állattartás, 
természet 
tisztelete 

Term.tud. mk. Meghívott 
előadók 

 

Okt. 14-ig állatok világnapja-  
Az év emlőse a 
denevér- kreatív 
pályázat 

kreativitás 
fejlesztése, 
természet 
tisztelete, 
összhangban a 
természettel 

Hámori-Bakos 
Orsolya 

papír, 
rajzeszközök, 
postaköltség 

 

Okt.15 nemzetközi egészséges MK Tájékoztatók  



gyalogló nap- Ki a 
szabadba! 

életmód 
kialakítása 

Okt.24 Hozz egy virágot! 
Levendula kert 
telepítése,  
Kertrendezés 
Levendulazsák 
készítése 

közvetlen 
környezetünk 
ápolása, alakítása 
kreativitás fejl.  

DÖK 
Orosz Renáta 
MK- alsó tagozat 

Növények 
helyének 
kialakítása,ge-
reblye, seprű, 
szemeteszsák, 
levendula 
tövek, föld, 
rotációs kapa, 
ültetéshez 
szerszámok, 
anyag a 
zsákokhoz 

 

November egészségvédelmi 
hét- A tej! 

egészséges életmód 
kialakítása, 
egészségmegőrzés,  
erőnlét fejlesztése 
a helyi közösség 
bevonásával 

Hámori Krisztina 
Boruta Barbara 
Hámori-Bakos 
Orsolya 

November 7-
től 12-ig 
Buszköltség, 
előadók 
meghívása, 
védőnő 
bevonása, 
sportcsarnok 

 

egészségvédelmi 
hét 

egészséges életmód 
kialakítása, 
egészségmegőrzés, 
erőnlét fejl. 

Kanyik Katalin November 14-
től 18-ig 

 

Egészségvédelmi 
hét!- Kamaszkori 
problémák 

egészséges életmód 
kialakítása, 
egészségmegőrzés, 
Felkészülés a 
felnőttlét 
szerepeire 

Természettudo-
mányi mk. 

projektor  

téli madárvédelmi 
munka 
megindítása 
meglévő etetők 
karbantartása 

kapcsolódjon be 
közvetlen 
környezetének 
értékeinek 
megőrzésébe, 
gyarapításába, 
Meglévő értékeink 
megőrzése, a 
fenntarthatósági 
szempontok 
figyelembevétele 

Hámori-Bakos 
Orsolya 
Kanyik Katalin 

madáretető-
höz 
szükséges: 
PET palack, 
tejesdoboz, 
papírguriga,m
éz,etetőanyag 
Festék 

 

December
-január 

madárvédelmi 
tevékenység 
folytatása 

kapcsolódjon be 
közvetlen 
környezetének 
értékeinek 
megőrzésébe, 
gyarapításába, 

osztályfőnökök, 
napközis nevelők 

heti 
rendszeresség
gel a hónapok 
során, 
etetőanyag 

 

 Madár és mókus 
etetés 

kapcsolódjon be 
közvetlen 
környezetének 
értékeinek 
megőrzésébe, 

Klima Eszter heti 
rendszeresség
gel a hónapok 
során, 
etetőanyag 

 



gyarapításába, 

 Iskolai dekoráció 
készítése-
Karácsonyfa 
diákjaink 
ujjlenyomatából 

esztétikai érzék 
fejlesztése, a 
közösséghez 
tartozás érzésének 
erősítése 

Orosz Renáta Karton, 
nyomdafesték
, olló, szallag 

 

 Öko játszóház környezeti nevelés 
kreativitást igénylő-
, hangulatkeltő 
játékokkal 

Klima Eszter dec.10. 
 

 

Február Halászati, 
horgászati ea.  
Halászléfőzés az 
udvaron 

Term.tud. 
ismeretek bővítése, 
kulináris ismeretek 
bővítése, 
tapasztalatszerzés 

DÖK 
Hámori-Bakos 
Orsolya 

Előadó, 
projektor, 
bogrács, hal, 
fűszerek 

 

Márc. 6-
10. 

Pénz7 pénzügyi 
tudatosság 
fejlesztése, 
vállalkozói komp. 
fejlesztése 

Öko mk. a Pénz7 
kiírásához 
igazodva 

 

Márc. 22. Víz világnapja Környezettudatos 
magatartás 
kialakítása, 
ökológiai 
lábnyom 
csökkentése. 

Hámori-Bakos 
Orsolya 
Öko mk. 

buszköltség  

Márc.27. Utazó kiállítás A helyi közösség 
számára is 
megnyitni, a 
környezettudatos 
szemlélet formálása 
érdekében 
Együttműködés 
más ökoiskolával 
(Rákoczi) 

Hámori-Bakos 
Orsolya 
Mk 

A választott 
kiállítás 
költsége 

 

Ápr. 3-7.  Digitális témahét digitális 
kompetenciák 
fejlesztése 
tantárgyakba 
ágyazottan, 
képesség fejlesztés 
a tech. 
támogatásával 

Term.tud. mk Mérőeszközök 
további 
eszközök a 
témahét 
kiírásához 
igazodva 

 

Ápr.24-28. Fenntarthatósági 
hét- 
Tudományfesztivál 

A gyermek legyen 
képes a környezeti 
válság 
elmélyülésének 
megakadályozására
, elősegítve az élő 
természet 
fennmaradását és a 
társadalmak 
fenntarthatóságát. 

Öko mk 
MK tagjai 

a témahét 
kiírásához 
igazodva 
buszköltség 

 

Máj. 3-6 Erdei Iskola Testi és lelki egészs. 
fejl.,  

Hámori-Bakos 
Orsolya 

buszköltség, 
táborozási díj, 

 



bekapcsolódás 
természetvédelmi 
tevékenységekbe 

Orosz Renáta víz, 
rajzeszközök 

Május 5-ig Madárfotózási 
verseny- madarak 
és fák napja 
kapcsán 

digitális és 
kulturális 
kompetencia fejl. 

Öko mk. Eredményhird
etés: Máj.10-
én 

 

Május 11. Öko játszóház- 
alsó tagozat 

a fenntartható 
fejlődés né 
Környezettudatossá
gra nevelés 
pszerűsítése,  

Kanyik Katalin, 
Hámori-Bakos 
Orsolya 
Napközis nevelők 

fa készségfejl. 
játékok 

 

Május 19. BiztiBusz Testi és lelki 
egészség 
megóvása, 
önismeret, énkép 
fejl.  

Boruta Barbara A projet által 
bizosított 
kellékek 

 

 

Folyamatos feladatok: 

Környezettudatosságra nevelés- A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon minden felmerülő 

lehetőséget, alkalmat megragadunk a környezettudatosság fontosságának kiemelésére. 

Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában- Műanyag kupakok, veszélyes hulladékok, szárazelemek, papír 

és műanyag gyűjtése 

Honlapunk öko tartalmának folyamatos frissítése. 

Papír újrahasznosítása- Az adatvédelmi szempontból lényegtelen, felgyűlt iratok üres oldalának 

felhasználása jegyzetelésre, rajzolásra. 

Öko sarkok és faliújságok frissítése. 

Mars kolónia pályázat megvalósítása a felső tagozaton. Felelős: Antalné Katalin, Tusorné Fekete Éva.   

Drive kosár létrehozása, javaslatok, felhívások, ökologiai témájú online kiadványok gyűjtése, közös 

tudásbázis létrehozása, valamint iskolánk telephelyeinek kooperációjának elmélyítése érdekében. 

 

 

 

……………………………………………………………… 

Igazgató 

 

Gyömrő, 2016.09.01 


