
Ökoiskolai beszámoló 

a 2019/2020-as tanévben végzett munkáról 

Iskolánk ötödik éve viseli az ÖKOISKOLA címet. Ebben a tanévben is nagy lelkesedéssel 

folytattuk a munkánkat, a pályázatban, a munkatervünkben foglaltak szerint a vállalt 

feladatokat végrehajtottuk március 16-ig. Ekkor egy mindenki számára szokatlan, új, nehéz 

időszak vette kezdetét, a tervezett feladatok részben elmaradtak, vagy egészen más 

formában kerültek kivitelezésre. 

A szeptemberben megalakult ökomunkacsoport tagjai: 

Bakosné Lipusz Petra 

Baloghné Vancza Gabriella 

Baranyai Judit Mariann 

Dánfalviné Bata Mónika 

Kovácsné Nagy Katalin 

Kovácsné Pásztor Gabriella 

Nagy Mónika 

Nyilas Izabella  a munkacsoport vezetője 

Szendrei Gyula 

Szepesiné Hegyközi Erzsébet 

Zsarnayné Hevesi Ildikó 

 

Harmadik éve folyik a Szitakötő ökológiai oktató program. Ebben a tanévben a szitakötő 

munkacsoport a következő pedagógusokból állt: 

Vezető: Nagy Mónika 

tagok: 

Dánfalviné Bata Mónika 

Kovácsné Nagy Katalin 

Kovácsné Pásztor Gabriella 

Nyilas Izabella 

Szepesiné Hegyközi Erzsébet 

Zsarnayné Hevesi Ildikó 

 

A Szitakötő munkacsoport vezetője, Nagy Mónika, nagyszerűen összefoglalta, értékelte a 

tanév folyamán végzett munkát. 

A 2019/20-as tanévben folytatódott iskolánkban a Szitakötő oktatási program. Első 

lépésként megalakult a hét fős munkacsoport, melynek aktív tagjai Dánfalviné Bata Mónika, 

Szepesiné Hegyközi Erzsébet és Nagy Mónika.  

A tanév folyamán a folyóirat négy száma érkezik hozzánk, melyek könyvtári állományba 

kerülnek. Vállalt kötelezettségeink között szerepel, hogy az aktuális számhoz 3-4 

segédanyagot készítünk, s ezeket a Ligetműhely oldalára feltöltjük, illetve korábbi számok 



segédanyagait is felhasználjuk. Minden folyóirathoz beszámolót készítünk az iskolánkban 

folyó Szitakötővel kapcsolatos tevékenységről. 

2019. november 4-én megtartottuk iskolánkban a Szitakötő továbbképzést a 4.a osztály aktív 

közreműködésével. A gyermekfoglalkozáson a tantestületünk minden tagja részt vett. 

Köszönjük azoknak a kollégáknak a munkáját, akik vállalták az idén is, hogy feldolgozzák 

tanítási óráikon a folyóirat izgalmas témáit. Lakatos Henrietta bábkészítő foglalkozásáról 

fotódokumentáció is készült, ami felkerült a Ligetműhely Facebook oldalára is. Az őszi és téli 

számhoz plakátokat is készítettünk, amelyek az Öko faliújságot színesítették. 

A tavaszi szám feldolgozásához hozzákezdtünk, segédanyagot töltöttünk föl, de a munka a 

digitális oktatás bevezetésével félbemaradt. A Ligetműhely vezetői tisztában voltak azzal, 

hogy az iskolákra háruló rengeteg feladat mellett lehetetlen a program továbbvitele, ezért a 

második félévben tartották velünk a kapcsolatot, de vállalásainkat nem kérték rajtunk 

számon.  

A következő tanévben új iskolákkal nem kötnek szerződéseket, az eddigiekkel folytatják a 

munkát. A segédanyagok, beszámolók készítése, kiállítás szervezése, továbbképzés 

megtartása mellett projektnapot is kell majd tartanunk.  

A tanév kiemelt feladata volt az ENSZ „Fenntartható Fejlődési Célok 2016-2030” című 

hosszútávú stratégiai célkitűzéseinek megismerése, és a célok elérését segítő feladatok 

végrehajtása. Éppen ezért csatlakoztunk a Világ Legnagyobb Tanórája 2019 országos 

programhoz, amit a Pontvelem Nonprofit Kft kordinált. A programra iskolánk 6. 7. 8. 

évfolyamos osztályait regisztráltuk. Szeptember 30-október 4-ig terjedő héten témanap 

keretében, az ajánlott óravázlatokat használva, foglalkoztunk a témával. 

- A hatodik évfolyam felelevenítette a z előző évben megismert globális célokat. 

Megnézték közösen a videót, következtetéseket vontak le, hogy saját 

környezetükben kell kezdeni a változtatást. Mit lehet tenni a környezet megóvása 

érdekében? 

A témanap végén választott szlogenjük: „Légy mindenkivel kedves, tartsd tiszteletben 

mások jogait!” 

- A 7. a osztály osztályfőnöki óra keretében foglalkozott a globális célok némelyikével 

(a szegénység, az éhezés, a mértéktelen pazarlás, a jólét és a jóllét összefüggései, a 

minőségi oktatás, a nemek közötti egyenlőség). 

A megkezdett munka aztán folytatódott a tanév több osztályfőnöki óráján is.  

A gyerekek fogadalomkártyát készítettek, melyek megvalósulását egy hónap 

elteltével kielemeztek. (Van még mit csinálni, a tudatosság nem mindenkiben alakult 

még ki!) 

- A 7. b osztály választott témája: A biodiverzitás megőrzése a Globális Célokért. Az 

ajánlott óratervet követve dolgoztak. Az óceánok és tengerek védelme, a szárazföldi 

ökoszisztémák védelme kapcsolódik a biológia tananyaghoz, így az év során több 

tanórához is tudták kapcsolni a választott témát. Kiemelt cél volt, hogy a diákokat 

rávezessük a kérdés fontosságára: Hogyan teremthetjük meg újra a természet és az 

emberiség összhangját? 



- A 8. a osztályban a „Milyen világot szeretnék 2030-ban? c. témát dolgozták fel 

csoportmunkában. Az előzetes ismeretekre támaszkodva (az előző évben is részt 

vettek a világ legnagyobb tanóráján) a célok megbeszélése, azok tartalma töltötte ki a 

rászánt időt. Átolvasva a gyerekek munkáit, tudnám javasolni megfontolásra 

vezetőinknek, politikusainknak (Dworák Marci és Kocsis Boti munkája). 

A faliújságon mindig az aktualitások voltak láthatóak, kicsit felborult a sorrend, a minden 

hónapban más osztály beosztás szerint már nem működött. Nem kell ehhez ragaszkodni, 

nem kell erőltetni, legyen a faliújságon azon osztályok munkája, akik tartalommal fel tudják 

azt tölteni. Ebben a tanévben főleg a globális célokkal és a szitakötő programmal kapcsolatos 

alkotások kerültek fel a faliújságunkra. 

Csatlakoztunk az Európai Mobilitási Hét (szeptember 16-22.) miskolci programjaihoz. 

Tanulóink szeptember 20-án a Városház téren szervezett programokon vettek részt. Mivel 

iskolánk távol esik a központtól, így kénytelenek voltunk tömegközlekedési eszközöket 

igénybe venni, majd a helyszínre érve, kezdetét vette a futóverseny, ahol Lerch János 3. 

helyezést ért el. Bekapcsolódtunk a pontgyűjtő játékokba, a buszhúzó versenybe, 

csapatjátékokba és a Gold Sprint versenybe is. A Gold Sprint versenyen Ducsai Lívia i. 

helyezést ért el. 

Az Állatok Világnapja alkalmából iskolánk adománygyűjtést szervezett a MÁSA (Miskolci 

Állatsegítő Alapítvány) részére. A telepen gondozott kutyák és macskák számára gyűjtöttünk: 

-száraz és nedves kutya- illetve macskatápot, 

-törölközőket, lepedőket, ágyneműhuzatot, 

-fertőtlenítő- és tisztítószereket, 

-papír kéztörlőt. 

A gyűjtést meghirdettük a lakótelepen, a boltokban, az óvodában is. Az összefogás 

eredményeként tetemes mennyiségű adományt adhattunk át az állatok világnapján iskolánk 

aulájában megrendezett magyar kutyafajták kiállításán. A kiállításon az osztályok által 

elkészített tablókon kedvenceink leírása, képekkel, rajzokkal, voltak láthatók. Ezen a napon 

adtuk át az egykori Hétszínvarázs foltvarró csoport kutyákat ábrázoló díszpárnáit is az 

alapítvány számára. 

Hulladékgyűjtés (papír) az év folyamán egyszer történt, a tervezett tavaszi papírgyűjtés 

elmaradt a járványügyi helyzet miatt. Az összegyűjtött mennyiség nem változik, és mindig 

azok a gyerekek és szülők hordják össze, akiket már évek óta megszoktunk. 

Veszélyes hulladéknak minősülő elem ebben a tanévben alig került a gyűjtőedénybe. 

Nagyon kevés már az a háztartás, ahol még használnak szárazelemet, illetve leadják az 

elemeket más gyűjtőponton. 

Műanyag kupakgyűjtés nincs időponthoz kötve, mikor valaki behozza, szinte rögtön 

továbbítjuk, illetve technika órán tudjuk hasznosítani (alátét, mozaikkép készült belőle). 



Az iskola udvarának gondozása többnyire a technikai dolgozók feladata, a diákok és a 

pedagógusok időszakosan kapcsolódnak be a munkálatokba. Nagyon jól sikerült az elmúlt 

tanév vége felé a gyógy-és fűszernövény ágyások beültetése. Ebben a tanévben újra ültetni 

nem kellett, nagyon szépen fejlődnek a gondozott növények. 

Természet-és környezetvédelmi szakkört Szepesiné Hegyközi Erzsébet vezeti, munkáját 

segíti Kovácsné Nagy Katalin. Ők ketten dolgoznak azzal az osztállyal (2.b), amelyik fogékony 

erre a munkára (a tanítónéni személyisége, elhivatottsága meghatározó). Velük valósult meg 

többek között a vállalt feladatok közül az Erdők hete, tanulmányi séta a közeli Natura 2000 

területen, a téli madáretetés, a magvetés a tanteremben. 

A testnevelő kollégák vezetésével valósultak meg sportos vállalásaink, a 2019 m-es futás az 

iskolával szembeni zöld területen, a városi autómentes nap programjain részt vettek 

jónéhányan ( mindig gond, hogy messze vagyunk a belvárostól, a lejutás körülményes, de 

nagyszerűen megoldják a testnevelők), a tanév végi sportnap sajnos az idén elmaradt, 

mindenki otthon sportolt lehetőségeinek függvényében. 

Ebben a tanévben a közösségi közlekedés, a közlekedésbiztonság nagyobb hangsúlyt kapott 

a tanítási órákon (technika, osztályfőnöki), házi versenyeken (közlekedésbiztonsági 

csapatverseny a felső tagozat számára). 

A csapatverseny elméleti anyagát kitettük az aulában a paravánokra, illetve internetes 

elérhetőséget megadva lehetett felkészülni a megmérettetésre. A legügyesebb csapat a 6. b 

által delegált csoport volt. A megszerzett tudást alkalmazva tanulóink elenyésző százaléka 

közlekedik kerékpáron. Inkább bicajozni hobby szinten, ez az általános. 

A távoktatás alatt a 6. és az 5. évfolyam kapott olyan feladatokat, amelyek a közösségi 

közlekedéssel kapcsolatosak (Miskolc közösségi közlekedése, kerékpárutak Miskolcon, A 

közlekedés története). 

A decemberre tervezett minden egyes feladat végrehajtása sikeresen megtörtént. 

Iskolánkban nagy hagyománya van az ügyes kezek versenyének (bár évről évre egyre 

kevesebb a gyerekek által elkészített tárgy, de a lelkesedés a pedagógusok részéről még igen 

nagy), az adventi forgatagnak (az idén családi nappal kapcsoltuk össze), a bolhapiac 

gyerekeknek. 

Szeptembertől március közepéig megtartott ünnepségek, rendezvények dekorációs munkáit 

csakis újrahasznosított anyagok felhasználásával oldottuk meg. Az idén sem vásároltunk! 

Aztán bekövetkezett, ami eddig ismeretlen volt mindannyiunk számára, eljött a távoktatás 

ideje. Az ökocsoport eltervezte, a COVID-19 bevégezte! Ebben a tanévben sajnos elmaradtak 

azok a fontos témahetek, témanapok, amelyek a legjobban szolgálnák a környezeti nevelést! 

Nem volt a megszokott formában a Víz világnapja, a Föld napja, elmaradt a Fenntarthatósági 

témahét (állítólag októberben pótolható), nem csicseregtek a fülünkbe a madarak az erdei 

iskolában, nem kirándultunk, nem tartottunk órát a tantermen kívül, nem szurkoltunk 

egymásnak a sportnapon, a laborfelszerelések hiányoltak bennünket,….. 



Ajánlásokat ugyan küldtünk a gyerekek számára a mindenkori aktualitás kapcsán 

(osztályfőnökök kapták az ökocsoport vezetőjétől), de az esetlegesen elvégzett feladatokról 

nem érkezett visszajelzés. Nem is csodálkozom rajta, napi szinten igen megterhelő volt a 

családok számára a kötelező tananyag feldolgozása is. 

Kiemelkedő munkát végzett osztályok: 2.b, 6.a, 7.a, 7.b, 8.a osztályfőnökeik vezetésével 

(Szepesiné Hegyközi Erzsébet, Kovácsné Nagy Katalin, Bakosné Lipusz Petra, Baranyai Judit, 

Nyilas Izabella, Baloghné Vancza Gabriella). Köszönet a munkájukért! 

 

JÖVŐRE NE MERADJUNK OTTHON! (bár volt jótékony következménye a környezetünkre 

nézve) 

Miskolc, 2020. 06. 25. 

Nyilas Izabella 

ökocsoport vezetője 

 


