
 

 

 

 

 

 

Beszámoló  a  Brassó Utcai Általános Iskola 2019-2020. tanév II. félévének  

Örökös ökoiskolai tevékenységéről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Örökös ökoiskolai tevékenység 2019-2020. tanév II. félév 

 

Az Egészségügyi Világszervezet  2020 március 11-én hirdette ki a  COVID–

19 koronavírus-betegség  okozta világjárvány megjelenését.  A kór kezelésére jelenleg nincs 

hatásos gyógyszer, illetve a megelőzését szolgáló védőoltás sem áll rendelkezésre. A vírust a 

fertőző betegek cseppfertőzéssel terjesztik. A fertőzés  magyarországi első regisztrált esetét, 

március 4-én jelentették,  az első elhunyt beteget pedig március 15-én. Ekkor már bárhol jelen 

lehetett a vírus hazánkban.  

A nagyobb méretű járvány megelőzése érdekében ezért március 16-tól a 

magyarországi iskolákat bezárták és  új oktatási munkarend lépett életbe. Tantermen kívüli, 

digitális munkarendben tanítottak-tanítanak  pedagógusaink. Olyan tanítási módokat kellett 

alkalmaznunk, amelyek nem igényeltek személyes jelenlétet. Az így kialakult helyzetben az 

Ökoiskolai programok megszervezése és lebonyolítása a vállalásban rögzítettek szerint nem 

tudott maradéktalanul megvalósulni. Természetesen bár a tanulmányi kirándulások és a 

papírgyűjtés elmaradt, tanáraink a karantén alatt is közvetítették tanulóink felé a 

fenntarthatóságra nevelés alapelveit. A környezeti nevelés lényege a természet szeretete, és 

ebből adódó, ebből eredeztethető védelme. A cél az, hogy a legifjabb generációktól kezdve új 

típusú viselkedésminták alakuljanak ki a természettel szemben. Meg kell értenünk, hogy nem 

folytathatjuk tovább a természet kizsigerelését, kihasználását, hiszen ez egyfelől erkölcstelen, 

másfelől saját létünk alapjait is aláássa. Pedagógusaink az online oktatás alatt kiemelt 

figyelmet fordítottak arra, hogy a fenntarthatóság alapelvei minden  tantárgy tanítása során 

megjelenjenek. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi_Vil%C3%A1gszervezet
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9d%C5%91olt%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cseppfert%C5%91z%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_15.
https://hu.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2


Program, időpont Szervezők, felelősök  Megvalósult 

Igen/Nem 

Egészségre nevelés 

Egészségnap 2019. december 07. 

Változatos programok várták a tanulóinkat: 

jóga óra, egészséges étel készítése-

kóstolása, mentálhigiénés óra,  kémiai 

kísérletek bemutató, testmozgás, 

okosterem.  

Iskolánk minden 

pedagógusa  

 

Igen 

Testmozgás  

Mindennapos testnevelés óra 

Tanórán kívüli sport lehetőségek: 

Házibajnokság,  Kosárlabda,  

Szivacskézilabda, Ritmikus Gimnasztika,  

Jóga,  Mozgásfejlesztés, alapozó terápia,  

Akrobatikus rock&roll,  Disco tánc, 

Néptánc, Foci 

Testnevelő tanárok, 

osztályfőnökök 

A digitális oktatás alatt is 

maradéktalanul teljesült, 

videók, feladatok küldésével 

Szakkörök 

Túra→ Minden hónapban 1 alkalom 

Foci→Minden pénteken 14-20 óráig 

Kerámia→ Heti 4 délután 

Néptánc→Heti 5 délután 

 

Kiss Ágnes 

Nemes Gyula 

Bucsek Noémi 

Házmann Terézia 

Március 16-tól elmaradtak 

Honlap- zöld hírek 

Havi rendszerességgel frissülő 

fenntarthatósággal kapcsolatos hírek  

Bucsek Noémi A karantén alatt is frissítettük a 

honlapon a zöld  híreket 

Bogarászkodás 

A Bogárháton foglalkozás előadói 

ráirányították a figyelmet arra, hogy a 

hatlábú élőlények nélkülözhetetlenek az 

ökoszisztémában. Küldetésük kiegészült 

az ökoérzékenyítés programmal, mely a 

természet és az emberiség egymásra 

utaltságát, egymással összhangban való 

együttélését hangsúlyozza. A 

bogárbemutatók a környezettudatos 

nevelés szerves részeként, játékos, 

interaktív módon ismertették meg 

tanulóinkat a bogarak, lepkék és más 

rovarok csodáival. 

 

 

 

Alsó tagozatos 

osztályfőnökök 

Március 16-ig megtörténtek a 

foglalkozások 

Madarászkodás Alsó tagozatos Március 16-ig megtörténtek a 



Iskolánk alapítványa segítségével a 

Magyar Madártani Intézet  „Madárbarát 

Iskolája” lettünk. Ezenkívül havi 

rendszerességgel látogattak el hozzánk 

ornitológus szakemberek, hogy a 

hazánkban élő madarakról előadásokat, 

bemutatókat tartsanak. 

 

osztályfőnökök foglalkozások 

Szelektív hulladékgyűjtés 

A szelektív hulladékgyűjtés (papír, elem, 

műanyag) természetes tevékenységgé vált 

iskolánkban. Több helyen található 

szelektívgyűjtő az iskola területén, az 

osztályokban, a folyosókon, illetve az 

udvaron. 

Minden osztályfőnök Március 16-ig a megszokott 

rendben történt  a hulladék 

szelektív gyűjtése iskolánkban. 

Öko faliújság 

Öko faliújságunk rendszeresen megújuló 

tartalommal az ebédlő  mellett található. 

Szakács  Edit Március 16-ig frissült az öko-

faliújság tartalma 

Papírgyűjtés 

A DÖK szervezésében több tonna papírt 

gyűjtöttek iskolánk tanulói az első 

félévben. 

Ködmen Attila Elmaradt 

Természetvédelmi, környezetvédelmi 

kirándulások 

A tanulmányi kirándulások a 

fenntarthatóságra nevelés jegyében, 

minden osztályt érintve valósultak meg. 

Minden osztályfőnök A kirándulások a kijárási 

tilalom és az iskola bezárás 

miatt elmaradtak. 

Iskola újság   

Az iskolaújság decemberi számában a 

klímaváltozásról jelentettünk meg hosszú 

cikket. 

Bucsek Noémi Az iskolaújság helyett, az év 

végi Krónika újságban 

jelentetünk meg cikket öko 

tartalommal. 

 

 


