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Megalakulásunk:  

2021-22-es tanév elején, 7 tanulóval és 3 pedagógussal megalakult az ÖKO Team Heves, természetvédő 

és zöld fenntarthatósági szakkör és munkaközösség. Iskolánkban már előzőleg is volt a környezettudatos 

életmóddal és környezetvédelemmel foglalkozó tanári team, de az idén szakköri kereteken belül tanulókat 

is bevontunk a különböző feladatokba, szervezésbe, öko gondolatok és projektek kifejtésébe. 

 

Feladatok:  

Változatos foglalkozások során próbáltuk, minél szélesebb körben megismerni a környezetvédelemhez és 

fenntarthatósági kérdésekhez kapcsolódó ismereteket és feladatokat! Célunk a témára érzékeny , 

problémafelismerő és multiskill képességekkel rendelkező fiatalok nevelése. 

Az első félévben  elvégzett teendők, programok: 

 Megalakulással kapcsolatos szervezési feladatok, érzékenyítési beszélgetés, arculat tervezés. 

 Készülődés az Állatok világnapjára, feladatok az őszi állatvédelemmel kapcsolatban, süngarázs 

építése újrahasznosított faanyagokból. 

 Energiatakarékossági témák, zöldenergia és környezetbarát technológiák egy város életében. 

 Kirándulás és előadáson való részvétel az „Erőművek éjszakája” programsorozaton az egri 

Felsővárosi Hőközpont területén. 

 Kísérletek , megfigyelések. Légszennyezettségi mérések a fűtésszezon beindulásával. 

 „Ember a vadonban” bushcraft életmód, tippek, trükkök és gyakorlatias fogások a természetben 

járóknak. 

 Felkészülés a téli madárvédelemre, etetők készítése és kihelyezése. 

 Beszélgetés, tájékozódás, cikkek keresése az üvegházhatással és globális felmelegedéssel 

kapcsolatban. 

 Gyógynövényismeret, teadélután szervezése 

 

Tervek a következő félévre: 

 A szakkör létszámának bővítése, toborzás 

 RE-LEM gyűjtőpont létesítése, használt elemeknek , akkumulátoroknak 

 Iskolakert projekt előkészületei, tervezés majd tavaszi talajmunkák elvégzése, a felsős technika 

órán résztvevők bevonásával. 

 Iskolai öko szolgálat kialakítása, működésének megtervezése , koordinálása 

 A  „Föld napja” szervezése , vendégelőadó meghívása,a program lebonyolítása 

 Szemétszedő délután  

 „Zöldmaszat”, palántázó nap alsós diákok bevonásával. 

 „Pásztorélet” ismerkedés a pásztorélet rejtelmeivel, sátorállítás, tűzrakás, vegetáriánus főzés 

bográcsban. 

 A „Legyél te is kutató” verseny győzteseinek járó tanulmányi kirándulás szervezése 

 Év végi bushcraft túlélőnap a Bükkben. Erdei életmód, táborépítés, „túlélés” (Felsőtárkány,  

Stimecz –ház, erdei iskola) geocaching a Vöröskő-völgyi  Erdei Tanösvény közelében, túra a 

Vöröskői forráshoz, növényhatározás (2 napos program) 

 

 

https://kirandulastervezo.hu/celpont/felsotarkany/vorosko-volgyi-erdei-tanosveny
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