
 

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola 

ÖKOISKOLA - MUNKATERV 

2013-2016 

I. Az iskola működtetési területeire vonatkozó feladatok: 

1. Környezettudatos magatartás, költségtakarékos gondolkodás elmélyítés az iskolai dolgozók és a diákok körében. 

2. A környezetbarát takarítószerek használata alapelvárás. 

3. Helyes fogyasztási szokások kialakítása, bemutatása az egészségtan-és osztályfőnöki órákon.. 

4. A szelektív hulladékgyűjtés az iskola egész területére érvényes 

5. A DÖK tagjainak hatékony bevonása a környezeti nevelési feladatok végrehajtásában. 

6. A fenntarthatósággal kapcsolatos iskolai információs bázis bővítése az iskolai könyvtárra építve. 

7. „Zöldfelület”- iskolai link folyamatos frissítése minden tanév aktualitásaihoz illesztetten. 

II. Az iskola közvetlen fizikai környezetéhez illesztett feladatok: 

1. A tantermek, folyosók dekorációja, a diákok rajzórai és kézműves foglalkozáson készített munkáiból. 

 2. A mellékhelyiségek kulturált használata, a higiéniás alapkövetelmények ismeretének elmélyítése és betartatása, az emberi társas 

érintkezés alapvető magatartási formája. 

3. A zöld sarkok gondozása, a tantermi folyosói növények ápolása az osztályfőnökök irányításával az egyes osztályok saját feladatai. 

4. Kiskert működtetése és ennek gondozása (alsós osztályok). 

5.. A biztonságos, kisméretű kerékpártárolók rendszeres használata. 

6. Az ÖKO-faliújság az aktuális „zöld” információkkal frissítése a diákok bevonásával, témákhoz, eseményekhez kötötten. 

III. Az egyes iskolai műhelytervek a fenntarthatóság mentén: zöldprogramok, hagyományőrzés, sport és kultúra 

III/1. Alsó tagozatos-és napközis műhely 

1. Minden évben az életkornak megfelelően bővítjük a gyerekek ismereteit a helyes táplálkozás, életvezetési szokások, napirend 

kialakítása terén. Fogorvos szülők a helyes fogápolásról tartanak előadást,a délutáni napközis foglalkozásokon salátákat, könnyen 

elkészíthető, egészséges ételeket készítenek a gyerekek. 

2. Környezetünk része az állatvilág, az állatokkal való törődést, az egyes állatok szokásainak, életterének megismerése az Állatok 

világnapján való foglalkozásokon kerül bemutatásra. 

3. A bolygónk védett kincse: az ivóvíz, természetes- és mesterséges vizeink, vízforrásaink. Kiemelt helyen szerepel a Víz 

világnapjának ünneplése. 

4. Ugyanígy a Föld napi programok, melyek az alsósoknál a természetvédelmi területek, vadasparkok, a Természettudományos 

Múzeum látogatásával történik. 

5. Iskolánk kiemelt ünnepe a március 15-hez kötődő Jókai nap. Iskolatörténet, helytörténet. 

6. A komplex művészeti nevelés keretében valamennyi alsós osztály egy év elején kiválasztott költő, író irodalmi művét, műveit 

dolgozza fel, képben, illusztrációval, zenével és szóval, melyet az év végén egy gálaműsor keretében bemutatnak. 



7. Színházlátogatások, a karácsonyi, anyák-napi megemlékezések évente.  

8.  Képességfejlesztés „Sakkpalota”- program  

III/2. Német nemzetiségi műhely 

Iskolánk specifikuma a német nemzetiségi oktatás közel negyedszázada. A német nyelvtudás elsajátítása mellett fontos, hogy a 

nemzetiségi hagyományokat is megismerjék a tanulóink. A német nemzetiségi osztályainknak évek óta több ilyen hagyományápoló 

programja is van egy tanévben:  

     1. „Erntedankfest” - hálaadó terményünnep ősszel, különféle terményekből készített kiállítási tárgyakkal, játékkal, műsorral 

2.  „Martinstag” – lampionos Márton-napi felvonulás  

3. az autentikusan berendezett sváb tankonyhában farsangi fánk sütése februárban 

       4. a sváb közösség időseinek karácsonyi műsorral kedveskedés az adventben 

        5. tisztelgés a hősök előtt a márciusi koszorúzási ünnepen 

        6. ausztriai erdei iskolai és nyelvi táborok 

III/3. Humán műhelyközösség 

A kultúra számos területén a fenntartható fejlődés elvét követjük. Megőrizni és átadni minden olyan ránk hagyományozottat, mely a 

gyökerekből táplálkozik. 

1. Anyanyelvünk ápolása kötelességünk! Házigazdái vagyunk több éve a „Szép magyar beszéd” kerületi Kazinczy versenynek. 

Emellett a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny állandó indulói. 

2. A Zenei világnap, a Magyar kultúra napjának, a Költészet napjának, az Összetartozás napjának, névadónk- Jókai - születésnapi 

megemlékezései technikai installációkkal, vetélkedőkkel, a diákok közreműködésével készített kisfilmekkel, közös énekléssel, 

faliújsággal. 

3. Tematikusan szervezett iskolai tárlat a gyerekek kreatív munkáiból a Jókai klubban. (hét éve rendszeres programunk a télben). 

4. A zeneiskola jókais tagozatának diákjai és az iskolai énekkar „Nyárhangoló” elnevezésű év végi stúdióhangversenye. 

5. Karácsonyváró programok. 

6. Múzeumi napok ősszel és tavasszal, múzeumpedagógiai programok. 

III/4. Természettudományos műhely 

A természetbeni zöld-és sportos programok mellett itt kapnak helyet a környezetvédelemmel, egészséggel foglalkozó, és a 

fenntarthatóságot erősítő programjaink. 

1. Az évkezdet elmaradhatatlan erdei iskolai programjai V-VI. évfolyamon és projektnapok a felső két évfolyamon. Természetesen 

ehhez kapcsoltan beszámolók, értékelések, tablók készítése.  

2. Minden évben a nemzetközileg kiemelt programhoz csatlakozás.  

3.  „Madárbarát iskola” címmel járó téli gondozási feladatok 

4. Iskolai, kreatív hulladékhasznosítás  

5.  Bolyai csapatversenyek házigazda szerepe. 

6. Öveges programok az Arany iskolában. 

7. A Föld napi vetélkedők külső és iskolai helyszíneken. Ásványbörzék.  



8. Hegyvidéki Olimpia (V. évfolyam)  

9. Szelektív gyűjtések (papír, elem, műanyag) 

10. Karitatív gyűjtések  

11. Családi sportnap ősszel és tavasszal.  

IV. Az iskolai hagyományokat őrző speciális éves programjaink 

Valamennyi iskolának kell, hogy legyen olyan csak rá jellemző programja, mely az egyéni arculatát erősíti, megkülönbözteti minden 

és mindenki mástól. Nekünk az alábbiakban felsoroltak adják az identitásunkat: 

1. Jókai napi ünnepi rendezvényeink helytörténeti, irodalmi és történelmi emlékezésekkel, rajzpályázattal és a Jókai-díjak átadásával. 

2. A jövőre 25 éves „Jókai néptánccsoport” gálaműsorai a Hagyományok Házában karácsonykor és évzáráskor. 

3. „Régi idők adventje” – jótékonysági vásár az iskola diákjainak, szülői közösségének saját készítésű tárgyaiból az alapítványunk 

javára, melyek különböző fejlesztésekben visszafordítódnak. 

4. Német nemzetiségi nyelvi és nyelvi délutánjaink minden év tavaszán. 

5. Karácsonyi készülődéseink. 

6. Nyári kulturális, sport és nyelvi táboraink. 

7. A farsang ünnepe, s a hagyományos iskolai ünnepélyek. 

Az egyes tanévek éves munkatervében és az év végi beszámolókban a fent leírt programok havi lebontásban szerepelnek.  

V. Partnerkapcsolataink a társadalmi civil és nonprofit szervezetekkel 

Korunkban egy iskola nem működhet elszigeteltségben, hanem a világra, környezetére nyitottan figyelőként, befogadóként kell 

léteznie. Nemcsak az intézmény falain belül kell megtenni a feladatainkat, hanem munkánkat kifelé láttatni is kell, hogy a fenntartó, 

a szülői civil közösségek, az egyes társadalmi szervezetek is megismerjék az értékteremtő folyamatokat és bekapcsolódhassanak 

támogatóként a munkánkba.  

Iskolánk több évtizede nagyon jó kapcsolatot tart fenn a helyi szülői közösséggel, akik az alapítványon keresztül tudnak segítően 

támogatni. A helyi sajtóval, médiával, a különböző kulturális- és sportintézményekkel, múzeumokkal, civil egyesületekkel és 

társintézményekkel. Munkánk a következő partnerek együttműködő segítésével válik évről-évre teljessé: 

- Jókai Iskola HON Alapítvány 

- Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület 

- Normafa Óvoda 

- Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium 

- Jókai Klub 

- Lívia villa 

- Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága (egykori Madártani Intézet) 

- Hagyományok Háza 

- Nemzeti Táncszínház 

- Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény Budaörs 

- Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház 

- Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény Budapest 

- Hegyvidék Újság 


