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Ökoiskola munkacsoport tagjai: 

Beke Noémi – közgazdasági szakmacsoport 
Estókné Kovács Gyöngyi – humán- és idegennyelvi szakmacsoport 
Képes Vera – idegennyelvi szakmacsoport 
Dr. Löveiné Hadnagy Katalin – osztályfőnöki szakmacsoportvezető 
Nagy Éva – természettudományi-, idegennyelvi szakmacsoport, önismeret 
Nagy Ilona - Kollégiumvezető, AJTP programgazda 
Petrásné Szűcs Eleonóra – természettudományi szakmacsoport 
Tarnóczi Aranka – idegennyelvi szakmacsoport, iskolavezetés 
Tózsáné Talyiga Anikó – gazdasági igazgató 
Szotlár László – technikai dolgozó 
Vasné Harza Irén – természettudományi szakmacsoport 
Varga Szilvia – természettudományi szakmacsoport 
Dr. Virág Diána – természettudományi szakmacsoport, öko-munkacsoport vezető 
 

Tervezett kiemelt programjaink, feladataink a tanév során: 
• Európai autómentes nap (szeptember 22.) 
• Európai Hulladékcsökkentési Hét (november 20-28.) 
• Csatlakozás a Világ Legnagyobb Tanórája programhoz Az ENSZ 17 újonnan 

megfogalmazott Globális Céljának széles körű megismertetése Tanóra megtartása a 
szakiskolai osztályokban az ajánlásnak megfelelően. 

• Fenntarthatósági Témahét (2022. tavasz) + Egészségnap 
• „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 
• EU-s témahét 
• jeles napok (föld napja, víz világnapja, madarak és fák napja…) 
 

 

Megvalósult programok, tevékenységek a tanév során: 

Augusztus: iskolai ellenőrzés, karbantartás, selejtezés 

Szeptember:  

- Ökofaliújság frissítése (zöld tanszerbeszerzés propagálása, fenntarthatóság a 
mindennapokban” címmel hasznos tanácsok, idényjellegű dekoráció) – Virág D. 

- Osztálytermi dekorációk frissítése, tematikus termek kialakítása (20-as terem 
„fennttarthatósági terem” lett, ahol a 17 cél kerül bemutatása) – Löveiné Hadnagy 
Katalin, osztályfőnökök 

- tantermek zöldítése, szobanövények gondozása – osztályfőnökök, osztályok tagjai, 
ökofelelőse 

- tölthető tanári táblafilcekhez patronrendelés, digitális táblák beszerzése, bővítés - 
Tózsáné Talyiga Anikó 
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- Hetes feladatainak ismertetése (szellőztetés, villanyok leoltása szünetben, és tanórák 
után, vízcsapok ellenőrzése, hiányzók bediktálása, növények ápolása…stb) – 
osztályfőnökök 

- Neumann verseny szervezése online (papírfelhasználás csökkentése) – Petrásné Szűcs 
Eleonóra 

- szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas edényzet felújítása, megjavítása (ipapírdobozok 
megragasztása, feliratok pótlása) – Virág D. 

- fém italos dobozok gyűjtésére külön dobozok rendszeresítése (ezüst doboz) és 
figyelemfelhívó plakátok kihelyezése (diákok munkái, hogy miért érdemes külön 
gyűjteni a fémdobozokat) – Virág D., 9K 

- Európai Autómentes nap – Bringásreggeli (biciklivel érkező diákok, tanárok, dolgozók 
péksüteményt, teát kapnak) Szponzor a Numann Pékség – Virág D., Képes Vera és a 
9D/Ny 

- Magyar Diáksport Napja (témanap 09.25.) - Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, testnevelők 
- Prevenciós előadások: RÉV - Dr. Löveiné Hadnagy Katalin 
- Terepgyakorlat, kirándulás – osztályfőnöki napok alkalmával legalább az osztályok 

fele külső helyszínen is részt vesz foglalkozásokon - Dr. Löveiné Hadnagy Katalin, 
osztályfőnökök 

- Szemétszedés a patakparton, az iskola körül és a Mátyás Király úti kollégium 
környékén – Gál Péterné Erika, Molnár Andrea, Nagy Éva, Virág Dia 

 

Október: 

- Ökoiskolai munkaterv megismertetése az IDÖ-vel és a szülői választmánnyal – Virág 
D., Dudás Csaba, Löveiné Hadnagy Katalin, Beke Noémi 

- IDÖ öko tagozatának (Neumann Öko Csapat) átalakítása (Teams Csoport, minden 
osztály 2 főt delegál ökofelelősnek. A csoportba beírt híreket, seményeket továbbítják 
osztályainak) – Virág D., Nagy Éva, Beke Noémi, osztályfőnökök 

- Ruhagyűjtés - Beke Noémi, Estókné Kovács Gyöngyi és a 10F, 12G 
-  
- A Világ Legnagyobb Tanórája (10.04.-08.) Beke Noémi, Virág D. 
- Nyílt nap általános iskolások részére: természettudományos kiállítás, bemutató, 

érdekes feladatok az aulában, melyet az érdeklődő diákok mind megnézhettek - Kocsis 
Emese, Tarnóczi Aranka, szakmacsoportvezetők, Term.tud.szakmacsop 

- Madáretetők rendszeres feltöltése októbertől áprilisig: 8K, Virág D., cinkegolyók 
kihelyezése: 10E, Nagy Éva 

- Újraélesztési világnap – Nagy Éva 
- Te Szedd – Tinódival és a 11E-vel közösen szemétszedés a két iskola közötti területen 
- komposztáló láda felállítása az udvaron és előadás a komposztálásról – Virág D., 

Maizes Ágnes, 8K 

 

November:  

- véradás - Molnár Ilona 
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- - Nyílt nap általános iskolások részére: természettudományos kiállítás, bemutató, 
érdekes feladatok az aulában, melyet az érdeklődő diákok mind megnézhettek - Kocsis 
Emese, Tarnóczi Aranka, szakmacsoportvezetők, Term.tud.szakmacsop 

- Európai Hulladékcsökkentési Hét – felhívás jógyakorlatok megosztására – Virág D. 

 

Január: 

- A tanulók fizikai állapotát és edzettségét felmérő vizsgálatok - Dr. Liptainé Reszegi 
Ágnes, Gál Péterné, testnevelők 

 

Február: korcsolyázás, síszünet, téli sportok, madáretetés 

 

Március: 

- iskolaudvar, iskolakert rendbetétele, avar összegyűjtése, konténerbe helyezése – 
közösségi szolgálat 6-8 diák (9T/AJTP) – Szotlár László, Virág Dia 

- „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét (rendhagyó órán a diákok 25 %-ának 
részvétele, honlapon, közösségi médiában beszámoló az eseményről) – Beke Noémi, 
Vízi Izabella 

- A víz világnapja (plakátkiállítás az aulában a diákok munkáiból, kincskeresés az 
iskola körül) – Varga Szilvia, Vasné Harza Irén, Nagy Éva 

- Pataknap a Tinódival közösen – Virág Dia, 10F csapata 

 

Április: 

- Digitális témahét, Jubileumi Neumann napok (rendhagyó órák, programok előadások 
melyeken belül egészségvédelemmel és fenntarthatósággal, klímvédelemmel is 
foglalkoztak előadóink) - Simkóné Kis Ágnes, Vasné Varga Zita, osztályfőnökök 

- Heves Megyei Iparkamara szervezésében üzemlátogatások (vízmű, visontai hőerőmű, 
Sanatmetal, Emerson...) – Löveiné Hadnagy Katalin, osztályfőnökök 

-  Fenntarthatósági témahét - Petrásné Szűcs Eleonóra, Természettudományi 
szakmacsoport 

- szelektív hulladékgyűjtő edényzet lecserélése – Virág D. és a 12G, 11A 
- fém italos dobozok gyjtésére alkalmas dobozok (új) kihelyezése és rendszeres ürítése 

– Nagy Éva 
- Föld napja - Petrásné Szűcs Eleonóra, Természettudományi szakmacsoport 
- Fűszerkert bővítése, gondozása – Virág D. és a 12G 

 

Május: 

- Rovarhotel készítése – egy régi madáretetőt alakítottunk át erre a célra – Virág D.  
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- 7K, 8K Határtalanul! program (Erdei iskola) - Kocsis Emese, Maizer Ágnes, Szabó 
Julianna  

- Madarak és fák napja (aulai plakátkiállítás, szünetben madárhangok) – Vasné Harza 
Irén, Virág D., Szakácsi Péter 

- Európa Nap - Kurta Fruzsina, Dr. Plesuné Simon Krisztina 
- Servita úti kollégium udvarán magaságyás elkészítése és beültetése – MÁS-kert, Virág 

Dia, Nagy Ilona 
- raklapbútorok összeállítása és az iskolaudvaron való elhelyezése (Virág D.), függőágy 

(Beke Noémi) 
- Europe Goes Zero – Ersamus+ project (vendégek fogadás, előadók szervezése, 

jógyakorlatok megosztása, kirándulás) – Tarnóczi Aranka, Virág Dia, Beke Noémi, 
Nagy Éva 

 

Június:  

- Határtalanul! Témanap - Maizer Ágnes, Szabó Julianna, Kocsis Emese, Tarnóczi 
Aranka 

- tanösvény, kincskeresés kidolgozása az iskola körüli parkban – Virág D., (Soós 
Noémi?) 

- iskolaudvar növényzetének felmérése, kitáblázása, térkép készítése – Virág D. 
- táblatörlő szivacsok mikrszálas törlőkendőkre való cserélése – Virág D., Soós Noémi 

 

Folyamatos, egész évben: 

- Henkeles flakonok és italos kupakok gyűjtése – Nagy Éva 
- Bisel mérések és az Eger-patak vizének és élővilágának vizsgálata – Nagy Éva és a 

10E, Virág Dia és a 10F csapata 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Virág Diána 

 

Eger, 2022 06. 30. 


