Ökoiskola munkaterv
2014/15 tanév
Környezeti nevelési munkaközösség

„A születéssel egy egész világot kap ajándékba
az
ember,
a
Napot,
amely
bearanyozza
a
nappalait, a Holdat, amely éjszaka világít, a
csillagokat és a kék égboltot. Ajándékba kapja
a
tengerpart
fövényét,
a
partot
mosó
hullámokat, az erdőket, amelyek olyan mélyek,
hogy még maguk sem ismerik titkaikat, és
melynek fái között állatok játszadoznak. A
világ
soha
nem
unalmas.
Amíg
gyermekek
születnek a világra, a világ mindig új,
csillogó formájában mutatkozik meg.”
Jostein Gaarder
Megvalósítási időszak:
2014. szeptember 1. – 2015. június 15.
Munkatervünket az iskola Környezeti Nevelési Programja
kritériumrendszerben vállalt feladataink alapján állítottuk össze.

és

az

ökoiskola

A munkatervünket rugalmasan kezeljük, a tanévben előre nem tervezett, de hasznosnak
ítélt programokkal szükség szerint bővítjük.
Értékelés:
Folyamatos értékelés a munkaterv, a programok megvalósulásáról, összegzés, felelősök
beszámolója a félévi és a tanévzáró értekezleten.
Mindenkori, folyamatosan végzett feladatok az intézmény pedagógiai programjával
összhangban:
 személyes példamutatás, folyamatos tájékozódás és önképzés
 a környezet folyamatos szépítése, esztétikus, zöld környezet kialakítása az iskola
falain belül, az iskolaudvaron és az iskola közvetlen környékén.
 civil szervezetekkel és ökoiskolákkal való kapcsolattartás
 részvétel a helyi közéletben
 az iskolabüfében egészséges, frissen készített élelmiszerek forgalmazása
 az anyag- és energiatakarékosság, az újrafelhasználás és az újrahasznosítás, valamint a
szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése
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 a média rendszeres tájékoztatása az aktuális eseményekről, a fenntarthatóság
népszerűsítése a helyi médiában
 az egészséges életmódra és a fenntarthatóságra nevelés megjelenik rendszeresen a
tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon
 újrahasznosítható papírhulladékok, a műanyag kupakok és a használt szárazelemek
folyamatos szelektív gyűjtése
 a természet tiszteletére nevelés
 a természeti és az épített környezetünk megóvására nevelés.
Elvárt eredmények, célok:
 Környezettudatos magatartás, környezettudatos szemlélet kialakítása a tanulókban.
 Értékmegőrző feladatok megvalósítása.
 Felismertetni a tanulókkal, hogy ők maguk is tehetnek környezetük biztonságosabbá,
szebbé, esztétikusabbá tételéért.
 Olyan képességek kialakítása a tanulókban, melyek a későbbiekben is elősegítik a
természeti és a társadalmi környezet fenntartható működését.
Konkrét programok

szeptember
október 4.
október
december
január - február
február
március elseje
április – május
március 22.
április 22.
május 10.
Június 5.

Takarítási világnap és Európai autómentes nap
Az állatok világnapja (előadások, meseírás, rajzverseny)
A tököli kutyamenhelyre kirándulás vagy az őrbottyáni
ló menhelyre kirándulás
Ökokarácsony: „ökofa” felállítása, Karácsonyi vásár
Téli madárvédelem
Tanulmányi versenyek (Teleki Pál)
Szelektív hulladékgyűjtés hete (Fővárosi Önkormányzat)
Tanulmányi versenyek: Kaán Károly, Herman Ottó,
Teleki Pál
az újrapapír világnapja, papírmerítés (HUMUSZ HÁZ)
Füvészkert és Természettudományi Múzeum
A víz világnapja: békamentés Farmoson (márc. vége
vagy ápr. eleje az időjárás függvényében)
A Föld napja, faültetés és műsor
Madarak és fák napja (év fája, év madara rajzpályázat)
Környezetvédelmi világnap, osztálykirándulások
Kirándulásokra ajánlatok, ötletek

www.magosfa.hu

Kismaros Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Központ
kismagos@magosfa.hu
Tel: 20 984 3946

Gyöngyös
http://www.matramuzeum.hu/page.php?5
Mátra Múzeum és állatkert

Tisza-tó
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Többféle lehetőség ésválasztékos program ajánlat!
Pl. Egynapos Ökocentrum + Tüskevár osztálykirándulás: 1.900 Ft/fő
Tiszavirág Ártéri Sétaút www.szabicskikoto.hu

Állatmenhelyek:
Elek-Ágh Állatmenhely Alapítvány Tököl
www.elek-agh.hu

Bottyán Equus Hungária | Ló és Kutyaotthon
www.bottyanequus.com
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Hónap

Tevékenység

Szeptember A szelektív
hulladékgyűjtés
meghirdetése
(papír, elem,
kupakok)
biológia tanterem
őszi dekorációja
Takarítási vn. és
Európai
autómentes nap

Résztvevők
neve
Az iskola
valamennyi
tanulója és
dolgozója

„Öveges program”
Laborlátogatások az
ELTE Trefort
Iskolában és a
Kispesti Deák
Gimnáziumban
Október

Felelős

Határidő

Várt eredmény

DÖK-vezető –
Bacher Valéria
ÖKOISKOLAkoordinátor – dr.
Szentpétery
Lászlóné

Szeptember
14. 20.

Esztétikus
osztálytermek
Megelőzésre és
szelektív
hulladékgyűjtésre
nevelés

Osztályfőnökök,
tanítók és tanárok
Kővári Edit: „Te
szedd” akció

szept.vége

Kosztadinovszkyné szeptembertől Diákjaink
Sziráki Nikoletta,
több
megismerkednek
Tar Tünde,
alkalommal
egy magas
Ostrowski Tamás
színvonalú
laboratórium
használatával

Az állatok
világnapja:
előadások
szervezése
állatmenhelyre
kirándulás

felső tagozatos Kosztadinovszkyné Október 4.
diákok,
Október 2. és
Sziráki Nikoletta,
osztályfőnökök Kővári Edit, dr.
3. hete
Szentpétery
Lászlóné

ELTE hallgatók
fogadása

ELTE
hallgatók

Papírgyűjtés
(okt.6-10.)

valamennyi
tanuló, ofők

November

Téli
madárvédelemre
felkészülés

December

Karácsonyi vásár:
saját készítésű
termékekből
Tantermek téli
dekorációja
ÖKO-karácsonyfa:
csak természetes
anyagokból
kerülnek díszek az
iskolai
karácsonyfára
Osztálykarácsonyok

dr. Szentpétery
Lászlóné
Ruszka Béla
Bacher Valéria
osztályfőnökök
Kővári Edit
Sivók Zoltán
dr. Szentpétery
Lászlóné
Ostrowskiné Pap
Éva, Kővári Edit,
Szigetvári Ágota,
osztályfőnökök

Az iskola
valamennyi
tanulója és
nevelője
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Január

Tanulmányi
versenyekre
felkészítés
(Teleki Pál,
Herman Ottó, Kaán
Károly)

Kővári Edit
Kosztadinovszkyné
Sziráki Nikoletta
Pethő Gergely
dr. Szentpétery L.

Február

Tanulmányi
versenyekre
felkészítés

Kővári Edit
Kosztadinovszkyné
Sziráki Nikoletta,
Pethő Gergely, dr.
Szentpétery
Lászlóné

A szelektív
hulladékgyűjtés
hete (Főv. Önk.)

Március

Április

Május

Június

A természet
beköltözik az
iskolába:
állatbemutató az
iskolában
Tantermek tavaszi
dekorációja
Víz világnapja:
békamentés
Farmoson

Ostrowski Tamás

ÖKOISKOLA
koordinátor
békamentő tanítók
és tanárok

Az iskola
valamennyi
felsős tanulója

az újrapapír
világnapja

felsős
osztályok

Papírgyűjtés

valamennyi
tanuló, ofők

Föld napja:
faültetés és műsor

8. osztályok

dr. Szentpétery L.
osztályfőnök
Ruszka Béla
Bacher Valéria
osztályfőnökök
8. osztályos ofők
ének tanár,
ÖKOISKOLA
koordinátor
szaktanárok

múzeumok és
kiállítások
látogatása
Madarak fák napja:
Az év fája, az év
madara rajzpályázat

alsós tanítók és
Urbánné Mészáros
Tünde

Tanulmányi
kirándulások
Környezetvédelmi
világnap, éves
jutalmazás a
legjobban segítő
diákok számára

osztályfőnökök és
ofő helyettesek
Bacher Valéria
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