ÖKO MUNKATERV
A 2017/2018-AS TANÉVRE
ÖKOISKOLA
Iskolánk 2012 óta Ökoiskola. Két éve kitüntető címünket meg tudtuk újítani további
három tanévre, 2018 őszén fogunk pályázni az Örökös Ökoiskola címre.
Alapdokumentumok szintjén:
-

a fenntarthatóságra nevelés célkitűzéseit belefoglaltuk az alapdokumentumokba:
pl. a helyi pedagógiai program, a helyi tanterv, a munkaközösségek munkatervei
kiemelten képviselik a fenntarthatóságra nevelés célkitűzéseit

Szervezeti feltételek:
-

az iskola kialakította a szervezeti feltételeket: van ökoiskolai munkacsoportunk,
a diákönkormányzat bekapcsolódik az ökoiskolai munkaterv megvalósításába,
a fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos továbbképzéseken veszünk részt

-

a 2015/2016-os tanév óta munkaközösségi szintre emeltük az Öko kérdést

Feladatok az új tanévre
A DÖK képviselőivel zöld diákparlamentet szervezünk (Témák: iskolánk belső és külső
környezete, osztálytermek, dísznövények, udvar, madárodú, szelektív hulladékgyűjtés,
energia járőr szolgálat stb.).
A projekthéten és a DÖK napon új témákban szervezünk öko programokat.
A szülői értekezleteken felhívjuk a szülők figyelmét a környezetkímélő, egészséget nem
károsító tanszerekre, ötleteket adunk arra, hogy a tanulók hogyan táplálkozhatnának
egészségesebben az iskolában (tízórai, ebéd).
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A szülőket a szokásosnál jobban be kell vonnunk a fenntarthatósági programok szervezésébe.
A könyvtárban az ökopolcon bővítjük az öko szemléletmódot népszerűsítő kiadványok
kínálatát.
Az új honlapon frissítjük az Öko / Zöld hírek linket.
A nyári tábor és a külföldi projektek alatt megismert öko tapasztalatokat iskolánkban is
bemutatjuk, illetve alkalmazzuk.

I.

Feladatok

A feladatokat havi bontásban az egyes munkaközösségek munkatervei részletezik, de
többnyire olyan feladataink vannak, amelyeket folyamatosan végzünk. Ezek a következők:

-

Az osztálytermek dekorálása, a dekorációk frissítése Felelősök: osztályfőnökök

-

Tavaszi és őszi nagytakarítás, Felelősök: osztályfőnökök

-

Bemutató órák témái, Felelősök: munkaközösség - vezetők

-

Osztályfőnöki órák témái Felelősök: Csizmadia Renáta, Fodor Tiborné

-

Egészségnevelési programok Felelősök: osztályfőnökök

-

Sportversenyeken való részvétel, ODK túrák: Felelős: Kecskés Márta

-

Városismereti verseny: Felelős: DÖK

-

Drogprevenciós programok Felelősök: osztályfőnökök

-

Továbbképzések, (idegen nyelvű) konferenciák, Felelősök: munkaközösség - vezetők

-

Öko –faliújság, Öko link gondozása a honlapon: Felelősök: Gyenge Gyöngyvér,
dt.Szabó Marianne, Szabó Tamás

-

Tapasztalatcsere más ökoiskolákkal, testvériskolával, külföldi partnerekkel Felelősök:
Gyenge Gyöngyvér, Gere Gábor, Bíró Gergely, Kéri Anita, Módos Csaba

-

Használt elem gyűjtése, Kupakgyűjtés, szelektív hulladék gyűjtése Felelősök: Füle
Zoltán, Gyenge Gyöngyvér

-

Közösségi szolgálat, környezetvédelmi programok Felelős: Csizmadia Renáta

-

Öko témák a különböző faliújságokon: a központi faliújságon, a munkaközösségek
faliújságain: felelősök: munkaközösség – vezetők
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-

DÖK napi fenntarthatósági programok Felelős: Mezei Péter

-

Projekthét fenntarthatósági programok Felelősök: munkaközösség - vezetők

-

Üzemlátogatások Felelősök: az osztályfőnökök

-

Öko szemléletű kirándulások környezet- és tájvédelmi területekre, tanösvényekre,
Magyarország legszebb természeti tájaira; Felelősök: osztályfőnökök

Budapest, 2017. augusztus 24.
Gyenge Gyöngyvér
Öko munkaközösség - vezető
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