
Öko munkaközösség munkaterve

2021-2022. tanév 

Munkaközösségünk legfőbb céljai a következők:

Munkacsoportunk  figyelemmel  kíséri  és  javaslataival  segíti  a  nevelési  tevékenységet,  gondot

fordít  arra,  hogy  a  környezettudatosság  beépüljön  az  éves  munkatervbe.  Szorosan

együttműködünk az iskola minden munkaközösségével és a Diákönkormányzattal.

További céljaink:

- Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását az iskolában

és az iskolán kívül.

- A Natura 2000 területek fontosságának megismertetése a diákokkal.

-  Az  iskola  arculatának  további  formálása,  ami  felhívja  a  figyelmet  a  környezet  védelmére,

tiszteletére.

- Törekvéseket tenni az ökoiskola cím kritériumrendszerének minél szélesebb körű teljesítésére.

- Hagyományaink tisztelete.

- Közösség formálása, erősítése.

- Egészségnevelés.

Álladó és folyamatos feladatokat:

- Az Oktatási Hivatal oldalán az Ökoiskolai Hímondó című rovat nyomon követése.

- Az iskola minél környezettudatosabb dekorálása.

- Szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, ellenőrzése.

- Az iskola udvarának és az iskola épültében elhelyezett zöld növények gondozása.

- Komposztáló kialakítása, komposztálás megszervezése.

- Magaságyás kialakítása, folyamatos gondozása.

- A környezetvédelmi és a környezettel kapcsolatos jeles napokról rendszeres megemlékezés.

- A témával kapcsolatos pályázatok, felhívások, megmozdulások, versenyek nyomon követése, az

iskola aktív részvételének megszervezése, lehetőségek szerinti megvalósítása.

- Interaktív tanórák szervezése külső előadók bevonásával (IKSZ, FKF, WWF)



- Folyamatosan részt veszünk és képviseljük a fenntarthatóságot  az iskolai  óvodás ismerkedő

foglalkozásokon, illetve programokon.

- Közös környezetvédelmi programokat dolgozunk ki a körzetes óvodáinkkal.

Céljaink, feladataink havi lebontásban:

Augusztus:

Öko munkacsoport megújulása.

Öko munkaterv elkészítése, elfogadtatása.

Tanév eleji környezettudatos dekorációk készítése.

Szeptember:     

Az iskola udvarán lévő őszi termények gyűjtése, hasznosítása.

Egész ősszel folyamatos feladat.

Szelektív hulladékgyűjtés elindítása, felügyelete.

Október:

Október 1. (október 4.) Állatok világnapja

Cél: A tanulók erkölcsi  érzékének fejlesztése,  felelősségtudat  erősítése.  Az állatok tiszteletére

nevelés.

 Iskolarádiós megemlékezés

 Csömöri kutyaotthon meghívása, kutyás bemutató, kutyaeledel gyűjtő akció

November:

A tél folyamán az itthon telelő madarak folyamatos gondozása.

A Tisza nevében című természetvédelmi film vetítése felső tagozaton.

Cél: Felelősségvállalás, összetartozás erősítése.

Téli öko dekoráció készítése.

December:

„Madarak karácsonyfája” 

Madáreleséggel „feldíszített” stilizált fa felállítása az udvaron.

Cél: Madarak téli gondozása, felelősségvállalás.



Kerületi iskolaválasztó öko részének előkészítése.

Környezettudatos adventi, dekoráció készítése.

Február:

A tél búcsúztatása a tavasz eljövetelének megünneplése: Kiszebáb készítése, égetése.

Cél: Hagyományok tisztelete, közösségformálás

Március:

Március 18. (március 22.) Víz világnapja

Cél: Környezettudatosságra nevelés.

 Iskolarádiós megemlékezés

 Csoportközi foglalkozások a napköziben.

Magas ágyás beültetése, folyamatos gondozása a tanév végéig.

Cél:  Környezeti  és  fenntarthatóságra  nevelés,  öngondoskodásra  és  együttműködésre  nevelés,

egészségnevelés, cselekvésorientált tanulás, mezőgazdasági pályaorientáció.

Locsolást az iskola udvarán lévő esővízgyűjtőből oldjuk meg.

Tavaszi öko dekoráció készítése.

Április:

Happy hét nevű országos rendezvényhez való csatlakozás.

Rádiós figyelemfelkeltő műsor.

Cél: Felhívni a figyelmet a csapvíz fogyasztásának fontosságára. Az egészségtudatos életmód,

mértéktartás, tudatos vásárlás erősítése. Az önálló gondolkodás megalapozása.

Április 22. Föld napja

Iskolarádiós megemlékezés

Április 25-29. Fenntarthatósági Témahét

(Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett program.)

Cél: Környezettudatosság erősítése, hulladékcsökkentés-újrahasznosítás.

Interaktív környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási tanórák.

A tanórákat az FKF munkatársai tartják minden osztály számára.

              Kerületi Föld napi vetélkedő



Május:

Május 10. Madarak és fák napja- Projekt nap

Cél: Érdeklődés felkeltése a természet iránt. Jelölő fajok pontosabb megismerése. Helyi értékeink

megismerése.

Június:

Június 7. (június 5.) Környezetvédelmi világnap

Cél: Környezettudatosság erősítése.

Az éves munka értékelése.

Budapest, 2021. augusztus 26.              


