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Esztergom, 2014. szeptember 15.

_________________
Somfai Balázsné
munkaközöség vezető

„A jövő nem fogja jóvátenni,
amit te a jelenben elmulasztasz.”
(Albert Schweitzer)

Ökocsoport munkaterv
2014/15.
Célok:
A fenntartható fejlődés pedagógiájának beillesztése az intézmény tevékenységébe:






Feladatok:
-

A környezettudatos magatartás gyakoroltatása
A környezetbarát szemlélet kiterjesztése
Az egészség és a környezet összefüggéseinek felismertetése
Az iskola ÖKO-profiljának fenntartása, bővítése
Az iskola minden szereplőjének (tanulók, szülők, pedagógusok, technikai
dolgozók bevonása az ökoprogramokba.
Az Ökoiskola cím újbóli megpályázása.

A pedagógiai programban, a tanulásszervezés során, a választható tanórákon,
szabadidős programok során az intézmény feladata kiemelten kezelni, képviselni a
fenntarthatóság pedagógiájának törekvéseit, formálni a tanulók természeti és
környezeti szemléletét.

-

Példamutatás az intézmény valamennyi dolgozója részéről, figyelembe véve a
környezetbarát szemlélet, az egészséges életvitel szempontjait.

-

Kapcsolat kiépítése a helyi környezeti programokhoz, akciókhoz, intézményi
képviselet.

-

A mindennapi működés során, a víz, áram, anyag és hulladékgazdálkodás napi szinten
történő figyelemmel kísérése, a változások jelzése, jelentése.

-

Ökocsoport működtetése

-

Munkaterv elkészítése.

-

Pályázat elkészítése, benyújtása
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Öko-munkaterv 2014/2015.

Cél

Feladat

Ökocsoport működtetése
Tagok:
dr. Iványi Pálné
Somfai Balázsné
Folyami Sándorné
Radácsi Magdolna
Maárné H. Szilvia
Mazurka Gizella
Kovács Károly
Héwald Andrea
Csunderlik Dorka

Ökoiskola cím újbóli
megpályázása

Iskolazöldítés:
Felesleges vagy nagyra nőtt
növények átvétele:
osztálytermek és folyosók
díszítése: természetes
anyagok, környezetvédelem
szempontjai, stb.
Szakkörök indítása
-Környezetvédő 3-4. o.
-Környezetvédő 5-8. o.
-Természetjáró 6. évf.
-Gazdasági 5-8. o.
Az iskola kertjében a már
meglévő odúk felülvizsgálata,
esetleges javítások, újak
kihelyezése.
A tavasszal beszedett
madáretetők javítása, újak
készítése szülők bevonásával.
Állatok világnapjához
kapcsolódóan gyűjtési akció a
Bogáncs kutyaotthon
számára.
Erdei iskola terveinek
elkészítése
A fénymásoló papírfogyasztás csökkentése, a
kétoldalas papírhasználat
ösztönzése
„Hazatérve”c. kiállítás
keretében az erdei iskolákban
és a nyári táborokban végzett
munka bemutatása
Zöldpontgyűjtő verseny
meghirdetése és szervezése

Dátumhatáridő
szept. 15.

Ökoiskolai munkaterv
készítése, nyilvánossá tétele.

Felelős

Dokumentum

Somfai
Balázsné

Munkaterv
Honlap
szemrevételezés

okt. 1.

Pedagógiai munka, az iskola működtetése
Meghirdetni az iskolában
folyamatos
Somfai Balázsné

Fénykép

Szample Tiborné

Szakköri tervek elkészítése

szept. 15.

Somfai Balázsné
Jeles Ferencné
Bencze Kata
Sárosiné P. Rózsa

Szakköri naplók

Madáretetők, odúk
elkészítése.
Védnökség vállalás napközis
csoportok részéről.

2014.ősz

Mazurka Gizella

Fénykép

Meghirdetni a tanulók között

szeptember
15.

Osztályfőnökök

Fénykép

Osztályfőnökök segítése a
tervek elkészítésében.
pl. selejt papírok
röpdolgozat írásra
tökéletesek, gyűjtődoboz
kihelyezése a fénymásolók,
nyomtatók mellett a
tanáriban és az irodákban.
Szervezés, az anyagok
elrendezése.
A kiállítás megnyitása

szeptember
23.
folyamatos

érintett
osztályfőnökök
Héwald Andrea

Elkészült tervek

szeptember

Major Tünde
érintett
pedagógusok

Fénykép

Az iskolai öko
rendezvényekhez
kapcsolódó programok
alapján egész tanévben tartó
osztályok közötti verseny
(aktivitás értékelése)

októbertől
folyamatos

Somfai Balázsné

Értékelőlap
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Szemrevételezés

Cél

Feladat

Dátumhatáridő
okt. 1.

Felelős

Dokumentum

Energiaőrjárat indítása

Az intézmény
energiafelhasználásának
csökkentése.

DÖK

Feljegyzések

Vetélkedők, versenyek,
projekt nap szervezése a
József Attila Napokon, illetve
a Családi napon.
Pályázatok nyomonkövetése,
pályázatokon való részvétel
Hazai és nemzetközi akciók
figyelemmel kísérése a net-en,
bekapcsolódás ezen
programokba
Szelektív hulladékgyűjtés

ÖKO szemlélet megjelenése
az osztályok közötti
vetélkedőben

április 10.
ill. május 25

Munkaközösség
vezetők

Pályázat elkészítése

folyamatos

ÖKO- csoport

Kapcsolattartás
Felhívás
Akcióterv

folyamatos

ÖKO- csoport

Fényképek,
tudósítások a
faliújságon,
honlap
Pályázati
dokumentációk
Eseménydokumentáció
Fényképek

műanyag, papír, kupak,
elem, mobiltelefon

folyamatos
okt.-ápr.

Osztályfők.

Gyalog- és kerékpártúrák
szervezése

Pl.: havonta 1-2 alkalommal
a közeli élőhelyek (park,
vízpart, holtág,stb.)
meglátogatása

folyamatos

Sokféle sporttevékenység
biztosítása

tornatermi és szabadtéri,
külsőhelyszíni
kerékpárverseny, pingpong,
kosárlabda, osztályok
közötti futballbajnokság,
szülő-diák foci, stb.

folyamatos
ősz, tavasz

Egészségnevelé
si mk.
dr. Szabóné
Walcz Mária

Egészségnevelési
munkaközösség
munkaterve.
Fénykép, kupa

Üzemlátogatások szervezése

Szennyvíztisztító,
hulladékégető látogatása.

szeptember
15.

osztály-főnökök

Munkatervek
Tanmenetek

Öko-mozi

Filmek kiválasztása,
meghirdetés, toborzás
gyűjtés

Novembertől
folyamatos

Jeles Ferencné

Plakátok,
fényképek

Rajzpályázatokon való
részvétel

Fenntarthatóság
témaköréhez kapcsolódó
rajzpályázatok nyomon
követése, népszerűsítése

folyamatos

ÖKO- csoport

Rajzok,
eredmények
dokumentációi
Meghívók,
plakátok

Márton napi lámpás
felvonulás

Lakóközösség bevonása,
hagyományőrzés

november

Mazurka Gizella

Fényképek

Zöld karácsony:
Karácsonyfa állítása, díszítése
Karácsonyi játszóház
Karácsonyi vásár

Természetes anyagok
alkalmazása a díszítésben;
Újrahasznosított és
természetes anyagokból
készült tárgyak készítése,
árulása;
Szülők bevonása

december

Dókáné
Baloghné
Bence Kata
dr. Szabóné
W.Mária
Szülői közösség

Fotók

Madáretetés megkezdése

A madáretetéshez minden
feltétel biztosítása;
A madarak téli szünetben
való etetésének
megszervezése.

december

Mazurka Gizella
napközis
csoportok

Napközis
munkaterv
Fotók
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Kovács Károly
Napközis
nevelők

Számlák,
fényképek,
szerződések
Fényképek

Cél

Feladat

Dátumhatáridő
folyamatos

Felelős

Dokumentum

Házi és városi szervezésű
versenyek (Természetvédelem
témakörében)

A verseny megszervezése,
feltételek megteremtése,
felügyelet biztosítása,
részvétel.

munkaközösség
vezetők

Értékelőlapok

A Víz világnapja – részvétel a
Duna Múzeum vetélkedőin,
programjain

Nevezés az internetes
vetélkedőre. Egyeztetés a
programokon való
részvételről a múzeum
munkatársaival.

február

Somfai
Balázsné

Nevezések,
oklevelek

Környezetünk szépítése,
zöldítése

A kert, udvar takarítása,
virágosítás.
A Föld napja – takarítási
akció

március

Osztályfők

Munkaközössége
k munkatervei
Fotók

Projektek, témanapok
-Happy hét
-Passzold tovább egészséghét
-Családi nap
-Öltözz pirosba

Kooperatív technikák
alkalmazása a
fenntarthatóságra
nevelésben;
Szülők, külső partnerek
bevonása a mindennapi
tevékenységbe

folyamatos

Ökocsoport
Dr. Szabóné W.
Mária

Projekt tervek,
forgatókönyvek,
fotók

Erdei iskolák megvalósítása

Törekedni arra, hogy minden
tanuló tanulmányai során
legalább egyszer eljusson
ei.-ba.
Szervezés, lebonyolítás

május

Oszt.fők (1., 2.,
3., 6. évfolyam)

Fotók, beszámoló,
erdei iskolai
tervek

június

dr. Szabóné W.
Mária
Deutschné P. Á.
Válent Csilla

Beszámolók,
fotók

Lázár István
Csunderlik
Dorka

Jegyzőkönyvek,
feljegyzések

dr. Iványi Pálné
SZM

Feljegyzések

Gálné H. Matild

Fénykép,
szemrevételezés

Nyári táborok:
-Környzetvédő tábor
-Városvédő tábor
-Kerékpáros nyelvi
DÖK bevonása

Szülők tájékoztatása, ötletek,
javaslatok
Öko - faliújság

április

Kommunikáció
DÖK feladatterv, ötletek,
folyamatos
javaslatok
rendszeres összejövetel,
DÖK- ön belüli ÖKO
munkacsoport létrehozása
A szülői közösség bevonása
SzM
az Öko- csoport munkájába
összejövetel
ek és szülői
értekezletek
A tartalom frissítése,
okt-től
aktualizálása
folyamatos

Iskola web-oldal

Zöldhírek, fényképek,
munkaterv, stb.

okt-től
folyamatos

dr. Iványi Pálné

Honlap

Könyvtár: öko polc

tematikus adatbázis,
gyűjtemény: kapcsolódó
szakirodalom, filmek,
folyóiratok, stb.

február

Somfai
Balázsné

Szemrevételezés

Helyi média tájékoztatása az
iskolai eseményekről

Megjelenés a médiában

folyamatos

dr. Iványi Pálné

Cikkek, fotók,
videók

Az éves munka értékelése

Eredmények, hiányosságok
számbavétele

június

Öko csoport

Írásbeli
beszámoló
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Cél
Együttműködési
megállapodások, támogatói
nyilatkozatok megújítása civil
szervezetekkel, gazdálkodó
szervezetekkel:
-EKOKU
-DINIP
-Duna Múzeum
-UNICREDIT Bank
-Védőnő
-VERTIKÁL Közszolgáltató
Zrt.
Kapcsolat külső partnerekkel:
-Testvériskolákkal
-A városi rendezvényekbe
bekapcsolódni

Dátumhatáridő
Együttműködések
Közös programok
szeptember
szervezése. Intézményünk
által szervezett
programokhoz, akciókhoz
támogatók megnyerése.

Felelős

Dokumentum

dr. Iványi Pálné

Együttműködési
megállapodásk,
Támogatói
nyilatkozatok

Együttműködés kialakítása a
fenntarthatóság területén is.
Közös programok
szervezése, egymás
programjain való részvétel.

dr. Iványi Pálné

Meghívók,
rendezvénytervek

Feladat
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folyamatos

ÖKOISKOLA
Eseményterv
2014/15.
Hónap
Szeptember

Október

November

December

Január

Esemény
- ÖKO- csoport
megbeszélése;
-Munkaterv összeállítása
- Kapcsolatok ápolása civil
szervezetekkel.
Együttműködési szerződések
megújítása (Ld. munkaterv)
-Szakkörök indítása
- Ökoiskola cím pályázat
elkészítése, benyújtása
-„Hazatérve” kiállítás
- Gyűjtési akció Bogáncs
kutyaotthon részéremeghirdetés

Felelős
Somfai Balázsné

-ÖKO- faliújság frissítése
-Munkaterv elkészítése,
nyilvánossá tétele
-Iskolazöldítési akció
meghirdetése
-Zöldpontrendszer
kialakítása
-Energiaőrjárat
megszervezése
-A gyűjtött dolgok átadása a
Bogáncs kutyaotthonnak
-Gesztenyegyűjtés

Gálné H. Magdolna
Somfai Balázsné

-„Ne vásárolj semmit” nap –
figyelemfelhívás
-Öko-mozi indítása
-Márton napi lámpás
felvonulás

Osztályfőnökök

-Madáretetés megkezdése

Somfai Balázsné

-Zöld karácsony:
-játszóház
-vásár
-műsor szülőknek
-Madáretetés
-Az etetőt látogató madarak
megfigyelése,
meghatározása,
dokumentálása
-Teleki Pál, Kaán Károly
versenyek helyi fordulói

2., 3., 6. évfolyam
osztályfőnökei
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dr. Iványi Pálné

Somfai Balázsné
Somfai Balázsné
Major Tünde

DÖK
Ökocsoport és DÖK
képviselői
Mazurka Gizella

Jeles Ferencné
Mazurka Gizella

Somfai Balázsné
Mazurka Gizella
Jeles Ferencné

Hónap
Február

Esemény
-Madáretetés
-A fenntarthatósággal
kapcsolatos információs
anyagok felülvizsgálata,
javaslatok bővítésre

Felelős
Mazurka Gizella
Somfai Balázsné

Március

-Víz világnapjaFoglalkozások a Duna
Múzeummal közösen
-Internetes verseny
-Kerttakarítás, virágágyások
előkészítése

Mazurka Gizella
Oszt. fők

Április

-Föld napja – takarítási akció
- Kertrendezés, virágültetés
-Madáretetők beszedése,
tisztítása, elraktározása

Major Tünde
Felsős oszt. fők
Somfai Balázsné

Május

-Madarak és fák napja
-Családi nap
-Erdei iskolák
-Kirándulások

Munkaközösség vezetők

-Zöldpont beváltó délután
-növények nyári
gondozásának megoldása
-Év végi beszámoló
-Nyári táborok

ÖKO- csoport
DÖK

Június

Események folyamatosan, egész tanévben:









Iskolazöldítés
Szelektív hulladékgyűjtés
Versenyeken való részvétel
Öko-faliújság, honlap frissítése
Kapcsolatok ápolása
Pályázatok, versenyek nyomon követése
Helyi média tájékoztatása
Gyalog és kerékpártúrák szervezése
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Radácsi Magdolna

Érintett oszt.fők

Somfai Balázsné
dr.Szabóné W.Mária
Detschné P. Ágnes
Válent Csilla

