Ökoiskola munkaterv
2016/2017
Készítette: Kosik Kelemen Linda
Ökoiskola munkacsoport vezető

N y ú l , 2016. szeptember
Felelősök

Feladatok

Határidő

1, Ökoiskola munkacsoport megalakítása

Kosik Kelemen Linda (koordinátor), tantestület

szeptember

2, Ökoiskola munkaterv elkészítése

Kosik Kelemen Linda, munkacsoport tagok

szeptember

3, Az iskola weblapjának bővítése, Ökoiskola mező

Kosik Kelemen Linda, Gombás Péter

folyamatos

Kosik Kelemen Linda, Nagy Zita

folyamatos

létrehozása, fontos események megjelenítése
4, Zöld események megjelenítése az Öko-falon

Csatlakoznak: közösségvezetők, DÖK
5, A szelektív hulladékgyűjtő rendszer kialakítása, a

Kosik Kelemen Linda

papír és műanyag szelektív gyűjtése a kialakított

DÖK tagok, tanári vezetők:

tárolókban. A papírt kötegelése, az őszi és tavaszi

Lüvi-Funk Alaxandra, Kóródi Anett

folyamatos

papírgyűjtési versenyen való hasznosítása
6, Elemgyűjtő edények használata, csatlakozás a Kosik kelemen Linda, Szűcs Lászlóné

szeptember

PontVelem elemgyűjtő programhoz
7, Diákok - DÖK hatékony bevonása a környezeti Kosik Kelemen Linda, DÖK vezetők
nevelési

feladatok

végrehajtásába:

folyamatos

szelektív

hulladékgyűjtő kukák kiürítése, Öko-Kör létrehozása a
környezetvédelem iránt érdeklődő tanulókból
8, Környezetvédelmi szakkör működtetése

Kosik Kelemen Linda

folyamatos

9, Az energia takarékos felhasználása (a világítás, fűtés Öko-Kör tagjai

folyamatos

szükségszerűségének ellenőrzése)
10, Szabadtéri programok szervezése, egészséges a tanári kar tagjai
életmód

kialakítása:

diáknap,

sportnap,

folyamatos

iskolai

testnevelés órák, sportversenyek
11, A Takarítás Világnapja- őszi szemétgyűjtés az Kosik Kelemen Linda, Szalayné Téglássy Anikó

szeptember

iskola környékén
12, Az Állatok világnapja alkalmából kiállítás készítése Kosik kelemen Linda

október eleje

az Öko-falon
13, Őszi termések gyűjtése, magképek készítése

manuális tevékenységet irányító nevelők

október

14, Udvartakarítás, lombgereblyézés

technika tanár

folyamatos

15, Őszi túra a Sokorói-dombságon, közben játékos

a tanári kar tagjai

október

16, Madáretetők kialakítása az udvaron, madarak

Kosik kelemen Linda, közösségvezetők,

november

gondozása, madárkalács készítése a gyerekekkel

gondnok

17, Csatlakozás az „Európai Hulladékcsökkentési Hét”

Kosik kelemen Linda, Szűcs Lászlóné

november

Kosik Kelemen Linda, alsós nevelők

december

feladatokat oldanak meg a gyerekek

kampányához, „Gyártsd újra ötletesen!” verseny a
diákok munkáiból
18, Teadélután az előzőleg otthon gyűjtött, szárított
gyógynövényekből

19, Hótaposó-túra a falu környékén, állatnyomok

közösségvezetők

január, február

Kosik Kelemen Linda, közösségvezetők

folyamatos

alsós nevelők

február

22, A folyosók, tantermek zöld növényekkel, diákjaink

Kosik Kelemen Linda, közösségvezetők,

folyamatos

képzőművészeti alkotásaival való dekorálása

manuális tevékenységet irányító nevelők

23, Anyagtakarékosság a manuális tevékenységek

Kóródi Anett, közösségvezetők- manuális

alkalmával

tevékenységet irányító nevelők

24, A természetes anyagok használatának előtérbe

Kóródi Anett, közösségvezetők- a

helyezése

foglalkozásokat vezető nevelők

25, Az egészséges táplálkozás népszerűsítése

közösségvezetők

folyamatos

26, A Vizes Élőhelyek Világnapja alkalmából plakátok

Öko-Kör tagok, Kosik kelemen Linda

február

27, Palántanevelés

Kosik Kelemen Linda, technika tanár

március

28, Autómentes-nap ( a lehető legtöbb diák autó nélkül

DÖK

április

Kosik Kelemen Linda, a tanári kar tagjai

április

megfigyelése
20, Az „én dísznövényem” projekt, az osztályok által
választott növény ápolása
21, Alma-nap projekt (almás ételek készítése,
fogyasztása, rejtvények, közmondások keresése)

folyamatos

folyamatos

készíttetése a tanulókkal, ezek szemléltetése az Ökofalon

jusson el az iskolába)
29, A Föld napja megünneplése- szabadtéri feladatok,

versenyzés játékos formában
30, Falutakarítás az egész iskola bevonásával

a tanári kar tagjai

május

31, Madarak és fák napja, iskolai csengő

Kosik Kelemen Linda

május

alsós nevelők

június

tábort vezető nevelők

június

madárhangokkal, felismerésből vetélkedő
32, Természet tanulmányozása az iskolán kívül, erdei
iskolai program megszervezése
33, Nyári napközis tábor szervezése, túrák, játékok,
kerékpározás a gyerekekkel

Ökoiskola munkacsoport tagjai:
Kosik Kelemen Linda
Győriné Csendes Gyöngyi
Nagy Zita
Szénássyné Téglás Anikó
Szűcs Lászlóné
Lüvi-Funk Alexandra
Kóródi Anett
Banyár Zsolt
Nyúl, 2016. szeptember 12.

