Erzsébetvárosi Kéttannyelvű
Általános Iskola, Szakiskola és
Szakközépiskola

Ökoiskolai munkaterv
a 2016/2017-es tanévre

Budapest, 2016. szeptember 1.

készítette:

Újvárosi Mónika
Markgruberné Kolat Erika

Az ÖKO munkacsoport tagjai:
Alsó tagozat:

Újvárosi Mónika
Andrási Klára
Csörgő Éva
dr Erdélyi Gáborné
Henczel Terézia

vezető

Felső tagozat és középiskola:
MarkgrubernéKolat Erika
Sevecsekné Hosszú Mária
Daró Ildikó
Latesz Vera
Mátéfi Mária
Rákosfalvi Nóra
Szántainé Szabó Krisztina
Tillinger Péter
Vajkai Zoltán
Vető Gabriella

vezető

Iskolánk többi kollégáinak és a szülők segítségére is számítunk a továbbiakban is!

Az ÖKO-munkacsoport minden hónap második hetében megbeszélést tart.

Alapvető célkitűzéseink
mottónk:
„A jövő nem fogja jóvátenni,
amit te a jelenben elmulasztasz.”
(Albert Schweitzer)
• Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a napi
gyakorlatban.
• Érzékenyítés környezetünk állapota iránt, környezeti értékeink védelme.
• A környezetkímélő magatartás kialakítása egyéni és közösségi szinten egyaránt.
• Az újrahasznosítás megvalósítása.
• Növendékeink szüleinek bevonása az intézmény ÖKOiskolai tevékenységébe.
• Az ÖKOiskolai tevékenység folyamatos továbbfejlesztése, a kapcsolati háló bővítése.
• Erzsébetvárosi Közösségi Kert programba való bekapcsolódás.
• Az örökös ÖKOiskolai kritériumok teljesítése.

Tervezett programjaink:
Rendszeresen a tanév folyamán:
1. Energia őrjárat:közös helyiségek lámpáinak lekapcsolása.
Versenyben pontozzuk az osztályokat, melynek állását faliújságon mutatjuk a tanulóknak.
felelős: Bencs Adrienn
Lates Veronika
Szántainé Szabó Krisztina
2. Tanterem rendjének ellenőrzése, pontozása
felelős:

Gyenes István

felelős:

MarkgrubernéKolat Erika

3. Virágos tanterem őrjárat

4. Tavasszal virágos növények nevelése az ablakpárkányokon
felelős:

osztályfőnökök

5. Papírgyűjtés

6. Kupakok gyűjtése

felelős:

MarkgrubernéKolat Erika

felelős:

Lates Veronika

felelős:

folyosón ügyeletes tanárok

7. Szelektív hulladékgyűjtés

8. Madáretetés az iskolaudvaron, a Klauzál téren és a Városligetben.
felelős: napközis nevelők
9. Kirándulások: A Budapesti Természetjáró Szövetség túráihoz csatlakoznánk havi rendszerességgel.
felelős: MarkgrubernéKolat Erika
Vida Katalin
10. ÖKO faliújság: tantermi faliújságok megújulását évszakonként ellenőrizzük és pontozzuk.
felelős: Ipacs Gábor
11. A könyvtár előtti faliújság frissítése havonta ÖKO évfordulókkal
felelős: M. Kolat Erika
12. Havonta kézműves foglalkozás természetes vagy újrahasznosított anyagokból
felelős: alsós, napk. mk.
13. „ZÖLD DOBOZ” ,ÖKO hírek gyűjtése, havonta ÖKO-HÍRADÓ összeállítása
felelős: alsós, napk. mk.
14. Irodai papírok újrahasznosítása
felelős:

összes kolléga

felelős:

alsós munkaközösség

15. Gyümölcs- és zöldségnapok

Havi programok:
szeptember:
08.
14
29.

30.
október:

01.

15-től
15.
16.
21.

november:
5.
11.

Kisasszony napja, búcsúznak a fecskék, dióverés magyar órákon
A magyar dal napja („Gyümölcskosár” – népdalok)
Mihály nap, a mezőgazdasági év fordulópontja, vásárok, népszokások
felelős: Újvárosi Mónika
Iszályné Bencs Adrienn
A népmese napja (állatmesék, érdekes növények a mesékben)
Zenei világnap (híres zeneművek a természetről)
felelős: Iszályné Bencs Adrienn
Állatok világnapja, rajzverseny, versmondás, felelős állattartás
felelős: tanítók
Látogatás az Állatkertben
felelős: Vida Katalin
Kukoricatörés (kézműves foglalkozások, népszokások)
felelős: tanítók
A kézmosás világnapja, Semmelweis Ignác érdemei
felelős: tanítók, osztályfőnökök
A kenyér világnapja
felelős: szaktanárok, tanítók
Káposzta betakarításának kezdete, kóstoló, hagyományok, vitaminsaláta
felelős: alsós mk.

Kukoricafosztás ideje (kézműves foglalkozás (csuhé, csutka felhasználása)
TÖK-nap
felelős: alsós mk.
Szövés-fonás kezdete (kézműves foglalkozás)
felelős: napközisek
Márton napi libaságok
felelős: alsós mk.

.nov. utolsó péntek:„Ne vásárolj semmit!” nap –túlfogyasztás elleni összefogás
felelős: osztályfőnökök
december:

3.
13.

A fogyatékos emberek napja (érzékenyítő program) iskolai szinten
Luca nap, Luca-búza ültetése
felelős: napközisek
adventi készülődés, vásár
felelős: Henczel Terézia

január:
Madáretetés az udvarban és a kerületben
felelős:
február:

2.
16
március:

5.

napközisek

- ÖKO-farsang, újrahasznosított jelmezek,maszkok természetes anyagokból
felelős: napközisek
- veszélyben a méhek!, akácfákról iskolás szinten,
„Mackó”- nap – mackó kiállítás
felelős: alsós mk.
A medve meglátja-e az árnyékát?
felelős: osztályfőnökök
A biztonságos internet napja
felelős: informatika tanárok
A Néprajzi Múzeum napja

felelős:

történelem tanárok

6.
13.
21.
22.

23.

április:

8.
11.

22.

Energiatakarékossági világnap
Az alvás világnapja
Tavaszi napéj egyenlőség
A víz világnapja

felelős:
felelős:
felelős:
felelős:

Az ivás hete „HAPPY-hét” –projekt hét

felelős:

A FÖLD órája

felelős:Rákosfalvi Nóra

Az emberszeretet világnapja (tolerancia, más kultúrák megismerése)
felelős: történelem, rajztanárok
A magyar költészet napja: természet a költészetben
felelős: Újvárosi Mónika
A FÖLD napja
felelős:

24-28.

május:
10.

június:

05.

technika tanár
osztályfőnökök
természetismeret tanárok
osztályfőnökök
informatika tanárok
osztályfőnökök

Szabó Adrienn

Témahét: Környezettudatosság fenntarthatósága
felelős: MarkgrubernéKolat Erika

Anyák-napja: „ÖKO-anyu” –verseny
felelős:
Madarak és fák napja kapcsán alsós kirándulás,
madárgyűrűzés
felelős:

Környezetvédelmi világnap

felelős:

alsós mk.
Henczel Terézia
Tóth Józsefné
Újvárosi Mónika
M. Kolat Erika

