Az ökoiskolai munkaközösség munkaterve 2015/2016 tanévre

Az ökoiskolai munkaközösség legfőbb célkitűzése, hogy elősegítsük tanulóink
magatartásának, életvitelének alakulását annak érdekében, hogy később képesek legyenek a
környezet megóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását, a fenntartható
fejlődést.
Ezért fordítunk különös figyelmet tanulóink természettudományos gondolkodásmódjának
fejlesztésére. Ha tanulóink érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, akkor képesek
lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű
értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére.
Az ökoiskolai munkaközösség feladatai:


A környezeti nevelés során tanulóink ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat,
amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak.



Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció egyénre
gyakorolt pozitív és negatív hatásait a környezeti következmények tükrében.



Értsék a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás
elvét.



Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.



Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzése
váljék meghatározóvá.



Szerezzenek személyes tapasztalatokat a környezeti konfliktusok közös kezelése és
megoldása terén.



Tanulóink gyakorlatokon iskolánk parkját gondozzák, ápolják, megtanulják a
dísznövények telepítésének, a fák, a bokrok ápolásának szakmai fogásait miközben
szépítik környezetünket.



A gyakorlókertben haszonnövények termesztésével foglakoznak. Nagy előny
számunkra, hogy a védett Nagyerdő közvetlen szomszédságában vagyunk. Ez
lehetőséget biztosít terepgyakorlatok tartására, az erdei életközösség vizsgálatára.

Az Öko csoport tagjai:
-

minden pedagógus
az osztályok Öko felelősei (4. évfolyamoktól osztályonként 2 fő)
az intézmény technikai dolgozói

A környezeti nevelés megvalósítása:
1-4. évfolyamig:
Az osztályfőnökök és tanítók a környezetismeret és a technika tanórák, valamint délutáni
foglalkozások keretein belül ismertetik meg a tanulókkal a környezettudatos viselkedés
alapjait, ahol nem csak elméleti, hanem gyakorlati feladatokkal, megfigyelésekkel is
elmélyítik a tanultakat (pl.: veteményeskert, virágoskert gondozása).
Az alsós évfolyamokon nincs kijelölt Öko felelős. Helyettük a hetesek látják el az
energiatakarékosságot és szelektív hulladékgyűjtést szolgáló Öko járőri teendőket.
5-8. évfolyamig:
A tanév elején minden osztály megválaszt két tanulót, akik az osztály Öko felelősei lesznek a
tanév folyamán, de legalább fél évig. Az Öko felelősök a korábban már említett Öko járőri
teendőket látják el. Továbbá szakkör keretén belül gondozzák az iskola veteményes kertjét,
rendezik az Öko faliújságot.
Környezeti nevelés - Öko munkaterv 2015/2016 tanévben:
Szeptember:
-

Öko munkacsoport felállítása, éves munkaterv megbeszélése
Öko felelősök választása (osztályonként 2 fő)
Papírgyűjtő konténerek elhelyezése a tantermekben
Növények frissítése, visszarendezése a tantermekben, folyosókon
Öko faliújság dekorálása
Papírgyűjtés
Sport nap

Október:
-

Az állatok világnapja – Öko faliújság
Három hetet meghaladó projekt 1. része: Levegő hét
Öko faliújség frissítése – Levegő hét

November:
-

Természettudományos délután
Faültetés a település önkormányzatának együttműködésével

December:
-

Madarak karácsonyfája és madáretetők kihelyezése, feltöltése
Téli dekorálás
Öko faliújság frissítése – Madarak karácsonya

Január:
-

Fekete István, mint állatvédő – a Fekete István témahéten belül
A madáretetők és odúk felülvizsgálata, feltöltése, javítása

Február:
-

Öko faliújság frissítése
Teremszépítési verseny

Március:
-

Három hetet meghaladó projekt 2. része: Víz hét
Öko faliújság frissítése – Víz hét

Április:
-

Három hetet meghaladó projekt 3. része – Föld hét
Öko faliújság frissítése – Föld hét
Papírgyűjtés
Szemétszüret a településen
Kertészkedés az iskola veteményes kertjében

Május:
-

Monorierdő szépítése – virágültetés a településen
Gyermeknap a környezetvédelem jegyében

Június:
-

Környezetvédelmi világnap
Öko faliújság frissítése – Környezetvédelmi világnap
Ballagás – dekorálás elsősorban papír és cserepes növényekkel
Környezettudatosság mérése a tanulók körében – Öko lábnyom
Nagytakarítás és kertápolás az iskola környékén

A programok részletes időpontjait és felelőseit az intézmény programterve tartalmazza.

