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Az idei tanévben megalakult iskolánkban az ÖKO munkacsoport. A munkacsoport
tagjai összefogják és segítik azokat a tevékenységeket, amelyek a környezettudatos
nevelés részeként az ismeretek alkalmazását a gyakorlatba is átültetik, így a
gyerekeket a környezettudatos tevékenységekre ösztönzik.
A tevékenységek része a környezetvédelmen, az ökológia és az ezekben való
megfelelő tájékozódás, hogy tanulóinkat már olyan döntések meghozatalában
segítsük, melyekben ezeket is szem előtt tartják.
Céljaink megvalósításában a következőket tartjuk szem előtt:
•

Az ember, a természet és viszonyuk minél teljesebb megismertetése:
tiszteletükre, szeretetükre, megbecsülésükre való nevelés

•

Érzelmi és fizikai biztonságot nyújtó környezet kialakítása.

•

Érzelmi nevelés

•

Egészséges életmód igényének kialakítása.

•

Figyelmes,

inger-

és

élménygazdag,

környezettudatos

mindennapok

megteremtése.
•

A játék elsődleges szerepe a gyermekek, fiatalok nevelésében.

•

Változatos tájékozódási, tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása.

•

Egyéni érdeklődés, alkotói képességek kibontakoztatása,

•

Család, iskola, iskolán kívüli közösségek együttműködésének kialakítása a
környezeti nevelésben.

Céljaink megvalósítása érdekében a munkacsoport az alábbi feladatokat tűzte ki:
-

Az ökológiával kapcsolatos világnapok rendezvényeinek megszervezése,
lebonyolítása (Föld napja, Víz világnapja, Madarak és fák napja…)

-

A mindennapok részévé tesszük és a szelektív program keretében igyekszünk
megvalósítani a szelektív hulladékgyűjtést. Ennek érdekében egyre több
tanteremben már szelektíven gyűjtjük a hulladékot és azt szelektív tárolókba
helyezzük el.

-

Figyelemfelhívás és ösztönzés az újrahasznosításra, újrahasználhatóságra.
Csere-bere

rendezvénnyel,

újrahasznosítható

ötletbörzével

kreatív

foglalkozások keretében.
-

A

környezetünk

folyamatos

ápolása,

szépítése

virágosításokkal,

növényápolással, a téli időszakban a madárbarát program koordinálásával.
-

Fenntarthatóság, környezettudatosság témahét szervezése, lebonyolítása,
mellyel az országos felhíváshoz csatlakozva még nagyobb figyelmet kap a
környezetvédelem.

-

Játékos

tevékenységek

együttjátszás,

szervezése.

összetartozás,

A

programok

segítségnyújtás,

során

fontos

önzetlenség,

az

szabályok,

szokásrend kialakítása.
-

Ismeretnyújtó programok szervezése, mely felhívja a figyelmet a természet
szépségére, értékeire és az azokat veszélyeztető tényezőkre.

-

Egészséges életmódra nevelés játékos tevékenységeken keresztül.

Több programunknak részesei a gyerekek mellett a szülők is, így a környezettudatos
és öko szemléletű tevékenységekre a családokon belül is nagyobb figyelem irányul.
Munkánkat segíti és támogatja az iskolavezetés, minden munkaközösség és azok
tagjai, illetve a DÖK és iskolánk Szülői Szervezete. Iskolán kívüli kapcsolatainkat
erősíti a
- Hamburger Hungária Kft.
- DUNANET Kft.
- DVG Zrt.
- Vöröskereszt helyi szervezete
- Máltai Szeretetszolgálat
- Biotraus Kft.

Készítette: Lászlóné Durecz Andrea és Kovács Csaba
Hónap

Szeptember

Esemény, időpont

Felelős

Munkaterv készítése

ÖKO-m.csoport

Iskolaudvar rendbetétele : Zöld szüret

Öko-m. csoport, osztályfőnökök

Papírgyűjtés (szept. 21.)

DÖK

Virágosítás (szept. 24.)

DÖK

„Gondolkodj világméretekben, cselekedj
otthon!”

Öko m. csoport DÖK

Takarítási világnap szept.20. körül
Szelektív gyűjtők készítése kartondobozokból
(papír, műanyag felirattal)
Október

Termésgyűjtő séták
Őszi kompozíció termésekből
Veteményezés az iskola udvarán
„Körültekintő vásárlás” nap meghirdetése.
Figyelemfelhívás a tudatos vásárlásra (nov. 23.
péntek)

November

Egyetlen Földünk van!
(Beszélgetések osztályfőnöki órákon)

December

Január

osztályfőnökök
ÖKO-m.csoport, DÖK
ÖKO-m.csoport, DÖK
osztályok
Móricz Károlyné, Ruff Regina
ÖKO-m.csoport

osztályfőnökök,
ÖKO-m.csoport

Miért fontos a szelektív hulladékgyűjtés?

ÖKO-m.csoport

(Beszélgetések osztályfőnöki órákon)

osztályfőnökök

Fabatka vásár és kiállítás újrahasznosított
anyagokból

osztályfőnökök,

Madárbarát program : A madarak téli etetése a
madárligetben

ÖKO-m.csoport DÖK

ÖKO-m.csoport

osztályfőnökök

Szánkózás a Duna-parton
Február

Vizes élőhelyek világnapja (febr. 2.)
Természetfotók a vízparti madarakról

ÖKO-m.csoport

Tavaszi szél vizet áraszt
Március

Április

Víz világnapja (márc.22.)

ÖKO-m.csoport és segítő
kollégák

Szemétszüret, tavaszi virágosítás

ÖKO-m.csoport és

Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét
ápr. 24-28

Szalai Ildikó

ÖKO-m.csoport és
Föld napja (ápr.22.)

Szalai Ildikó

Szelektív anyaggyűjtés, újrahasznosítás (ápr.
26.)
Papírgyűjtés ápr. 28.
Május

Június

Madarak és Fák napja (máj. 10.)

ÖKO m.csoport

Madarak-és fák napja játékos vetélkedő az
osztályok részére

Móricz Károlyné

Az összegyűjtött használt elemek, kupakok és
PET palackok elszállíttatása

ÖKO-m.csoport

Éves munka értékelése
ÖKO-m.csoport és

Állandó tevékenységek:
- szárazelemek gyűjtése
- műanyag kupakok gyűjtése
- fáradt olaj gyűjtése
(Megjegyzés: Környezetvédelmi DÖK felelős Erdélyné Braun Gabriella)

