Tiszavasvári Általános Iskola

Ökoiskolai munkaterv
2018 – 2019. tanév

„A jövő nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben elmulasztasz.”
(Albert Schweitzer)
HELYZETELEMZÉS
Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés. Reményeink
szerint diákjainkon keresztül a szemléletformálás, a természethez való pozitív viszony eljut a
szülőkhöz, családokhoz is.
Pedagógiai munkánk során szeretnénk tanulóink figyelmét a környezettudatos magatartásra és
életvitelre irányítani. Tiszavasváriban élő gyermekeink számára testközelbe hozni a
természetet. Felfedeztetni régiónk természeti értékeit. Megismertetni őket a várost körülölelő
területek élővilágával. Szeretnénk diákjainkat érzékennyé tenni a környezet állapota iránt.
Szeretnénk, hogy felismerjék saját felelősségüket az élhető Föld védelmében. Igyekszünk
bevonni a szülőket is tevékenységeinkbe, ezzel szélesebb körben terjeszteni a fenntarthatóság
és környezettudatosság fontosságát.
Öko-munkacsoportunkban minden munkaközösség képviselteti magát. Tantestületünk tagjai
személyes példamutatásukkal, környezettudatos magatartásukkal is erősítik a tanítottakat.
Iskolánk 2010-ben és 2013-ban elnyerte az „Ökoiskola” címet. Az előző tanévben
megpályáztuk az „Örökös Ökoiskola” címet, eredmény még nincs, bízunk a kedvező
elbírálásban.

AZ ÖKO – MUNKACSOPORT TAGJAI
Gáll Miklós, az ÖKO- munkacsoport vezetője
Ráduly Zsolt - intézményvezető
Aratóné Lévai Márta, Bunda Józsefné, Pappné Kiss Csilla, Kasnyóczki Sándorné, Rontóné
Tári Gizella, Törökné Balogh Zsófia - munkaközösség-vezetők
Rozmanné Homoródi Ildikó - DÖK segítő tanár
Dudásné Bódor Erika - intézményvezető helyettes
Moravszki Judit - SZMK elnök
Hrotkó Anita - védőnő
Veres Sándor - technikai dolgozó

CÉLJAINK:
 Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.


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



A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek
megőrzésébe, gyarapításába.



Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való
törekvés váljék meghatározóvá.



A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása,
elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi
szervezetekkel.



Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés elveinek
érvényesítése a napi gyakorlatban.



Szülők bevonása az intézmény ökoiskolai tevékenységébe.



A környezetkímélő magatartás legyen meghatározó erkölcsi alapelv, egyéni és közösségi
szinten egyaránt.



Alakuljon ki érzékenység környezetünk állapota iránt, ismerjük fel és óvjuk a környezet
értékeit.



Legyen szempont az újrahasznosítás.



Az ökoiskolai tevékenység folyamatos továbbfejlesztése, a tervezett feladatok esetében a
megjelölt határidők betartása.

FELADATAINK:


A szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése, diákok és szülők mozgósítása.



Törekvés az iskola energiatakarékos és környezettudatos működtetésére.



Projektnapok szervezése (meglévő hagyományaink folytatása) a fenntarthatóság jegyében
(egészségnap, sportnap, fenntarthatósági témahét)



Iskolán kívüli programok szervezése: nyári táborok (hagyomány szerinti folytatás),
tanulmányi kirándulások, terepversenyek, akadálytúrák, úszásoktatás.



Az iskola környékének rendben tartása, zöld növényzet ápolása, madarak megfigyelése,
téli gondozásuk.



Környezetvédelmi és egészségmegőrzéssel kapcsolatos programok, előadások, vetélkedők
szervezése (hagyományaink folytatása).



Nemzeti és népi hagyományaink ápolása, városi szintű rendezvények.



Környezetvédelmi „jeles napokon” programok, versenyek szervezése: a Víz világnapja, a
Föld napja, Madarak és fák napja.

ÖKOISKOLAI MUNKATERV
2018/2019.

Időpont:
2018. szept.

Feladat
Munkaközösségi foglalkozások – a
munkatervek elkészítése

Felelős
Munkaközösség-vezetők

2018. szept.

Ökoiskolai munkaterv egyeztetése
a Diákönkormányzattal, az SZMK
vezetőjével. A DÖK részt vállal az ökoiskolai
program megvalósításában.

Gáll Miklós

2018. szept.

Ökoiskolai munkacsoport
megalakítása (munkaközösségenként 1 fő,
védőnő, 1 fő technikai dolgozó)

Rozmanné Homoródi Ildikó
Moravszki Judit
Gáll Miklós
Hrotkó Anita, Veres Sándor

2018. szept.

Gyümölcsszobrászat

DÖK, Rozmanné Homoródi
Ildikó, osztályfőnökök

2018. szept.
2018. szept.

A Takarítás világnapja
Őszi papírgyűjtés

2018. szeptember

Energiajárőr szolgálat működtetése (világítás,

Osztályfőnökök
DÖK, Rozmanné Homoródi
Ildikó, osztályfőnöki
munkaközösség
Veres Sándor

Folyamatos

vizes blokkok, ajtó-ablakok ellenőrzése)
Környezeti szempontból előnyös beszerzések
kivitelezése, környezetbarát termékek
használata.

Fenntartó, takarító
személyzet

Az iskolaudvar zöld felületeinek gondozása.
Technikai dolgozók, tanulók
Beltéri növényzet ápolása.
Testnevelés munkaközösség
Szabadtéri sportpályák működtetése.
Fenntarthatósággal kapcsolatos „kiskönyvtár”
bővítése tanárok és diákok részére.
„Öko eseményekről” tájékoztatás,

megjelentetés (iskolai honlap, FaceBook,
folyóirat), digitális képújság.
A fenntarthatósággal összhangban lévő
dekoráció kialakítása a jeles napok
alkalmából.
Személyes terek kialakítása a diákok számára
(öltözőszekrények,
osztálytermek, folyosók)
Együttműködés a vállalkozókkal.
Óvodával való együttműködés a
fenntarthatóság terén.

Gulyás Krisztina

Alsós munkaközösség

Iskolavezetés, osztályfőnöki
munkaközösség
Igazgató helyettes: Szabó
András
Iskolavezetés

Szülők bevonása a fenntarthatósággal
kapcsolatos programokba.
Moravszki Judit
Az iskola részt vesz a település
környezetvédelmi programjának
végrehajtásában.

Iskolavezetés

Környezetünk értékeinek, hagyományainak
megismerése, megőrzése.

Humán munkaközösség

Gondnokság vállalása a környezetünkben
lévő természeti és épített környezeti érték
felett.

Reál munkaközösség

Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában.
Reál munkaközösség

2018. okt. 2.
2018. nov.
2018. nov.
2018. dec.
2018. dec.

Zenei világnap
Állatok világnapja
„Ne vásárolj semmit nap!”
Madáretetők kihelyezése
Karácsonyváró kézműves foglalkozások

Humán munkaközösség
Reál munkaközösség
Osztályfőnökök
Alsós munkaközösség
Osztálytanítók, napközis
nevelők

Adventi vásár

2019. febr.

Karácsony témanap
Herman Ottó biológia verseny házi fordulója
(7-8. évf.)
Teleki Pál földrajz verseny házi fordulója

2019. febr.

(7-8. évf.)
Farsangi vigasságok

2018. dec.
2019. jan.

Alsós munkaközösség
Osztályfőnökök
Pappné Kiss Csilla
Pappné Kiss Csilla
DÖK, Rozmanné Homoródi
Ildikó, osztályfőnökök

2019.márc.

Kaán Károly természetismereti
verseny házi fordulója (5- 6. évf.)
A víz napjának megünneplése
Húsvéti készülődés
Dísznövények telepítése
„Határtalanul” A 7. évfolyam erdélyi
kirándulása

Pappné Kiss Csilla

2019. ápr.
2019. ápr.

Környezettudatossággal kapcsolatos akcióktevékenységek szervezése a szülők számára
A Föld Napjának megünneplése
Papírgyűjtés

2019. ápr.
2019. május
2019. jún.

Fenntarthatósági témahét
Táborok szervezése
Gyerekhét, Majális

2019. jún.

Madarak és fák napja

Gáll Miklós, Moravszki
Judit
Pappné Kiss Csilla
DÖK, Rozmanné Homoródi
Ildikó, osztályfőnöki
munkaközösség
Öko-munkacsoport vezetője
Iskolavezetés, pedagógusok
DÖK, Rozmanné Homoródi
Ildikó, SZMK, Moravszki
Judit
Reál munkaközösség

2019. márc.
2019. márc.
2019. ápr.- máj.
2019. ápr.
2019. ápr.

Tiszavasvári, 2018.szeptember 6.

Pappné Kiss Csilla
Humán munkaközösség
Iskolavezetés, karbantartók
Iskolavezetés, 7. oszt.
osztályfőnökök

