„Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni.”
Saint-Exupéry

ÖKO munkaközösség éves munkaterve
2018/2019 tanévre

Munkaközösségünk tagjai iskolánk valamennyi dolgozója
Segítő tagok: Loór Veronika
Harag Tiborné
Benke Ildikó

Előzmény:
Iskolánk a több éve az Örökös Ökoiskola cím tulajdonosa, ezért ahogy az eddigi
évek során, most is célunk a tanulóinkban erősíteni a környezettudatos élet
fontosságát. A megkezdett munkát szeretnénk folytatni, új programokkal
bővíteni.

Főbb célkitűzéseink, feladataink a 2018/2019-os tanévben:
-

-

A tanulók magatartásának életvitelének környezettudatos
formálása
Legyenek képesek felismerni és megóvni a körülöttük lévő
épített és természetes környezetet.
Iskolánk tanulóinak, a szülőknek és a környék lakóinak
környezet- és egészségtudatos magatartását sokszínű és
változatos programokkal törekszünk fejleszteni.
Az egészséges életmód (táplálkozás, sport) beépítése a
mindennapokba.
Megfelelni az Örökös Ökoiskola címnek.

Az egész tanévet átfedő programok:
Az iskola épületének és környékének folyamatos karbantartása, szépítése:
-

kertépítés, udvarrendezés
Békási kiskert, látogatása, gondozása (felelős - Harag
Tiborné)
madáretető telepítés és gondozás
komposztálás kiskertben
szelektív hulladékgyűjtés – palackpréselés
Szárazelemgyűjtés
iskolánk arculatának szépítése
anyag- és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés
Öko- tematikus foglalkozások, kirándulások, ÖKO-tábor
szervezése
iskolánk hagyományainak ápolása és megőrzése

Megvalósítási lehetőségeink:
-

szakkörök
pályázatok – iskolai és kerületi
környezetvédelmi programok, projektek
természetvédelmi kirándulások, táborok, erdei iskolák
vetélkedők, tanulmányi versenyek
iskolai médiumok „zöld” rovatai
iskolai könyvtár használata
osztályfőnöki órákon környezetvédelmi témák
tantárgyakba való beépítés

Őszi időszak eseményeinek tervezete:
-

-

Takarítsuk ki Óbudát! akción való részvétel októberben.
(felelős: Gaál Dorottya)
A tavalyi „Környezettudatos nevelésért!” pályázaton nyert
összegből, az alsó tagozat ellátogat a Pál-völgyi-barlangba.
Kézmosás világnapja, október 15. Alsó tagozat:egyszerű,
játékos koreográfia eltáncolása, felső tagozat: a Fülöpszigeteki orvostanhallgatók által megkoreografált tánc
mintájára hip-hop tánc betanítása és előadása október 15-én
(felelősök: Gaál Dorottya, Loór Veronika)
papírgyűjtés november 6-tól november 19-ig. (felelős: Gaál
Dorottya)

Téli időszak eseményeinek tervezete:
-

Madáretető készítése osztályonként
Új szelektív hulladékgyűjtők átadása az első és az ötödik
évfolyamos osztályok számára (Folytatva a hagyományt
felmenő rendszerben)

Tavaszi időszak eseményeinek tervezete:
-

-

Sport és egészséges táplálkozás. Zipihívogató (felelős: alsós
tanítók, Gaál Dorottya, Albert Éva)
Föld világnapján vetélkedő és sportversenyek szervezése
iskolánk tanulóinak összekombinálva a Talentum szakkör
bemutatójával egy Családi nap keretében; április (felelős:
Gaál Dorottya, Benke Ildikó)
Kerületi ÖKO7 versenyen való részvétel (felkészítő felelős:
Nagy Júlia)
Egészségnap, egészséges táplálkozás (felelős: Gaál Dorottya,
iskolai védőnő)

Nyári időszak eseményeinek tervezete:
-

10. (jubileumi) nyári Öko tábor szervezése

Budapest, 2018. szeptember 20.
Gaál Dorottya
munkaközösség vezető

„A Tavasz az enyém.
Az én évszakom
Gyönyörű, de szerény
Ezernyi kis remény
Válik valóra
Három hónapon
Útravalóra... „
(Földesi Roland)

