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Célkitűzéseink:
-

Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.

-

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

-

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

-

Legyen szempont az újrahasznosítás, melyet képes továbbadni környezetének.

-

Az intézmény pedagógusai, dolgozói, tanulói jó példával szolgáljanak a
környezetüknek.

-

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

-

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

-

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

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink:
-

A „jeles napokról” programokkal, versenyek és kiállítások szervezésével emlékezünk
meg.

-

A „C” kollégiumban bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés.

-

A tanárikban és nevelőikben, valamint a technikai dolgozóknál a papír hulladékot
szelektíven gyűjtjük. Az összegyűjtött papírt egy részét újrahasznosítják, a többit
értékesítjük.

-

Folyamatos a használt elemek gyűjtése, évente több alkalommal hirdetünk használt
mobilok, elektromos készülékek gyűjtését is.

-

Részt veszünk környezettel, természettel kapcsolatos vetélkedőkön.

-

Feltérképezzük és bemutatjuk az intézmény közelében lévő Natura 2000 területeket.

-

Évente két alkalommal egészségnevelési napot tartunk iskolánkban.

-

Évente két alkalommal sportnapot szervezünk, mely középpontjában a mozgás öröme,
valamint az egészséges életvitel áll.

-

Évente szervezünk táborokat, melyben az elméleti ismereteiket a gyakorlatban is
megerősítjük.

-

Folyamatos programokkal színesítjük tanulóink tanulási folyamatát. Ezen programok
céltudatos, irányított programok.

-

Részt veszünk a városi és országos szemétszedési akciókban, iskolánk környékét
rendszeres szemétszedéssel tartjuk tisztán.

-

A tanulók mellett a tantestület és a technikai dolgozók is részt vesznek aktívan a
programokban. Ezzel a közösségi eszményt erősítjük.

-

„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” mottó elmélyítése.

A 2020–2021–as tanév részletes munkaterve
Feladat

Felelős

Határidő

Az éves munkaterv
elkészítése.

Fekete Szabolcs

2020-09-15

Az éves munkaterv
elfogadása.

Fekete Szabolcs,

nevelőtestület

2020-09-15

A DÖK munkatervének
ellenőrzése, vállalt
feladatainak bejegyzése.

Fekete Szabolcs

2020-09-30

Minőségbiztosítási
kérdőívek kitöltetése.

Fekete Szabolcs

2020-09-30

Állatok világnapja

Demeterné Barabás
Andrea

2020.10.04.

Nemzeti gyaloglónap
Túranap

Fekete Szabolcs

2020.10.18.

Éghajlatvédelmi világnap
Kreatív nap

Veresné Petrás Márta

2020.10.24.

Nevezések országos
rendezésű
természettudományos
versenyekre

Demeterné Barabás
Andrea

2020.10.31.

Madáretetők kihelyezése,
folyamatos töltése.

Demeterné Barabás
Andrea + Technikai
személyzet

2020.novenber

Európai
hulladékcsökkentési hét
Projekthét

Fekete Szabolcs

2020.11.17.-25.

Használt ruhák gyűjtése

Fekete Szabolcs

2020.december

Öko háziverseny (helyi
fordulók a közismereti
versenyekre)

Demeterné Barabás
Andrea

2021.január

Vizes élőhelyek
világnapja

Demeterné Barabás
Andrea

2021.02.02

Nemzetközi
energiatakarékossági
világnap

Petrás Márta

2021.03.06.

Víz világnapja

Demeterné Barabás
Andrea

2021.03.22.

Pénzügyi tudatosság és
gazdálkodás
Témahét

Nagy Jánosné

2021.02.25.-03.01.

Digitális témahét
Projekthét

Fenyvesi Tibor

2021.04.18.-22.

A Föld napja

Demeterné Barabás
Andrea

2021.04.22.

Fenntarthatósági témahét
Projekthét

Fekete Szabolcs

2021.03.18.-22.

Madarak és fák világnapja

Demeterné Barabás
Andrea

2021.05.10.

Dohányzásmentes
világnap

Öko munkacsoport

2021.05.31.

Túranap

Fekete Szabolcs

2021.június

Egészségnap

Demeterné Barabás
Andrea

2021.június

Minőségbiztosítási
kérdőívek kitöltetése

Fekete Szabolcs

2021.06.12.

AGENDA 2030
továbbképzés a
munkaközösségeknek

Fekete Szabolcs

2021. június

Nyári Ökotáborok
szervezése, lebonyolítása

Elemgyűjtési akció
megszervezése az
iskolában

Szabóné Erdődi Mária, Öko

munkacsoport

Demeterné Barabás
Andrea

2021.június

Folyamatos

Udvartakarítás,
szemétszedés
osztályonként

Öko munkacsoport

Folyamatos

„Öko-könyvtár”
kialakítása

Öko munkacsoport,
könyvtár

Folyamatos

Külső helyszínen történő
tanórák.

Munkaközösség vezetők

Folyamatos

Energia-járő szolgálat a
kollégiumokban

Kollégiumi nevelőtanárok

Folyamatos

Terepgyakorlatok

Öko munkacsoport

Folyamatos

Előadások,
egészségnevelési
programok

Munkaközösség vezetők

Folyamatos

Projekt hetek:


Európai hulladékcsökkentési hét
Bevezetésre kerül a szelektív hulladékgyűjtés, előadások és gyakorlati
foglalkozásokon való részvétel.
 Digitális témahét
A természetvédelem és a természetismeret közelítése a tanulók fele a digitális
lehetőségek megismertetése.
 Fenntarthatósági témahét
A fenntarthatóság értelmezése, előadások, foglalkozások szervezése.

Projekt napok:
 Éghajlatvédelmi világnap
 Dohányzásmentes világnap

Jeles napok:







Állatok világnapja
Nemzeti gyaloglónap
Vizes élőhelyek világnapja
Nemzetközi energiatakarékossági világnap
Víz világnapja
A Föld napja
 Madarak és fák világnapja
2020.09.15.
Fekete Szabolcs
ÖKO munkacsoport vezető

