ÖKOCSOPORT
MUNKATERVE

Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium
5900, Orosháza, Táncsics u. 2-4.
2021-2022. tanév
(a munkatervben található programok időrendjét a tanév rendje tartalmazza)
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Az öko-munkacsoport tagjai:
Munkaközösség/ közösség
Iskolavezetés
Diákönkormányzat
Technikai dolgozók
Magyar munkaközösség
Történelem - földrajz munkaközösség
Matematika - fizika munkaközösség
Angol nyelvi munkaközösség
Német nyelvi munkaközösség
Biológia – kémia munkaközösség
Informatika munkaközösség
Közgazdaságtan
Készségtárgyak munkaközösség
Osztályfőnöki munkaközösség

Név
Kulcsár László
Varga László
Hegedűs Ferenc
Albert Roland
Seres Erzsébet
Nagyné Dömötör Márta
Keresztes Ferenc
Árusné Erős Krisztina
Gabnai Edit
Kulcsár László
Lengyelné Makay Helga
Varga László
Szitó Tímea

A munkacsoport 2010. október 13-án alakult.

Célkitűzéseink:
környezeti és egészségtudatosság fejlesztése
A helyi értékek és problémák megismertetése
fenntarthatóságra való nevelés az ökológiai szemléletmód segítségével
tolerancia és segítő életmód, az állampolgári felelősség felébresztése
a fogyasztás helyébe az életminőség helyezése
 pozitív értékrend, egészséges életvitel iránti igény alakítása







A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységek:
 A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése, az ezzel kapcsolatos környezettudatos magatartás kialakítása minél szélesebb körben.
 Az iskolai környezet ápolása, a tantermek rendjének, állagának, tisztaságának megőrzése.
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CÉL
1. Alapdokumentumok
aktualizálása
(PP, helyi tanterv, IMIP,
munkaközösségi
munkatervek)

FELADAT

FELELŐS

Fenntarthatóság célkitűzéseinek
hangsúlyossá tétele
Az ökoiskolai szemlélet beépítése a
munkatervekbe
munkaközösség-vezetők, Kulcsár
László

HATÁRIDŐ

MEGJEGYZÉS

2021. szeptember

2. Szervezeti feltételek
Ökomunkacsoport
megbeszélés
Szakmai műhelymunka

Diákönkormányzat bevonása

A fenntarthatóságra
neveléssel kapcsolatos
beszámoló
Továbbképzéseken való
részvétel
3. Pedagógiai munka
Fenntarthatóságra nevelés
osztályfőnöki órákon
Fenntarthatóságra nevelés a
DSD felkészülés során
Projektekmódszer alkalmazása
a tanórákon

Projektnap (egészségnap)

Éves munkaterv kidolgozása

Gabnai Edit

2021. szeptember

A város ökoiskoláival, egyesülettel
kapcsolatfelvétel
Tanévnyitó Szakmai Műhely
(Békéscsabai POK)

Gabnai Edit

2021. október

Seres Erzsébet

2021. augusztus 31.

Diákönkormányzati munkaterv
Félévi és év végi beszámoló
készítése a tantestület számra

Varga László
Gabnai Edit

2021. szeptember

pl. Fenntarthatósági Témahét
képzés, Ökopedagógia képzés a
Békéscsabai POK szervezésében

Seres Erzsébet
Fodor Éva

2. félév

Környezetvédelmi témák
feldolgozása osztályfőnöki órákon
Környezetvédelmi témák
feldolgozása

osztályfőnökök

2021. szeptembertől

Német munkaközösség

2021. szeptembertől

óralátogatás

munkaközösség-vezetők

Év folyamán

előadások, szűrések szervezése

Szuláné Lánczi Katalin,
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2022. január és június

feljegyzések, értékelő
lapok készülnek

Kupakgyűjtési akció
folytatása a GEMMA
sérültek iskolája részére
Energia őrjárat működtetése

az akció hirdetése, a kupakgyűjtő
dobozok ürítése, a kupakok
elszállítása
az őrjárat megszervezése

A természet
tanulmányozására alkalmas
helyek látogatása (a
járványügyi helyzettől
függően)
Terepgyakorlat (a
járványügyi helyzettől
függően)
Fenntarthatósággal
kapcsolatos versenyek

Előadások szervezése
Kapcsolódás
környezetvédelmi
akciókhoz
Környezetvédelmi
projektek
Mozdulj a klímáért! akció

Mikulás Rolandné,
munkaközösségek
11/8 osztály, osztályfőnökök,
szülők

folyamatos

Ökoiskola munkacsoport

2021. szeptember

Kardoskút (daruvonulás, ősi
magyar háziállatok)
Gyopárosi tó

biológia munkaközösség

2021. ősz
2022. tavasz

Terepgyakorlat szervezése a
biológia speciális osztály
számára
pl. Kitaibel Verseny
Curie Környezetvédelmi Verseny
Földrajz területi verseny,
Kárpát-medencei Kindler-Láng
Fenntartható Fejlődés
Tanulmányi Verseny
A természettel kapcsolatos
előadó meghívása, előadás
lebonyolítása
a meghirdetett programok alapján

biológia munkaközösség

2022. május

szaktanárok

2021. ősztől
folyamatosan

Ökoiskola munkacsoport

2022. március

Ökoiskola munkacsoport

2021. szeptembertől

Ökoiskola munkacsoport,
média szakkör
biológia munkaközösség,
Ökoiskola munkacsoport

meghirdetett pályázat
alapján
2021. október .

Öko-kiállítás szervezése, film
feladatok kiosztása, közösségi
akció szervezése, kapcsolattartás
a szervezőkkel
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hibafüzet működik a
portán

Fenntarthatósági témahét
Föld Napja

kapcsolattartás a szervezőkkel,
fenntarthatósággal kapcsolatos
óra megtartása, online vetélkedő

Ökoiskola munkacsoport,
biológia és a földrajz
munkaközösség

2022. április 25-29.

Figyelemfelkeltés,
kapcsolatfelvétel az elszállító
céggel
A tanulók számára szervezett
gyűjtés a diákönkormányzattal
közösen

Keresztes Ferenc, Gabnai Edit

2022. április

Varga László

2022. március

A szelektív hulladékgyűjtés
hatékony működtetése
A könyvtárban külön polc
kialakítása a
fenntarthatósággal kapcsolatos
kiadványoknak

Folyamatos ellenőrzés

osztályfőnökök

Év folyamán

Iskolakönyvtárak folyamatosan
bővítik a fenntarthatósággal
kapcsolatos
információhordozókat.

Sifter Anett

folyamatos

Madárvédelem

madáretető kihelyezése és
folyamatos ellátása
rendszeres ellenőrzés

Hegedűs Ferenc

Folyamatos

Tanárok számára, diákságnak

biológia munkaközösség

A környezeti neveléssel
kapcsolatos tevékenységeink
dokumentálása

informatika munkaközösség

2021. ősztől egész
évben
2021. szeptembertől

4. Iskola működtetése

Szárazelemgyűjtés
Papírgyűjtési akció (a
járványügyi helyzettől
függően)

Csapok és tartályok
energiatakarékos működtetése
5. Kommunikáció
Öko-faliújság folyamatos
frissítése
A honlapon környezeti
nevelés link frissítése

6. Együttműködés

Civil szervezetekkel való
együttműködés

közös programok szervezése
Vöröskereszt
Egészség-sziget

folyamatos
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Felsőoktatási
intézményekkel való
együttműködés
Európai Parlament
Magyarországi
Kapcsolattartó Irodájával
való együttműködés

Mi-értünk egyesület
SZTE (egyetemlátogatás)
SZTE MGK (vendégtanár
program)
fenntarthatósággal kapcsolatos
programok az Európai Parlament
Nagykövet Iskolája programon
keresztül

7. Helyi közösség
Önkormányzattal való
kapcsolatfelvétel

Helyi problémák, környezetvédelmi
program

munkaközösségek

folyamatos

Seres Erzsébet

2021. szeptembertől

2021. szeptember 15.
Az éves munkatervet elfogadom:
---------------------Igazgató

---------------------------Diákok képviselője
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---------------------------Szülők képviselője

