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Kónyi Deák Ferenc Általános Iskola és AMI
Ökoiskolai munkaterv
2020/2021-es tanév
Távlati célunk, hogy
-

-

a tanulók rendelkezzenek alkalmazásképes tudással, az élethosszig tartó tanulás
képességével,
a személyes boldoguláshoz szükséges kompetenciákkal és egyenlő esélyekkel a
társadalomba való sikeres beilleszkedéshez,
a nevelő-oktató munka építsen a tanulók együttműködési készségére és akaratára,
középpontba helyezve a tanulók tudásának, képességének fejlesztését úgy, hogy
ezáltal hozzájáruljon a személyiségük kiteljesedéséhez,
tanulóink olyan kiegyensúlyozott, harmonikus, örömre és szeretetre nyitott, autonóm,
érzelem gazdag, hazához és nemzethez kötődő, a mindenkori viszonyok közt eligazodni
tudó, sikeres életvezetésre képessé váljanak, akik maguk is készek és képesek az
értékalkotásra.

A tanulók környezettudatosságra való nevelése
-

A tanuló magatartásával, életvitelével óvja a környezetét, elősegítve ezzel az élő
természet fennmaradását.
A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat,
amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak.
Konkrét hazai példákon ismerjék fel társadalmi, gazdasági modernizáció egyénre
gyakorolt pozitív és negatív hatását a környezeti következmények tükrében.
Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe.
Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzése
váljon meghatározóvá.

Az ökoiskolai munkacsoport tagjai
Intézményvezető: Lukácsné Rajczi Zsuzsanna
Ökoiskolai munkacsoport vezető: Máté-Czigle Orsolya ökoiskolai koordinátor
Tagok: Alsós munkaközösség: Hevesi Zoltánné
Tóthné Tamás Nikolett
Felsős munkaközösség: Horváth Ákos
Gondiné Főző Ildikó
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Célkitűzéseink, feladataink
-

-

-

Az iskola kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit
Az oktató-nevelő munkában hangsúlyos a tanulók környezettudatos magatartásának,
életvitelének kialakítása
A tanulók, a nevelőtestület és a technikai dolgozók életmódjában a természet
tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék
meghatározóvá
Bekapcsolódunk közvetlen környezetünk hagyományainak, értékeinek megőrzésébe,
gyarapításába
Takarékoskodunk a különböző anyagokkal, szorgalmazzuk az újrahasznosítást
Iskolánk környékét gondozzuk, tisztán tartjuk
Intézményünk valamennyi dolgozója példát mutat a diákoknak a környezetbarát
szemlélet, az egészséges életvitel és a fenntarthatóság szempontjait követő
magatartás tekintetében
Az iskola aktívan részt vesz, a szülők bevonásával, a helyi közélet ökoiskolai célokkal
összefüggő programjain
Szorgalmazzuk
diákjaink
részvételét
különböző
környezetvédelemmel,
fenntarthatósággal, egészséggel kapcsolatos pályázatokon, versenyeken.

Ökoiskolai munkatervünk havi lebontásban:
Esemény
Ökoiskolai munkaterv elkészítése
és egyeztetése
Öko-faliújság létrehozása,
aktualizálása
Balesetmentes közlekedésre való
ösztönzés
Iskolatej program indulása
Természetbúvár szakkör
Iskolagyümölcs program indulása
Öko-kommandó felállítása és
működése
Magyar Diáksport napja

Határidő

Felelős

augusztus 31.
szeptemer 15-től
folyamatos
szeptember első két
hete
szeptember első két
hete
szeptember második
hetétől folyamatos
szeptember első két
hete
szeptember első két
hetétől folyamatos
szeptember 25.

Máté-Czigle Orsolya

Iskolai virágoskertek rendezése
Hónap állata rajzpályázat (felső
tagozat)

folyamatos

Fenntarthatósági témahét

október 5-9.

folyamatos

Máté-Czigle Orsolya
osztályfőnökök, Polgárőrség
osztályfőnökök
Tóthné Tamás Nikolett
osztályfőnökök
Máté-Czigle Orsolya
Horváth Ákos, osztályfőnönök
Hegyi Márta, Tóthné Tamás
Nikolett
Simon Zsuzsanna
Máté-Czigle Orsolya,
tantestület
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Világ legnagyobb tanórája
Zöldségkóstolás és gyümölcssaláta
készítés
Szelektív hulladékgyűjtésre való
ösztönzés
Tisztasági vizsgálat
Pályaorientációs nap
Adventi játszóház
Madáretetők gondozása,
madáreleség
Védőnői, iskolaorvosi látogatás
Téli madáretetés
Zöldokos kupa 1. forduló
Zöldokos kupa 2. forduló

október 5-9.

Máté-Czigle Orsolya,
tantestület

október utolsó hetei

osztályfőnönök

október 3. hete
november első hete
november
december

Máté-Czigle Orsolya
Szabó Imréné védőnő
osztályfőnökök
osztályfőnökök
Hevesi Zoltánné
Gondiné Főző Ildikó
osztályfőnökök
Máté-Czigle Orsolya
Máté-Czigle Orsolya
Máté-Czigle Orsolya
Tóth Zsuzsanna,
Hevesi Zoltánné,
Németh Miklós
Máté-Czigle Orsolya
Máté-Czigle Orsolya
Máté-Czigle Orsolya
nevelőtestület
Máté-Czigle Orsolya,
Horváth Ákos
Máté-Czigle Orsolya
Máté-Czigle Orsolya
Tóthné Tamás Nikolett
Máté-Czigle Orsolya, tantesület

december első hete
folyamatos
januártól folyamatos
január
február

Farsangi népszokások, díszletek
készítése
Zöldokos kupa 3. forduló
Víz világnapja

február
február
március 22.

Happy hét

március

Zöldokos kupa megyei döntő
Ébredő természet fotópályázat
Ébredő természet fotópályázat
Iskolai virágoskertek rendezése
Fenntarthatósági Témahét
Föld napi rendezvény, Ébredő
természet fotópályázat díjazása
Madarak és fák napja

március, április
március 22 - április 22.
április 1-3. hete
április 1-3. hete
április 19- 23.

Biztibusz foglalkozások
Osztálykirándulások
Balesetmegelőzés, Kresz
ismeretek

május
május 13- 17.

április 22.
május 10.

Máté-Czigle Orsolya
Máté-Czigle Orsolya
Máté-Czigle Orsolya, Hevesi
Zoltánné
nevelőtestület
osztályfőnökök

június 1-2. hete

Kóny, 2020. augusztus 31.

……………………………………………….
Máté-Czigle Orsolya
ökoiskolai koordinátor

………………………………………………….
Lukácsné Rajczi Zsuzsanna
intézményvezető

