Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
ökoiskolai munkaterve
2016/2017-es tanév

„Nem a Föld tartozik az emberhez, hanem az ember a Földhöz.
Minden, mindennel összefügg.
Ami a Föld sorsa, az a fiainak is a sorsa.”
(Seattle indián törzsfőnök)

Környezeti nevelésünk legfőbb feladata, hogy megismertessük a tanulókkal az élővilág szépségét és sokféleségét, felébresszük
bennük a szeretetet és a felelősséget, hogy felnőttként ne pusztítsák majd, hanem védjék és becsüljék azt.

1. Munkacsoport tagjai:
Horváth Zoltánné tanító, ökoiskolai koordinátor
Babirád Gabriella tanító, ökoiskolai koordinátor
Dr Gyurokné Ubornyák Márta tanító, ökoiskolai koordinátor
Mendlerné Bencsik Magdolna tanító
Meláthné Magyar Ildikó testnevelő, DÖK segítő pedagógus
Csányi Katalin tanító
Barics Margit földrajz- biológiát, földrajzot és természettudományos gyakorlatokat tanító tanár
Kistelekiné Joó Mária magyar és német szakos tanár
Virág János testnevelő
Kovácsné Fülöp Erika gazdasági dolgozó

2. Helyzetelemzés:
Az iskola erőségeinek és gyengeségeinek feltérképezéséhez felhasználtunk pedagógusok, szülők és tanulók által kitöltött kérdőíveket.
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Belső, befolyásolható
erősség
kreatív, nyitott pedagógusok
projektpedagógia, KIP módszer alkalmazása
pozitív hozzáállás
sok a támogató szülő
több évtizedes hagyományok
Natura 2000 helyszínek közelsége
iskolánk tehetségpont
energiatakarékos világítás az épületeinkben
részben megvalósult szelektív hulladékgyűjtés
pedagógusaink 95 %-a nem dohányzik
legtöbb osztályunk részt vesz erdei iskolai programokon
több „zöld” projektet valósítottunk meg osztály és iskolai
szinten
természettudományos gyakorlatok tantárgy működik
iskolánkban
kézműves foglalkozásainkon többnyire újrahasznosított,
illetve hulladék anyagokból dolgozunk
rendszeresen kerékpártúrákat szervezünk a környéken
évi két alkalommal papírgyűjtés
a hagyományok ápolására nagy hangsúlyt helyezünk
ÖKO jeles napok megtartása
megnyert ÖKO pályázatok /udvar, előkert zöldítésére,
fűszerkert/
tanulóink többsége tömegközlekedéssel, ill. gyalog jön az
iskolába
tantermek, vizesblokkok folyamatos felújítása

•
•
•
•
•

Külső, nem befolyásolható
lehetőség
szomszédos ökoóvodával való kapcsolattartás
a közeli ökoiskolával tartott kapcsolat
Zsolnay negyed, ill. Balokány közelsége
gyümölcs heti két alkalommal
az iskolával szembeni játszótér használata

•

negatív

közösségi terek az épületben és az udvaron

gyengeség /belső/
• kicsi betonos udvar, kevés zöld terület
• salakos pálya
• néhány szülő érdektelensége
• elavult bútorok
• nem környezetbarát anyagok használata /pl. takarításnál/
mosdók, WC-k korszerűtlensége

•
•
•
•

gyengeség /külső/
főút melletti áll az iskola
zaj- és levegőszennyezés
nyílászárók elavultak, rosszul szigeteltek
egészséges büfé hiánya

3. Célok:
a) rövidtávú célok:
• a feltárt erősségeink megtartása,
• több virág elhelyezése az iskolában,
• tantermek díszítése természetes anyagokkal,
• az egészséges életmódot szolgáló magatartásformák napi gyakorlása,
• zöld növények telepítése az udvarra,
• fűszerkert fenntartása, továbbfejlesztése,
• minél több szülő bevonása az iskola életébe,
• a fenntartó felé folyamatos kérés a korszerűsítésre
• öko-kommandó létrehozása
• zöld faliújság létrehozása
• zöld eseménynaptár
• esővízgyűjtő kiépítése az öntözéshez
b) középtávú célok:
• szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása,
• komposztáló kialakítása,
• valamennyi osztály eljuttatása erdei iskolába,
• egyre több „öko” jeles nap megtartása
• kapcsolatok kiépítése civil szervezetekkel, intézményekkel

• környezetkímélő tisztítószerek használata
c) hosszú távú célok:
• hagyományok ápolása,
• a fenntartható fejlődés igényének kialakítása a tanulók körében,
• az intézmény energiatakarékos és környezetkímélő működtetése,
• az intézmény fűtésének és nyílászáróinak korszerűsítése
• sportpálya felújítása

4.

Jövőkép:
Tantestületünk tagjai a fenntarthatóság szemléletmódjának, elterjesztésének elkötelezett támogatói.
Mindennapi munkánk során különös figyelmet szentelünk tanulóink öko-szemléletének formálására.
• A legalapvetőbb érték az élet tisztelete.
• Felelős törődés a természet erőforrásaival szemben.
• Biztonságos és egészséges környezet.
• Energiatakarékos rendszerek alkalmazása.
• Hagyományaink megőrzése, ápolása.

5. Feladatok:
idő
augusztus

tevékenység
ÖKO munkacsoport felállítása, feladatok
megbeszélése
zöld területek állapotának felmérése, előkert
növényeinek rendbetétele, ápolása
cserepes virágok visszatelepítése a termekbe

résztvevők

felelős
Horváth Zoltánné

ÖKO munkacsoport
tagjai
tanulók, osztályfőnökök

Csányi Katalin
Horváth Zoltánné
osztályfőnökök

szeptember

-

október
-

november

december
-

munkaterv elkészítése, elfogadtatása
ökoiskolai pályázat beadása
Mit visz a kispatak? „Patakápoló” családi nap a
szomszédos ökoóvodával. (szept. 17.)
Takarítási világnap (szept.15.): udvar, termek,
folyosók rendbetétele, csinosítása
környezetvédelmi felelős választása a DÖK-be,
energiajárőr és ökokommandó szolgálat elindítása
Autómentes nap (szept.22.)
erdei iskolai témanapok a Mókus Suli Erdei Iskolában
védőnő által megtartott óra: egészségmegőrzés
papírgyűjtés okt.4.
Állatok világnapja (okt. 4.): látogatás Pécs-Somogyba
az állatmenhelyre, állatsimogatás;
őszi osztályprojektek
erdei iskolai témanapok a Mókus Suli Erdei Iskolában
október 6. Aradi vértanúk napja, Poeltenberg Ernő
szobrának megkoszorúzása
őszi kézműves foglalkozás
környezetvédelmi faliújság létrehozása
Márton napi kézműveskedés, felvonulás
erdei iskolai témanapok a Mókus Suli Erdei Iskolában
madáretetők készítése, kihelyezése
adventi ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományőrző
programok
karácsonyi kézműves foglalkozás
karácsonyi vásár
karácsonyi hangverseny a templomban

január

-

ÖKO munkacsoport megbeszélése: első félév
értékelése
környezetvédelmi faliújság frissítése

Horváth Zoltánné

tanulók
szülők
pedagógusok

Babirád Gabriella
Meláthné Magyar Ildikó
DÖK
osztályfőnökök
Sörös Irén védőnő
Meláthné Magyar Ildikó
osztályfőnökök

védőnő
tanulók
pedagógusok

tanulók
szülők
pedagógusok
tanulók
pedagógusok
plébános
szülők

Kistelekiné Joó Mária
Barics Margit
Gyurokné Ubornyák Márta
Kistelekiné Joó Mária
osztályfőnökök
technikát tanítók
Kistelekiné Joó Mária
Barics Margit
Dubóczki Klára
Horváth Zoltánné

ÖKO munkacsoport

február

-

március

április

-

farsangi álarcok készítése újrahasznosított anyagokból;
farsangi hagyományok őrzése
farsangi rendezvények
vizes élőhelyek napja február 2
Energiatakarékossági világnap (márc. 6.)
rajzverseny a Víz világnapjára (márc. 22.), vizes
akadályverseny
erdei iskolai témanapok a Mókus Suli Erdei Iskolában
medvehagyma projekt
az udvari és előkerti zöld területek rendbetétele
új növények telepítése
fűszerkert megújítása
tavaszi kézműves foglalkozás
Föld- napi (ápr. 22.) vetélkedők, kicsiknek
akadályverseny
Majális
Madarak és fák napja (máj. 10.): kirándulás a
természetbe
Biodiverzitás napja (máj. 22.)
Környezetvédelmi világnap (jún. 5.): rajzverseny

május

június
-

papírgyűjtés
Sportnap
ÖKO munkacsoport megbeszélése, éves munka
értékelése

Pécs, 2016. szeptember 12.

tanulók
pedagógusok
szülők

tanulók
pedagógusok

tanulók
szülők, nagyszülők
pedagógusok

tanulók
pedagógusok

tanulók
pedagógusok

osztályfőnökök
Meláthné Magyar Ildikó
Horváth Zoltánné
Barics Margit
Horváth Zoltánné
osztályfőnökök
Babirád Gabriella
Csányi Katalin
Horváth Zoltánné
Dr Gyurokné Ubornyák
Márta
Barics Margit
Mendlerné Bencsik
Magdolna
Meláthné Magyar Ildikó
osztályfőnökök
Barics Margit
Dr Gyurokné Ubornyák
Márta
Meláthné Magyar Ildikó
Horváth Zoltánné

