Az ökoiskolai munkatervünk
2017/2018
Tevékenységek, feladatok

Határidő

Felelősök

A/ Alapdokumentumok
Az
iskola
pedagógiai
programjában, helyi tantervében
kiemelten
képviseli
a Az iskola mindennapos működése
fenntarthatóság
pedagógiájának
törekvéseit.

folyamatos

iskolavezetőség

Minden
munkaközösség
munkaterve
kapcsolódik
az
intézményi
ökoiskolai
munkatervhez.
Ökoiskolai munkaterv készítése

október

B/ Szervezeti feltételek

Az ökoiskolai munkacsoport működése, segítve

folyamatos

A környezetbarát szemlélet, az
egészséges életvitel és
fenntarthatóságra nevelés területei
megjelennek a környezet
tudatossággal kapcsolatos
intézményi munkában.

az iskolai környezeti nevelési tevékenységeket
A diákok, a DÖK bevonása a környezeti nevelési feladatokba
folyamatos

ökoiskolai
munkacsoport

iskola
vezetősége
ökoiskolai
munkacsoport
DÖK segítői

tanárok
munkaközösségek
C /Pedagógiai munka
A helyi tantervekbe, a pedagógiai
munkába beépülnek a
fenntarthatósággal kapcsolatos
események.

-

komplex tanulás-szervezési formában projekteket
szervezünk

-

a fenntarthatósággal foglalkozó hazai és nemzetközi
programok

-

táborok, természetjáró szakkör

-

terepgyakorlatok, kirándulások

-

biológia- és osztályfőnöki órákon a fenntarthatósággal
kapcsolatos programok

-

a jövő generációjának felelőssége ökológiai
kérdésekkel kapcsolatban, a tudatos családtervezés

folyamatos

nevelőtestület
osztályfőnökök
munkaközösségek
iskolai védőnő

segítése
-

sportprogramok

-

természettudományos projektek

-

bekapcsolódás a debreceni ökoiskolák programjaiba

-

tantestületi kirándulás

-

diákok számára meghirdetett kirándulás

-

környezetvédelmi akciók

-

terepgyakorlatok

osztályfőnökök

biológia-kémiaföldrajz

-

kutatási megfigyelések

-

etológiai megfigyelések

-

környezeti állapotfelmérések
kreatív játékok, fejlesztő tréningek
versenyek

munkaközösség

művészeti
szakcsoport

Szabadtéri programok szervezése, egészséges életmód
kialakítása.
Hagyományos programjaink:

D/ Az intézmény működtetése

-

etológiai megfigyelések
természetjárás
vízitáborok
terepgyakorlatok (Bükk, Hortobágy, Tócó-völgye)
szelektív hulladékgyűjtés
öko-faliújság
öko-karácsony
madáretetők kihelyezése
jeles napok (Víz világnapja, Föld napja)

-

szemétszedési akció

-

az intézmény állagának megóvásában a szülők és a
tanulók aktívan vesznek részt
törekszünk az iskolai hulladék csökkentésére
szelektív hulladékgyűjtés
helyes fogyasztási szokások kialakítása
az iskolai büfében kapható friss gyümölcs és

október
folyamatos
június
április
folyamatos

biológia-kémiaföldrajz
munkaközösség
testnevelési
munkaközösség

december
december
március
április
május

közösségi
szolgálati
koordinátorok

folyamatos

igazgató
ökoiskolai
munkacsoport

-

öko-faliújság

folyamatos

-

bemutató óra, foglalkozás szervezése fenntarthatóság
témakörben a nyílt napon

november

-

E / Kommunikáció

DÖK segítő
pedagógus

biotermékek
igény szerint személyes terek biztosítása a diákok
részére (saját szekrény)
öko-sarok kialakítása a könyvtárban
a kerékpártárolók számának növelése
madáretetők, madárodú kihelyezése
az iskolánk parkjának rendszeres gondozása
a folyosókat, tantermeket zöld növényekkel díszítjük

-

a szülők tájékoztatása a természettudományos
projektzárókon

-

az iskolaújság bemutatja a fenntarthatósággal
kapcsolatos eseményeket, a diákok kutatási
eredményeit
szülő-tanár-diák találkozó a főzőversenyeken

-

könyvtáros
diákok
tanárok

fizika, biológia,
kémia tanárok

április
folyamatos

az újság
szerkesztői
(tanárok, diákok)
osztályfőnökök

szeptember
április

F / Együttműködések

-

a Debreceni Egyetem intézetei
a Debreceni Botanikus Kert
a Nagyerdei Növény- és Állatkert
a Hortobágyi Nemzeti Park
a Bükki Nemzeti Park
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

folyamatos

igazgató
munkaközösségek

G / Intézményünk specialitásai

-

Ökoiskolák Regionális Hálózata
Testvériskolai kapcsolatok
természettudományos projektek
tanárképzés
szelektív hulladékgyűjtés
természetjárás

igazgató
humán munkaközösségek
reál munkaközösségek
testnevelési
munkaközösség

