Ökoiskola munkaterv 2015/16
Időpont

Esemény

Fenntarthatósági szempontok a
2015. augusztus 25 minőségbiztosítási rendszerben, szülői és
szept 1.
tanulói vélemények összegzése
Az előző tanévben elkezdett energiaőrjárat
folytatása, beindítása erre a tanévre
Az új diákok környezettudatossághoz való
2015. szeptember
hozzáállásának felmérése
A tankert fejlesztésének kidolgozása, az
előző év értékelése, az éves munka
tervezése. Őszi kerti feladatok elvégzése.
A komposztálás hónapja
(1. projekt)
- Szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése
- Ismeretek a komposztról
- Együttműködés az egészséges talajért - A
talajok nemzetközi éve programjainak
2015. október
nyomon követése. Akomposzt készítéséhez
és felhasználásához kapcsolódó gyakorlatok

2015. november
23-ai héten

2015. december

2015. január
2016. február
2016. március

2016. április

2016. május

Madáretető készítése újrafelhasznált
anyagokból, elhelyezés a kertben
"Ne vásárolj semmit nap! " a Gazdasági és
pénzügyi ismeretek KNOAP foglalkozás
keretében
Hulladékból termék készítése - teafilter
csodák
Fenntartható női higiénia előadó
meghívásával - biokozmetikum készítése
Salátabár téli zöldségekből - Testi és lelki
egészség KNOAP foglalkozás keretében
(2. projekt)
Fenntartható zöld környezet télen
A kert növényeinek lajstromozása
Pénzügyi oktatóprogram a FAKT
közreműködésével, takarékos és ésszerű
pénzgazdálkodás elsajátítása
Kirándulás, pénzügyi lehetőségeink
függvényében. Az adott természeti
környezetben megfigyelések végzése.
A kert előkészítése a nyárra

Felelős
Kovács Z. Melinda

Ökoiskola munkacsoport
Nagy Márta
Czinege Valéria, Nagy
Márta
Nagy Márta

Ökoiskola munkacsoport
Győrös Amália

DÖK, Czinege Valéria
Czinege Valéria
kertész szakkör,
Czinege Valéria, Nagy
Márta
dr. Szvitekné Máté
Szilvia
Nagy Márta
Győrös Amália

Pedagógusok, technikai
dolgozók, DÖK

kertész szakkör,
Czinege Valéria, Nagy
Márta
Beagle-program - internetes felület feltöltése Nagy Márta

"Zsázsa-party"

kertész szakkör,
Czinege Valéria, Nagy
Márta

Energiaőrjárat

tantestület

2016. június

Folyamatos
tevékenységek

Szelektív hulladékgyűjtés
komposztálás
Kert karbantartása

kertész szakkör,
Czinege Valéria, Nagy
Márta
Közvetlen környezetünk, a kollégiumi épület, tantestület
mint épített környezet - értékeinek védelme
KNOAP-foglalkozásokba beépülő
fenntartahatósággal,környezettudatossággal
kapcsolatos témák, programok, játékok
Madáritató folyamatos figyelése
A hátrányos helyzetű tanulókat támogató,
esélyteremtő, ill. tehetséggondozó
programok.
Megelőzés: a hulladékmennyiség, a víz- és
energiafogyasztás változásainak figyelése éves szinten.
Csapok és WC-tartályok működésének
rendszeres ellenőrzése, a csepegések,
szivárgások azonnali jelzése a működtető
felé.
Belső rendezvények szervezésénél is a
környezeti szempontok figyelembe vétele (pl.
eldobható eszközök mellőzése).
Személyes terek (saját asztal,
öltözőszekrény) kialakítása diákoknak az
igényesség és fenntarthatóság jegyében.
A könyvtárban továbbra is külön polcon,
kiemelt heyen találhatóak a
fenntarthatósággal kapcsolatos könyvek,
folyóiratok, segédanyagok.
Budapest, 2015.08.26.

dr Szvitekné Máté Szilvia
igazgató helyettes
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