Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.
Telefon/fax.: 96/427/522

"A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól
függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és
hogyan használja fel erőit saját hasznára."
Szent-Györgyi Albert

AZ
Ökoiskolai MUNKAKÖZÖSSÉG TERVE
A
2019-2020-as TANÉVRE

Jóváhagyta: Csiszár Rudolf
Igazgató

Készítette: Dr. Kertészné Györffy Eszter
omkv.
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Ökoiskolai munkaközösség tagjai:
Dr. Kertészné Györffy Eszter -munkaközösség-vezető
Farkas Éva-kertész munkaközösség
Tudós István- kertész munkaközösség
Szásziné Fekete Mária- osztályfőnöki munkaközösség
Szakál Gabriella- élelmiszeres munkaközösség
Mihályfi Sándor-állattenyésztési munkaközösség
Zátonyi Szilárd- közismereti munkaközösség
Pongrátzné Horváth Edina-közismereti munkaközösség
Kiss Milán- technikai munkatárs

Negyedik évébe lépett az ökoiskolai programunk. Az új tanév indulásával
folytatjuk tevékenységünket, megtartottuk az év eleji értekezletünket, ahol
közösen kidolgoztuk ez évi munkatervünket, új munkaközösségi tagokat is
választottunk. Az ÖKO-munkaterv szervesen illeszkedik az iskolai élet
mindennapjaiba.
Az általános elvárásoknak megfelelően felügyeljük az iskola tevékenységének a
környezetre gyakorolt hatását, az igényes környezet kialakítását, illetve
kialakíttatását a diákok körében.
Törekszünk a tanítás-tanulás terén formálni a tanulók természet-és
környezetszemléletét, a tanmenetekben megjelenik a kapcsolódás az Ökoiskola
arculatához.
Munkaterv:
Minden munkaközösségi munkaterv kapcsolódik az intézmény ökoiskolai
munkatervéhez. Folyamatos konzultáció a munkaközösség vezetőkkel, delegált
tanárokkal, szaktanárokkal a munkaközösségi munkatervek és az ökoiskolai
munkaterv tartalmáról, a tervek összehangolásáról.
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Faiskolai börze megtekintése Szombathelyen.(szeptember 12.)
Projektnap megszervezése (szeptember 26.)
Jeli Arborétum meglátogatása (május)
Margitszigeti, városligeti kirándulás (május)
Flora Hungaria virágpiac megtekintése
Pannonhalmi Arborétum, levendulás meglátogatása
Recycling-Art: művészet újrahasznosított anyagokból a kertész és a
közismereti munkaközösségek szervezésében.
Az iskola kertjének megújítása
- új növények telepítése (fűszerkert fenntartása, bővítése; egyéb
dísznövények ültetése)
- növényismereti jegyzék elkészítése térképpel az iskola területéről és
növényállományáról a még jelöletlen növények azonosító táblával ellátása,
- a komposztálandó zöld hulladék, avar, stb. összegyűjtése és
komposztálása.
A már kialakított szelektív hulladékgyűjtés fenntartása, egyszerűsítése,
hatékonyságának javítása. Új eltérő színű szelektív kukák beszerzése.
Ismerd meg az iskolád környezetét és természeti szépségeit –Fotópályázat
meghírdetése diákjaink körében.
Hozd el amire nincs szükséged, másnak hasznos lehet-iskolai cserepiac
megszervezése
Bekapcsolódás az Adventi cipődoboz jótékonysági akcióba
Egy nagy madáretető, itató elhelyezése a platánfák között, ahol a diákok
megfigyelhetik az iskolába látogató madarakat.
Madármegfigyelés, madáretetés, madárodúk karbantartása. A madáretetés a
téli időszakban fontos, a madáretetőre szálló madarakat lehetne fényképekkel
dokumentálni, meghatározni, a honlapon bemutatni.

Rovarhotel, darázsgarázs készítése, kihelyezése
Az iskola honlapján az ÖKOISKOLA menüpont karbantartása, frissítése, minél
több fényképpel
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Iskola „zöldítése”
- Folytatva az eddigieket, célunk, hogy a folyosókon és az intézmény közös
használatú belső helyiségeiben minél több dísznövény legyen.
Az osztálydekorációs versenyben szempont az osztálytermekben található
növények száma és ápoltsága. Zöld sarok, élő állat sarok kialakítása az
osztálytermekben.
Folytatjuk tavaly megkezdett programunkat, hogy tavasszal minden 9-es
osztály gyümölcsfacsemetét ültet, amit az iskolában töltött évek során
gondoz.
„Advent,
karácsony
másképp”
címmel
virágkötő
újrahasznosított anyagokat is felhasználva kiállítást terveznek.

tanulóink

Negyedik alkalommal kerül sor a szépkiejtési versenyre iskolánkban, ahol a
szabadon választható irodalmi műnek a természethez kell kapcsolódnia.
Önálló ÖKO-faliújság : Az aktuális információk a faliújságtól elkülönítve
kerülnek ide.
Az idei évben 2 alkalommal papírgyűjtést szervezünk.
Mivel az ökoiskola alapelveihez hozzátartozik az igényes, egészséges
környezet kialakítása, úgy gondoltuk célszerű lenne az iskola
mellékhelyiségeinek higénikusabbá tétele. Keressük a lehetőséget a
higénikus Wc használat, kézmosás feltételeinek biztosításához.
Tavalyi évben sajnos nem valósult meg a

Az ivókút kialakítása az udvaron projektünk sem valósult meg, idén újra
próbálkozunk, hiszen nagyon fontos lenne, hogy diákjaink higénikusan
megtölthessék vízzel palackjaikat.
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Takarékosság az energiával
A víz valamint az elektromos energiával való takarékosság. Csapok elzárása,
a termekben, folyosókon a szükségleteknek megfelelő időben égjen csak a
lámpa.
A fénymásoló papír-fogyasztás csökkentése, a kétoldalas papírhasználat
ösztönzése (pl. selejt papírok röpdolgozat írásra tökéletesek).
Már évek óta újrapapírt használunk az iskolai adminisztrációban,
levelezésben.
Iskolabüfé
Egészséges, frissen készített élelmiszerek forgalmazása. Feladat az étkezéssel
kapcsolatos műanyag hulladék (poharak és ételes dobozok) csökkentése és
szelektív gyűjtése
Kapcsolat a civil szervezetekkel
Együttműködési megállapodás kötése civil környezetvédelmi szervezetekkel,
közreműködésükkel előadások tartása az „ÖKONAPON” vagy osztályfőnöki
órákon, valamint az Egészségnevelési Napon vagy a Jeles Napokon, vagy
igény szerinti órán, ahol ilyen témák szóba kerülhetnek pl. földrajz, biológia,
kémia.
Ajánlott témák: környezetszennyezés – hulladékprobléma, vásárlási szokások,
fair trade, stb.
Környezet- és természetvédelemmel foglalkozó szervezetek, alapítványokkal
kapcsolat felvétele abból a célból, hogy a diákok ott önkéntes munkát
végezhessenek.
Részt veszünk a városi és országos szemétszedési akciókban, iskolánk
környékét rendszeres szemétszedéssel tartjuk tisztán.
Tanulóink környezettudatosságának fejlesztése:
• alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek átadása a környezetvédelemmel
kapcsolatban,
• környezettudatos magatartás terjesztésére való igény kialakítása,
alkalmazása a hétköznapokban, a tanulói aktivitás növelése,
• a Diák Önkormányzat segítségével is népszerűsítjük ZÖLD
programjainkat,
•

a pedagógusok és a technikai személyzet példamutató magatartása.
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Folyamatos tevékenységek:
Kapcsolattartás az ökoiskolai programhoz kapcsolódó partnereinkkel, új
kapcsolati lehetőségek keresése:
•
•
•
•

Benedek Elek Óvoda, Tatabánya, Béke utca 2.
Reflex Környezetvédő Egyesület, 9024 Győr, Bartók Béla u. 7.
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola
Ments meg egy kertet program

Természetbúvár szakkör lehetőséget nyújt a diákok számára környezetünk
megismerésére, kirándulásokra.
A lovas szakkör lehetőséget nyújt a lovas hagyományok őrzésére.
Egyes tantermekben gondozott, jól ápolt beltéri növényzet van. 2019/2020
tanévben további tantermek szakszerű növényesítését tervezzük.
Szelektív hulladékgyűjtés.
Honlapunkon Öko-web-sarok létrehozása, folyamatos frissítése.
Részletes munkaterv

Szeptember
Tanulmányi kirándulás (arborétum)

Felelős
Kertész
munkaközösség

Október
Takarékossági Világnap: faliújság
Állatok világnapja
Témanap
Papírgyűjtés

Ökomunkaközösség
Ökomunkaközösség
9-es osztályfőnökök
Ökomunkaközösség

November
Tantermek díszítésének ellenőrzése, a legzöldebb osztályterem Osztályfőnökök,
kiválasztása.
vezetőség
Madáretetők kihelyezése az udvarban.
DÖK
4.Egészség-nap
December
Madáretetők felügyelete.
ÖKO faliújság frissítése.

Ökológiai
munkaközösség
DÖK
Ökomunkaközösség
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Honlap aktualizálása.
Adventi kiállítás
Január
Madáretetők felügyelete
Béke Világnapja: faliújság
Február
Vizes élőhelyek világnapja: faliújság
Madáretetők felügyelete.
Március
Szépkiejtő verseny a természet vonzásában
9-es osztályok faültetése
Víz Világnapja
Madáretetők felügyelete
Április
Föld Napja: faliújság
Tanulmányi kirándulás (arborétum)
Vadvirág kupa
Tanulmányi kirándulások:
Kertészkedés a tatabányai Benedek Elek Óvodában
9.osztályok gyümölcsfa ültetése

Kiss Milán
Kertész
munkaközösség
DÖK
DÖK
DÖK
DÖK
Szásziné Fekete
Mária
Kertész
munkaközösség
DÖK
DÖK
DÖK
Kertész
munkaközösség
Állattenyésztési
munkaközösség
Állattenyésztési
munkaközösség
Kertész
munkaközösség
Ökológiai
munkaközösség

Május
Mezitlábas tanösvény, ivókút átadás

Kertész és
ökológiai
munkaközösség

A diákönkormányzat megszervezi a diáknapot, melynek
középpontjában a természet és annak megismerése áll.
Bakony, Porva-Csesznek
DÖK
A szakmai gyakorlatok során megtekintik a diákok a Kisalföld Állattenyésztési
Zrt. Nagyszentjánosi telepén működő biogázüzemet.
munkaközösség
Papírgyűjtés

Öko
munkaközösség

Június
Környezetvédelmi Világnap

osztályfőnökök
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Győr, 2019. szeptember 5.
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