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Feladat
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elkészítése, egyeztetés

Felelős
Nagy Lászlóné

2015. 09. 25

ÖKO-KOLI munkaterv egyeztetése: a
DÖK, az SZMK vezetésével
A DÖK részt vállal az ÖKO-KOLI
program megvalósításában

Nagy Lászlóné
SZMK-DÖK

2015. 09. hó
Folyamatosan

Kapcsolat más Ökoiskolákkal,
szervezetekkel, tájékoztatókon,
továbbképzéseken való részvétel
Versenyek, vetélkedők meghirdetése:
környezetvédelmi verseny, földrajz
versenyek
ÖKO FALIÚJSÁG-aktuális programok
Nemzetközi jeles napok
A kollégium honlapján minden
eseményről folyamatos tájékoztatásZÖLD HÍRADÓ
Tisztasági verseny elindítása az
osztályok között, szobarend verseny,
tanterem díszítés
Világítás, vizes blokkok, ajtó-ablakok
ellenőrzése

Nagy Lászlóné
Öko munkacsoport

2015. 09.

2015. 09.

Környezeti szempontból előnyös
beszerzések kivitelezése, környezetbarát
termékek használata, tisztítószerek
A kollégiumudvar zöld felületeinek
gondozása.
Beltéri növényzet ápolása, belső terek,
udvar, szépítése. Szemétszedés hetente.
Szabadtéri sportpályák működtetése.

Nagy Lászlóné, DÖK
Biró Annamária
Hugyecz János
Kollégium valamennyi
dolgozója, diákja
Éjszakás pedagógiai
felügyelők: Garai Krisztina
Gaál Péter
GAMESZ-gondnok,
takarítónők

Csoportonként-DÖK,
nevelőtanárok
Hering Arnold

2015. október 16.-17.

2015. október 5-11.

2015. november
.

Egészséges életmód: foci, röplabda,
aerobic,úszás
Fenntarthatósággal kapcsolatos
„kiskönyvtár” bővítése tanárok és diákok
részére.
Használt könyvek „ Cseréld be”
lehetősége
A fenntarthatósággal összhangban lévő
dekoráció kialakítása a jeles napok
alkalmából
KOLIRÁDIÓ működtetésezöldprogramok népszerűsítése
Szülők bevonása a fenntarthatósággal
kapcsolatos programokba.
Családi nap: kollégium környezetének
rendbetétele (festés), takarítás
Környezetvédelmi verseny az AJTP
gimnáziumai között
Nógrádmarcali Hulladékkezelőben tett
látogatás
Szelektívhulladékok gyűjtése: papír,
műanyag, kupak
Nemzeti Parkok megismerése:
Túra a Börzsönyben
Ipoly: a folyónk keletkezéstől a
torkolatig-halak- horgászás, fotókiállítás,
sportversenyek
Madách-hét: Csesztve koszorúzás és séta
a Teréz kilátóhoz, sportversenyek, tréfás
vetélkedők
Nyírjesi Fűvészkert és Vadasparkban tett
látogatás
Nyírjesi tavakhoz biciklitúra
Egyetem, főiskola, múzeum, színház
Szalagavató

Nagy Lászlóné

Biró Annamária
Jele Dávid-DÖK

Munkacsoport-SZMK-DÖK
Hugyecz János

9/AJTP Hugyecz János
9.c Biró Annamária
10.c Hering Arnold
11.d Jele Dávid,
13.d Nagy Lászlóné
P.cs. Farkas Gábor

9/AJTP- 9.c - 10.c -11.d
13.d

2015. december

Madáretetők kihelyezése, madarak
etetése a kollégium udvarán

DÖK- csoportonként

2015.december

Karácsonyváró kézműves foglalkozások,
üvegfestés, mézeskalácssütés,
gyertyadíszítés
Kokava Línia-Szlovákia
Sí hétvége haladóknak
Kokava síelni tanulnak az előkészítősök
Téli sportok népszerűsítése
Globális problémák: Demográfiai
robbanás, elöregedő országok, drog,
cigaretta, táplálkozás, betegségek

Kerék Beatrix

2016. január, február

2016. február

Hering Arnold
Gaál Péter
Meghívott szakemberekkel,
előadókkal

Előadások, filmvetítések
2016. március

Víz Világnapja: A Duna
Látogatás: Bős-Nagymarosi
Vízlépcsőrendszer, Győr
Bemutatók, élménybeszámolók a
látottakról
Dejtári Vízműben tett látogatás

Nagy Lászlóné
Hering Arnold 10.c

2016. április

Természet a szépirodalmi alkotásokban,
Illusztráció készítése, versírás a
Költészet napjára
Az év fája, madara versírás, rajzverseny
Erdei iskola Kemencén

Biró Annamária
Farkas Gábor

Természetjárás a Föld napja alkalmából:
Dunajec- áttörés
TeSzedd!- Önkéntesen a tiszta
Magyarországért akcióhoz csatlakozunk
A kollégium környezetét megtisztítjuk
Versenyek, közösségi munka értékelésejutalmazása
Sportnap a kollégiumban- iskolák közötti
barátságos mérkőzések szervezése.
A Környezetvédelmi világnap
alkalmából részvétel a rendezvényeken
Az év értékelése

Munkacsoport

2016. május
2016. április
.
2016. május
2016. május
2015. június

9/AJTP Hugyecz János

Tóthné Kócsák Edit

Munkacsoport
Hering Arnold, Gaál Péter
Nagy Lászlóné

ÖKO munkacsoport tagjai:
Biró Annamária

csoportvezető nevelőtanár AJTP 9.c

…………………………………………..

Farkas Gábor

csoportvezető nevelőtanár

……………………………………………

Hering Arnold

csoportvezető nevelőtanár AJTP 10.c

…………………………………………….

Hugyecz János

csoportvezető nevelőtanár AJTP 9/AJTP…………………………………………….

Jele Dávid

csoportvezető nevelőtanár AJTP 11.d

…………………………………………..

Győri Gábor rendszergazda, gondnok helyett
Csábi Attila
Nagy Lászlóné

rendszergazda
csoportvezető nevelőtanár AJTP 13.d

…………………………………………
…………………………………………..

Mottónk: Csak a tettek hoznak változást
Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és
társadalmi folyamatokat, melyek változásokat, válságokat idézhetnek elő,
továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek,
sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába.
Meg kell ismertetni a tanulókkal a fenntartható társadalom legfontosabb
alapelveit:
•az életközösségek tisztelete és védelme,
•az emberi élet minőségének javítása,
•a Föld életképességének és sokféleségének megóvása,
•a megújuló energiaforrások felhasználásának előtérbe helyezése,
•a nem megújuló erőforrások felhasználásának minimalizálása,
•a környezettudatos életvitel kialakítása.
Támogatni kell a környezettudatos tanulói kezdeményezéseket a kollégiumi és a
tágabb környezet vonatkozásában egyaránt.
Célunk, hogy a környezetvédelem fontosságát ismerő, a környezetünkért tenni is
hajlandó fiatalokká váljanak tanulóink, akik az itt megszerzett tudásukat később
kamatoztatni tudják. Olyan tudásra tegyenek szert, amely a mindennapi életüket
megkönnyíti, megtanítja őket az átgondolt, tudatos életvitelre, melyet a majdani
otthonukban, munkahelyükön is tudnak hasznosítani. A lakószobák tisztán
tartása, a berendezések megóvása, a pazarlás felismerése és megszüntetése,
(mint a feleslegesen égő villanyok, elzáratlan csapok, nyitva hagyott ablakok),
váljon természetes igénnyé a diákok számára. A szemét összeszedése az
udvaron és a hulladékok szelektív gyűjtésének bevezetése alapkövetelmény.

Az önkiszolgálás a környezettudatos nevelés fontos eszköze. A „zöld
gondolkodás” a háztartásban kezdődik, a szobatakarítás, szemétlevitel a saját
környezet gazdaságos rendben tartása elősegítheti e folyamatot.
A tanulók számára már szükségtelenné vált ruhaneműk, tankönyvek, használati
tárgyak begyűjtése és továbbadása „a kapni jó, de még jobb adni” elv
elfogadtatását segíti.
Virágok, fák ültetése is szép példát mutathat, akár az új diákok, akár a ballagók
teszik ezáltal szebbé környezetünket.
Előadások, filmvetítések, vetélkedők szervezése elősegíti a célok
megvalósulását, csakúgy, mint a környezetbarát termékekből vagy azok fotóiból
készített kiállítás, tablók készítése.
A programok megismertetését újságszerkesztés, falitáblák, rádiózás
szolgálhatják.
A környezetvédő szervezetek munkájába való bekapcsolódás ösztönzése kiemelt
fontosságú.
A tanulmányi kirándulások, Nemzeti Parkokban tett látogatások, biciklitúrák
tudatossá teszik diákjainkban, hogy az ember és környezete szorosan összefügg,
minden beavatkozás következményekkel jár, ezért a megelőzésnek kiemelt
szerepe van.
Az üzemlátogatások az ismeretszerzésen túl a pályaválasztást is
befolyásolhatják.
Az ok-okozati összefüggések felismerésének kialakításával, fejlesztésével
diákjaink a világban jobban boldoguló felnőttekké válhatnak. Az együtt
gondolkodás, összefogás, egymás segítése, a közös munka összehozhatja a
kollégium közösségét.
Az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA cím megszerzése kiemelt fontosságú távlati
célunk, ennek érdekében létrehoztuk a kollégium minden nevelőtanára és az itt
dolgozók együttes célkitűzéseként azt a munkaközösséget, mely a pályázati
feltételeknek megfelelően kidolgozza a munkaterveket, és azokat a diákokkal és
szülőkkel együttesen hajtja végre a következő tanévtől.
Minél szebb, tisztább, takarékosabb módon élünk együtt, annál inkább
követendő példává és igénnyé válik ez mindenki számára.

Balassagyarmat, 2015.09. 26.

Nagy Lászlóné
ÖKO munkacsoport vezető

