ÖKOCSOPORT MUNKATERVE 2021/2022

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Csiha Győző
Technikuma és Szakközépiskolája
Hajdúnánás, Baross u. 11.

Az Öko-munkacsoport tagjai:
Munkaközösség/közösség
Iskolavezetés
Diákönkormányzat
Könyvtár
Humán munkaközösség
Humán munkaközösség
Reál munkaközösség
Szakmai munkaközösség
Szakmai munkaközösség
Szakmai munkaközösség
Technikai dolgozók
Technikai dolgozók

Név
Pappné Fülöp Ildikó
Csuka László
Szepesiné Huri Hilda
Koroknai Zoltán
Pók Szilvia
Bereczki Krisztina
Ferenczi Tünde
Kozák Györgyné Bacskai Ildikó
Ötvösné Kéki Piroska
Bagoly Jánosné
Ferencziné Váncsa Mónika

A munkacsoport 2021. augusztus 25-én alakult.

Iskolánk fontosnak tartja, hogy a tanulóinkban egy olyan értékrendszer alakuljon ki, amely a
környezettel összefüggő életviteli és magatartási mintákon alapul. Mindezeket úgy, hogy
figyelembe vesszük a diákok életkorát és egyéni sajátosságaikat is. Mint Fogyasztói
Tudatosságra Nevelő Iskola eddig is szem előtt tartottuk, hogy olyan gazdasági, pénzügyi
ismeretekkel ismertessük meg diákjainkat, melyek elengedhetetlenek a mai világban.
A fenntarthatóságra nevelésnek nemcsak a témaheteken kell előtérbe kerülnie, hanem a tanulók
mindennapjaikban is. Ezen szemlélet kialakítása nemcsak a szakmai órákon jelenik meg, hanem
a többi tantárgyak óráin is. Az iskolai és iskolán kívüli programok szervezésénél is előtérbe
helyezzük a fent említett tényezőket.
Olyan diákokat kell nevelnünk, akik problémamegoldó gondolkodással rendelkeznek, és
eligazodnak a környezet, természet, társadalom, és gazdaság területein. Az együttműködés és a
környezeti konfliktusok közös kezelésére szerezzenek személyes tapasztalatokat. Az intézmény
alkalmazottainak a környezeti neveléshez való hozzáállása legyen példakövető a diákok
számára.

Célkitűzéseink:
-

A helyi értékek megismerése és őrzése fontos feladat

-

Egészségtudatosság fejlesztése, egészséges életvitel kialakítása

-

Ökotudatosság erősítése

-

Tudatos vásárlási technikák elsajátítása

-

Energiatakarékosság alapelveinek megismertetése

-

Tantermek, közösségi terek, udvar virágosítása

-

Kapcsolatépítés civil szervezetekkel

-

Sportrendezvények, kirándulások, túrák szervezése

-

A fenntarthatóságra nevelésben jó gyakorlatok kialakítása

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink:
-

Autómentes napon való aktív részvétel

-

Országos (Teszedd!) és városi szemétszedési akción való részvétel

-

Iskolai sportprogramok szervezése

-

Helyi vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak megismerése pályaorientációs
napokon

-

Kupakgyűjtő készítése diákjaink által és a kupakok gyűjtése

-

Kiemelkedő eredményeink vannak az évente megrendezésre kerülő „Hagyományok –
Ízek – Régiók-program” Országos Tudományos Diákkonferencián, Országos
Egészségügyi és Szociális Tudományos Diákkonferencia

-

Szakmák éjszakája megszervezése minden munkaközösség részvételével

-

Pénz7 és a Fenntarthatósági témaheteken való részvétel

-

Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskolai cím elnyerése

-

Fogyasztóvédelmi Sulihét megszervezése és a Sulitáborban való részvétel

-

A fenntarthatósági eseményekről készült írások megjelenése a helyi újságban, az iskola
honlapján és a facebook-ján.

-

Az iskola udvarán található padok, fedett helyiség alkalmas kinti órák megtartására is.

-

Megújuló természeti erők hasznosítása: napelem rendszer használata

-

Szüreti sokadalom a városban

Terveink, feladataink:
-

Ökoiskolai munkacsoport létrehozása

-

Faültetés a tanév elején

-

Az iskola tantermeinek virágosítása

-

Szelektív hulladékgyűjtés

-

Az iskola körül időszakosan szemétszedés (havonta kis körben, osztályonként,
önkormányzatot is bevonni, 5 hónapra leosztani, osztályfőnöki órán)

-

Madáretetők kihelyezése, folyamatos töltése tavaszig

-

Együttműködés fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos cégekkel, egyesületekkel
(Zöldnek lenni jó, Boreko, HÁLA Állatvédő alapítvány)

-

Világnapok megtartása (Európai autómentes nap, Állatok világnapja, Víz világnapja,
Föld napja, Madarak és Fák napja)

-

Faliújság dekorálása az adott környezetvédelmi témákban

-

Zöld sarok létrehozása a könyvtárban

-

Energia- őrjárat megszervezése

-

Egészségnap szervezése

-

Öko vitrin kialakítása az iskola aulájában

-

Nánási Portéka, Kenderes kert, helyi értékek megismerése

-

Fényes, okos iskola pályázatra való jelentkezés

-

Zöld rádió – zöld hírek

-

Végzősöknek fa ültetés (Domán Faiskolával egyeztetni) hova ültetni, önkormányzat
bevonásával

A munkaterv megvalósítási tervezete:
Időpont

Program

Résztvevők, felelősök

2021.Augusztus

Ökoiskolai munkacsoport

Munkaközösségi tagok,

létrehozása

technikai dolgozók, igazgató

Ökoiskolai munkaterv

Munkaközösségi tagok,

elkészítése

technikai dolgozók, igazgató

Ökoiskolai munkaterv

DÖK tagjai, DÖK patronáló

egyeztetése a DÖK-kel és az

tanár, SZM képviselői,

SZM képviselőivel

Csuka László

Iskola zöldítése

Iskolánk oktatói, dolgozói,

2021. Augusztus

2021. Szeptember

2021. Szeptember

diákjai
2021. Szeptember

Netfit mérés

Iskolai diákjai, Berkes
Ildikó, Kathy István

Folyamatos

Szelektív hulladékgyűjtés

Iskolánk oktatói, dolgozói,
diákjai, Ötvösné Kéki
Piroska, Bagoly Jánosné,
Ferencziné Váncsa Mónika

Folyamatos

Kupak és elemgyűjtés

Iskolánk oktatói, dolgozói,
diákjai, Ötvösné Kéki
Piroska, Bagoly Jánosné,
Ferencziné Váncsa Mónika

Folyamatos

Öko sarok, Öko faliújság,

megbízott

Öko vitrin kialakítása

munkaközösségek, Ötvösné
Kéki Piroska és Szepesiné
Huri Hilda

Folyamatos

Energia Őrjárat működtetése

Iskolánk oktatói, dolgozói,
diákjai

Folyamatos

Kerékpárok tárolására

technikai dolgozók

alkalmas hely karbantartása
Folyamatos

Az iskola honlapján a

Szakmai munkaközösség,

környezeti nevelés témáinak

Csuka László

frissítése
Folyamatos

Folyamatos

Iskola környezetének

munkaközösségek, iskola

rendbetétele

diákjai, Pók Szilvia

Csapok energiatakarékos

Technikai dolgozók

működtetésének ellenőrzése
Folyamatos

2021. Szeptember

Városi környezetvédelmi

megbízott diákok, megbízott

programokon való részvétel

szakoktatók

Városi autómentes nap

munkaközösségek, iskola

programjain való részvétel

diákjai, Ötvösné Kéki
Piroska

2021. Október

Állatok világnapja,

Megbízott osztályok (10-12.

faliújságra készülő plakátok

osztályokig) megbízott

kihelyezése

szakoktató, Szepesiné Huri
Hilda

2021. Október

Iskolai Pályaorientációs nap,

iskola diákjai, szakoktatók,

üzemlátogatások

iskola vezetősége, Cserép
Tibor

2021. Október

Városi és megyei

megbízott szakoktató, iskola

Pályaorientációs

vezetése, Harangi Zsolt

programokon való részvétel
2021. November

Madáretetők kihelyezése

megbízott diákok, Ötvösné
Kéki Piroska

2021. December

Karácsonyi dekorációk

iskola diákjai, szakoktatók,

készítése az iskola

Ötvösné Kéki Piroska,

folyosóira, termeibe az

Szepesiné Huri Hilda,

újrahasznosítás szellemében,

Ferenczi Tünde

mézeskalács díszítés, teázás
2021. December

Madáretetők újratöltése

megbízott diákok, Ötvösné
Kéki Piroska

2021. November- December

Részvétel a Nánás Angyala

Iskolánk minden diákja és

jótékonysági programban

dolgozója

(adománygyűjtés),

Kozák Györgyné Bacskai

Részvétel az állatmenhely

Ildikó,

számára szóló

Kiss András

adománygyűjtésében
2022. Január

Madáretetők újratöltése

megbízott diákok, Ötvösné
Kéki Piroska

2022. Február

Iskolai korcsolyázás

iskolai diákjai, Berkes
Ildikó, Kathy István

2022. Március

Pénz7

Iskolánk diákjai,
osztályfőnökök, Ötvösné
Kéki Piroska, Kiss András

2022. Március
2022. Március

Szakmai kirándulások

Iskola diákjai, megbízott

szervezése

szakoktatók

Víz világnapja

Megbízott osztályok,

megemlékezés, faliújságra

megbízott szakoktató,

készülő plakátok kihelyezése

Szepesiné Huri Hilda

2022. Március

Csiha nap

Iskola vezetése, iskolánk
oktatói, dolgozói, diákjai

2022. Április

Digitális témahét

Iskolánk diákjai,
osztályfőnökök, Darnai
István, Szabó László

2022. Április

Fogyasztóvédelmi Sulihét

Iskolánk diákjai,
osztályfőnökök, Ötvösné
Kéki Piroska

2022. Április

Fenntarthatósági témahét

Iskolánk diákjai,
osztályfőnökök, Bereczki
Krisztina

2022. Április

Föld napja, faliújságra

Megbízott osztályok,

készülő plakátok kihelyezése

Megbízott szakoktató,
Szepesiné Huri Hilda

2022. Április
2022. Április
2022. Május

Végzős tanulóink Emlékfa

Végzős tanulók,

ültetése

osztályfőnökeik, vezetőség

Kendereskertbe való

Iskolánk diákjai,

látogatás

osztályfőnökök

Városunk helyi értékeinek

Iskolánk diákjai,

feltérképezése

osztályfőnökök,
szakoktatók, Ferenczi Tünde

2022. Június

Kerékpártúra szervezése

utolsó napokon az érdeklődő
osztályok bevonásával,
Berkes Ildikó

2022. Június

DÖK nap, sport nap

Iskolánk diákjai,
osztályfőnökök, Csuka
László

2022. Június

Éves tevékenység értékelése

Öko munkacsoport

