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I. A munkaközösség tagjai
Alföldi Dávid, Boros Zsuzsanna, Gombár Erzsébet, Halasi-Berta Éva, Kerepesi István Gábor, Kuris Árpád,
Lakatos Melinda, Magonyi József, Nagy Csilla, Ozsváth Kata, Roicsik Rita, Soós-Gy rffy Csaba, Szabó
Éva, Szabó Mária, Takács Attila, Vida Péter, Zakar Bence, DÖK elnök
II.A munkaközösség feladatai
ökoiskola programban rejl lehet ségek megvalósítása
konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív
környezeti következményeit;
a beállítódások és a magatartás megváltoztatása;
természet és embertisztel szokásrendszer kialakítása;
felel sségtudat embertársaik, a mikro- és makrokörnyezetük iránt – a kölcsönös függ ség
megértése; a fenntartható fejl dés elveinek érvényesítése a napi gyakorlatban
a bels késztetések esztétikai, érzelmi, erkölcsi megalapozása;
a szokásrendszerek elmélyítése intellektuális és érzelmi hatások által;
az ökológiai gondolkodás, a környezettudatos szemlélet, a holisztikus és globális szemléletmód
kialakítása;
az élet min ségi alkotóinak keresése, a fogyasztás ne legyen életcél, helyette az életmin ség
kerüljön el térbe;
az egészség és a környezet összefüggéseinek vizsgálata;
a helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések, problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség
fejlesztése;
létmin ség választásához szükséges értékrendek, viselkedési normák kialakítása;
a beteg, sérült és fogyatékkal él embertársak iránti elfogadó és segít kész magatartás fejlesztése;
felkészülés a felel sségteljes és örömteli párkapcsolatra és szexuális életre, családi harmóniára,
gyermeknevelésre;
ismerjék meg a környezet – els sorban a háztartás, az iskola, a közlekedés és a veszélyes anyagok –
leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztet tényez it;
tudatos hulladékkezelés; legyen szempont az újrahasznosítás
rá kell ébreszteni a tanulókat a sport, a mozgás fontosságára, szükségességére;
meg kell éreztetni velük a siker örömét, a küzdelem okozta kellemes fáradtságot és elégedettséget,
A. Egészségnevelés
Meg kell állapítani:
a mentálisan veszélyeztetettek körét (pl. magatartászavar, beilleszkedési nehézségek, sajátos
nevelési igény ek);
a krónikus betegek, súlyos vagy kisebb mértékben fogyatékosok körét (pl. cukorbetegség,
allergiák);
az egészséget károsító, kialakult vagy kialakulóban lév szokásokat (pl. dohányzás,
alkoholfogyasztás, mértéktelen tv nézés, rossz táplálkozási szokások);

az egészséget várhatóan veszélyeztet tényez ket (pl. túlsúly, tartáshiba, mozgásszegény életmód,
családi halmozódás egyes betegségeknél).
A sz rés eredményei alapján nevel tevékenységet kell szervezni (el adások, felvilágosító anyagok
kézbeadása, életmód – korrekciós csoportok szervezése).
boldog iskola programba való bekapcsolódás
B. Környezeti nevelés
az iskola helyiségeinek tisztaságának és rendezettségének fenntartása
az iskolaudvar, park tisztaságának, gondozottságának fenntartása
szelektív hulladékgy jtés szokásrendszerének elmélyítése
hulladék újrahasznosítási tanácsok megismerése
takarékosságra való figyelem felhívás pl.: vízzel, energiával
több növény elhelyezése a tantermekben és a folyosókon
az iskola berendezési tárgyainak, eszközeinek állapotmegóvása
takarítási nap tavasszal és sszel
faültetés (végz sök saját fájuknak elültetése) tavasszal
környezetvédelem jeles napjaira való megemlékezések játékokkal, tesztekkel, kiállításokkal
kirándulások és túrák szervezése
gy jtési akciók meghirdetése (rászoruló emberek és állatok javára)
fenntarthatósági, digitális és pénz témahetek tartása
ökoszakkör programjainak levezénylése
A munkaközösség éves feladatai:

Beiskolázási programban való részvétel (iskolát népszer sít rajzok, fotók, plakátok,
vélemények elkészítése és kiállítása diákok által.) (egész tanév, nyílt nap, pályaorientációs
nap)
Jeles napok megtartása, faliújságon (egész tanév)
Iskola dekorálás, „zöldítés”, tisztítás (egész tanév)
Szelektív hulladékgy jtés és kezelés „Legyél Te is válogatós!” (egész tanév, szeptember,
szerz déskötés)
Te Szedd! Programban való részvétel ( sz)
Foglalkozások, el adások szervezése (egész tanév)
Iskolai sportbajnokságok rendezése (egész tanév)
Ünnepek szervezésében való aktív részvétel (okt. 23. szalagavató, karácsony, farsang,
ballagás, márc. 15, húsvét) (egész tanév)
Pálóczi hét és diáknap programjainak szervezése (április)
Aktív együttm ködés a gyermek és ifjúságvédelem és a DÖK munkájában (egész tanév)
Tanulókat felmér kérd ívek elkészítése, kitöltetése és értékelése (félév)
Véradások az iskolában ( sz és tavasz)
Gy jtési akciók megszervezése (PET kupak, rászoruló családoknak tartós élelmiszer és
ruha, állatment knek élelem) ( sz)
Témahetek, témanapok, speciális órák tartása (tavasz)
Pályázatokban való részvétel.

A tanév során várható versenyek:
és focibajnoksága
Diáknap sport és szabadid s versenyei
Tanulmányi versenyek (pl: ÖKO-sok verseny, víz világnapja, madarak és fák napja
verseny)
Tanterem díszít verseny
Madáretet , madárodú karbantartása
Gy jtési akciókban való részvételi „verseny”
Osztályok közötti egyéb versenyek
szakmához kapcsolható versenyek
minden hónapban egy osztály egy programot szervez meg, akár teszt, verseny
formájában
Hónapok
Folyamatos
teend k

Feladatok
Beiskolázás segítése: nyílt napon egészséges ételek
bemutatása a vendéglátó munkaközösséggel együtt,
valamint a környez általános iskolákban a szakma,
egészség összetartozásának megmutatása. Kiállítások a
tanulók munkáiból (rajzok, plakátok, frappáns
vélemények, fotók, keresztrejtvények)
Faliújságon, honlapon a munkaközösség életének nyomon
követhet sége (cikkek, képek, plakátok, hírek formájában)
Hulladékkezelés szelektíven
Témahetek (digitális, fenntarthatósági, hulladékkezelési,
pénz7, öko)

Felel sök
Munkaközösség

Roicsik Rita
DÖK
Osztályf nökök,
munkaközösség
Osztályf nökök,
munkaközösség

Boldog iskola programba való bekapcsolódás

Ökoszakkör (hetente 2*45 perc)
Jeles napok ismertetése
Sportfoglalkozások, osztályok közötti mérk zések
Mosdók tisztaságának ellen rzése, a takarítón k óránként
aláírásukkal igazolják, hogy a mellékhelyiségek megfelel
állapotúak.
Takarítóeszközök mindenki számára elérhet helyre
helyezése
Iskolánk és kollégiumunk tisztaságának meg rzése,
virágokkal való otthonosabbá tétele.
Szelektív hulladékgy jtés
szerkert létrehozása és gondozása a tankonyha mögött.
Az energiafelhasználás folyamatos ellen rzése.
A f tés id járásnak megfelel beállítása.
Csapok, WC tartályok meghibásodásának azonnali jelzése
a karbantartó füzetekben, javítás.
Villanyoltás, ha a használat indokolatlan.
Vízmelegít bojlerek m ködtetése csak szükség esetén.
Hulladék újrahasznosítás
Zöld sarok létrehozása terráriummal, akváriummal
Ökokódex elfogadtatása,
Pályázatok, versenyek nyomon követése

Roicsik Rita,
Kerepesi István
Roicsik Rita
Zakar Bence
Lakatos Melinda

Lakatos Melinda
Osztályf nökök
Szabó Éva
Munkaközösség
Takács Attila
Lakatos Melinda
energia
jár rszolgálat

Munkaközösség
Vida Péter
Szabó Mária
munkaközösség
Szabó Éva

Kollégiumi öko programok szervezése
Kapcsolatok építése, ápolása

Augusztus

Szeptember

Nagy Csilla

Sajátos nevelési igény és tanulási zavarral küzd
gyerekekkel való foglalkozás, fejlesztés

Eipel Ilona, Ángyán
Vera

Munkaközösségi tagok toborzása
Munkaterv elkészítése, feladatok elosztása
szi programjaink szervezése (papír gy jtés, szelektív
kukás kihelyezése, madárbarát iskola program,
természetismereti vetélked , TeSzedd, fotó kiállítás)
Szelektív hulladékgy jtés megvalósulása
Jeles napokról való megemlékezés (pl.: Els segélynyújtás
világnapja, Szívünk napja, Takarítás világnapja,
Ózonpajzs világnapja, Autómentes világnap)
Papírgy jtés
Iskola dekorációja
Boldog iskola program
Nyári gyakorlatról fotókiállítás
Somogyzsitfán természetismereti vetélked n való
részvétel

Roicsik Rita
Roicsik Rita
Munkaközösség

Nagy Csilla
Roicsik Rita

Munkaközösség
Osztályf nökök
Roicsik Rita
Roicsik Rita
Vida Péter, Kuris

TeSzedd!

Október

November

Részvétel a nemzeti ünnep szervezésében.
Jeles napokról való megemlékezés (pl.: Fehér Bot napja,
Állatok világnapja, TV kikapcsolási hét)
Adománygy jtés állatmenhely számára
Madáretet k feltöltése
Boldog iskola program
Adj egy ötöst pogram lezárása
osztály által készített program: kenyér ünnepe
DATLE segítés (évfordulós ünnepség)
Nyílt nap lebonyolításában való részvétel
Jeles napokról való megemlékezés (pl.: Cukorbetegek
napja, Füstmentes nap, hulladék hete, ne vásárolj semmit
nap)

Madáretet k feltöltése
Boldog iskola program
menhelylátogatás
szalagavató el készületek
December

Január:

Február:

osztály által készített program: Halloween-buli
Jeles napokról való megemlékezés (pl.: AIDS világnapja)
Osztályonként karácsonyfadíszek gy jtése után iskolánk
karácsonyfájának közös felállítása és feldíszítése.
Ünnepség szervezése id sek otthonában, fogyatékosok
otthonában.
Boldog iskola program
pályaorientációs nap
garázsvásár
osztály által készített program: kisebbségek napja

Jeles napokról való megemlékezés (pl.: Drog és alkohol
prevenciós beszélgetés, Mozgássérültek napja)
A tanulók egészségi állapotának, a káros szenvedélyekhez
való viszonyának felméréséhez szükséges kitöltött
kérd ívek értékelése.
Boldog iskola program
osztály által készített program: újév köszöntése
jócselekedetek hava
Farsangi készül dés
Baby-tabló like-verseny a végz s osztályoknak
Vizes él helyek védelmének fontosságára való figyelem
felhívás a faliújság segítségével. Bisel program
Boldog iskola program
valentin nap, ölelés nap

Árpád
Roicsik Rita,
mez gazdasági
munkaközösség
Munkaközösség
Roicsik Rita
Roicsik Rita
Vida Péter
Roicsik Rita
Roicsik Rita
Kuris Árpád
Roicsik Rita
munkaközösség
Roicsik Rita

Kerepesi István
Roicsik Rita
Roicsik Rita
munkaközösség
Takács Attila
Roicsik Rita
Roicsik Rita, Nagy
Csilla
Roicsik Rita
munkaközösség
Roicsik Rita
Ozsváth Kata
Ozsváth Kata
Soós-Gy rffy Csaba
Roicsik Rita,
meghívott el adó
Osztályf nökök,
munkaközösség
munkaközösség
Roicsik Rita
Alföldi Dávid
osztályf nökök
Vida Péter
Roicsik Rita
Roicsik Rita

Március:

Április:

Május:

Június:

osztály által készített program: farsang, vagy valentin nap
Részvétel a nemzeti ünnep szervezésében.
Jeles napok (pl.: Vese napja, Vadvilág világnapja.
Nemzetközi energiahatékonysági nap)
Március 22.:A víz világnapja alkalmából osztályok közötti
verseny
Boldog iskola program
Pénz7
osztály által készített program:1848-as megemlékezés,
vagy faji megkülönböztetés elleni harc, vagy víz
világnapja
Pálóczi diákhéten eseményeinek szervezésében való aktív
részvétel.
Méhek napja alkalmából mézfajták bemutatása,
mézkóstoló.
Rend rség napja alkalmából rend rségi bemutató.
Húsvéti készül dés
Digitális témahét
Jeles napok (pl.: M emlékvédelmi világnap)
Április 22.: Föld napja alkalmából vetélked
Boldog iskola program
Fenntarthatósági témahét
osztály által készített program: Húsvét
Anyák napjáról való megemlékezés.
Jeles napok (pl.: Tej napja, Nevetés napja, megosztása.
Nem dohányzó nap, biológiai sokféleség nemzetközi
napja, Nemzeti parkok napja
Május 10.: Madarak és fák napja vetélked
Ballagás el tti nagytakarítás, épület díszítése, virágosítása.
Részvétel a ballagás szervezésében.
Papírgy jtés
Boldog iskola program
osztály által készített program: kihívás napja
Jeles nap (pl,: Apák napja, Véradás napja)

Részvétel a „Bringázz munkába!” „Bringával
a suliba” cím kampányban.
Év végén „Ki a legÖ KO- sabb?” játék
csapat oknak és egyénileg.
Bo ldog isko la progra m
zölden jo bb fot ózás
osztá ly ált al készít ett progra: drogpr evenció
Év o sztálya verseny gy ztesé nek kihir det ése.
Dobogósok kapjanak juta lmat

Nagy Csilla
Munkaközösség
Roicsik Rita
kerepesi István
Roicsik Rita
munkaközösség
Sztolarik Dániel

Munkaközösség
Vida Péter
Szabó Mária
munkaközösség
Takács Attila
Roicsik Rita
Vida Péter
Roicsik Rita
Munkaközösség
Szabó Mária
Roicsik Rita

Vida Péter
munkaközösség
munkaközösség
Roicsik Rita
Vida Péter
Roicsik Rita
Ozsváth Kata

Munkaközösség
Roicsik Rita
Hegyi László
Halasi-Berta Éva
Roicsik Rita

III. A munkaközösség beiskolázási programja
Feladat, ötlet, javaslat
1. Feladat, ötlet, javaslat
megnevezése
- fotókiállítás az iskolai
életr l, nyári
gyakorlatról
- Iskolánk pozitív
tulajdonságait ismertet
plakátok
- Egészséges ételek
készítése, és bemutatása
- Ökoiskola mivoltunk
bemutatása
- Pálóczis programok
bemutatása
- Nyitott óra
természettudományos
tanórák keretein belül
- Boldog iskola program
- Madárbarát iskola
bemutatása

Felel s

Határid

Várható költség

Roicsik Rita

Szeptember
30.

5000
(színes nyomtatás)

Roicsik Rita
diákok

Október
bemutatás:
Nyílt hét

3000

Takács Attila

Nyílt hét

20000 (alapanyagok)

Roicsik Rita
DÖK elnök

Nyílt heti
el adás
Nyílt heti
el adás

-----

Vida Péter

Nyílt hét

---

Roicsik Rita
Kerepesi
István

Egész tanév

---

sz, tél

-

Fenntarthatósági témahét

Roicsik Rita
Vida Péter

-

Pénz7

Nagy Csilla
Ozsváth Kata

Március

-

Digitális témahét

Zielbauerné
Smidróczki
Angéla

Április

Április

5000 (eleség, festék)
10000 (fénymásoló
papír, kartonpapír,
színes papírok)
10000 (fénymásoló
papír, kartonpapír,
színes papírok)
10000 (fénymásoló
papír, kartonpapír,
színes papírok)

V. A munkaközösség kompetenciafejlesztési terve
részt vesznek a tanulók képességeinek felmérésében
segítenek az egyéni fejlesztési tervek elkészítésében
tanítási órákon szöveges, élet közeli példákat mutatnak be
a matematika és a magyar kompetencia mérés segítik a tanórákon
tanórán kívüli tevékenységek keretein belül segítik a figyelem, a koncentráció, az
emlékezet fejlesztését
társas kompetenciát fejlesztünk a programok segítségével
digitális kompetenciát fejlesztünk a Digitális témahét megszervezésével
pénzügyi tudatosságra és gazdálkodásra készítés

Szeptember

Aktuális problémák
Papírgy jtés
Szelektív hulladékgy jtés
Boldog iskola program
Te Szedd
Verseny

Október

Állatok világnapja gy jtés
Zöld sarok
Beiskolázás
Nemzeti ünnep
Aktuális problémák

November

DATLE program
Madárbarát iskola
Nyílt nap
Évforduló
Aktuális problémák
Szalagavató

December

Karácsony
Aktuális problémák
Pályaorientáció
Garázsvásár

Január

nmegel zés
Drog
Egészségségi állapot felmérés
Félév
Iskolai kérd ívek kitöltése, kiértékelése
Aktuális problémák

Február

VI. Munkaközösségi megbeszélések és azok tervezett témái

Farsang
valentin nap, ölelés nap, boldog iskola
Vizes él helyek védelme
Gyümölcsös metszése
Aktuális problémák

Március

Víz világnapja
Baby tabló verseny
Nemzeti ünnep
Húsvét
Aktuális problémák
Pénz 7

Április

Pálóczi hét és Diáknap programjai
Föld napja
Fenntarthatósági témahét
Digitális témahét
Aktuális problémák

Május

Anyák napja
Madarak és fák napja
Ballagás
Papírgy jtés
Aktuális problémák

Június

ÖKO-teszt
bringázz suliba
zölden jobb
Év értékelése
Aktuális problémák

Örkény, 2017. szeptember 8.

………………………..
Roicsik Rita
munkaközösség vezet

