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2015-ben másodszor is elnyertük az Öko-iskola címet. Oktató nevelő munkánk során
továbbra is arra törekszünk, hogy tanulóink figyelme a környezetvédelemre,
természetvédelemre irányuljon.
Munkánkhoz hitvallásunk a következő:
Nagyon sok vizsgálat és tapasztalat mutatta meg, hogy csak az ismeretek átadására
koncentráló módszerekkel nem lehet eredményes környezeti nevelést művelni. Akkor
érhetünk el komolyabb eredményt, ha a racionális, intellektuális megközelítés mellett
az érzelmeket, a gyermekek lelkét is mozgósítjuk, és saját tapasztalatokat,
élményeket is szerezhetnek
Az ökoiskola munkacsoport tagjai: Lisztes Jánosné, Szabó Ildikó, Szabó Henriett
Céljaink:
A tanulók környezettudatosságának fejlesztése
- környezettudatos szokások kialakítása a hétköznapi gyakorlatban
- alapvető elméleti ismeretek átadása a környezetvédelemmel kapcsolatban
- környezettudatos magatartás terjesztésére való igény kialakítása
- a pedagógusok példamutató magatartása
Az iskola környezetbarát működésének kialakítása
- szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása
- az iskola körüli zöld területek növelése és ápolása
- az iskola környezetének tisztán tartása
- madáretetés
- víz- és energiatakarékosságra való törekvés
- általános takarékossági elvek működtetése környezetünk védelme érdekében
- környezetbarát közlekedés propagálása, kerékpáros közlekedés oktatása.
A környezettudatos szemléletet népszerűsítő iskolai programok szervezése
- pályázatok
- 3 hetes öko-projekt
- természetismereti modul
- rendezvények (egészségnap, öko-napközis tábor, sporttábor, madárkarácsony stb.)
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Határidő

Felelős

Ökoiskola kritérium szerinti
dokumentálása

folyamatos

Lisztes Jánosné

Felmérés készítése az iskola
víz, gáz, áram, anyag és
hulladékgazdálkodásáról

Szeptember, június

Szabó Henriett

Munkaterv elkészítése

szeptember

Lisztes Jánosné

Feladat
Általános elvárások

Tanítás, tanulás
Céljaink elérése érdekében
folyamatos
sokféle pedagógiai módszert
alkalmazunk.– Kooperatív
csoportmunka, páros munka,
témahetek, gyűjtőmunka, stb.
Óralátogatások jegyzőkönyvek készítése

Szilágyi Róbert S.
Somodi Sándorné

Személyi feltételek, belső kapcsolatok
Környezetvédelmi
munkacsoport alakuló ülése
jegyzőkönyv
Zöldkommandó alakítása
DÖK - jegyzőkönyv

Szeptember

Lisztes Jánosné

Szeptember

Szabó Henriett

Szeptember 22.

Szabó Henriett

Október

Lisztes Jánosné
Bahor Illés

Egészségprogram

Június

Szabó Ildikó

Világjáró klub

November

Cser Gabriella

Közösségi-tér program

Szeptembertől

Cser Gabriella

Tanításon kívüli tevékenység
Autómentes Nap
Az iskola születésnapjának
ünneplése
Boros Andrea természetfestő
- volt tanítványunk kiállítása
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Saját kertrész gondozása,
odúbemutató gondozása
Egy délután az iskoláért!

Ősz, tavasz

osztályfőnökök
Szilágyi Róbert S.

Hulladékgyűjtés

Október, április

Szabó Henriett

Madárkarácsony

December

osztályfőnökök

Rádió, zöldhírek
működtetése

folyamatos

Szabó Henriett

Víz világnapja
Játék, totó

Március 22.

Szabó Ildikó

Föld Napja

Április 22.

Lisztes Jánosné

3 hetes öko-projekt +
energiakaland

április

Lisztes Jánosné

Kutya-terápiás foglalkozások Folyamatos
1-2. osztály
Madarak Fák Napja
Május 10.
Rajzpályázat óvodával együtt

Szabó Ildikó
Lisztes Jánosné

Bolhapiac

Május

Szabó Ildikó

Öko-napközis tábor

június

Somodi Sándorné

Társadalmi kapcsolatok
Munkánk során szorosan együttműködünk az egység iskoláival, a Csokor utcai, Mártírok úti
és Ifjúság úti óvodákkal.
Együttműködési megállapodás szerint:
 Katona József Megyei Könyvtár
 Kecskeméti Ifjúsági Otthon
 Vadaspark
 Népi Iparművészeti Múzeum
 Kiskunsági Nemzeti Park Természet Háza
 Nyugdíjas Klub
Igény szerint a Juniperus parkerdészettel
Fizikai környezet
Kert rendezése

folyamatos

Közmunkás, osztályfőnökök
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Könyvtári anyag frissítése a
folyamatos
környezetvédelemmel
kapcsolatos kiadványok terén
is

Szabó Henriett

Közösségi foglalkozások a
könyvtárban
 Baba-mama klub
 Könyvtári
foglalkozások
 Író-olvasó találkozok
 Közösségi tér

Szabó Henriett
Cser Gabriella

folyamatos

Iskola működtetése








Takarékosan bánunk a vízzel, energiával – Zöldkommandó
A tanulók egészséges étrendjéről a Precíz Kft gondoskodik – étrendkészítő program
Törekszünk arra, hogy az iskola büféjében mindig legyen gyümölcs
Iskolánkban szelektív hulladékgyűjtés működik
A komposztálható anyagokat évente elszállíttatjuk
Irodaszereink a lehetőséghez mérten újrahasznosított anyagból készülnek
A papírfelhasználásnál törekszünk a takarékosságra, vállalatok irodáiból hibás
nyomtatásokat használunk rajzolgatásra.

Kecskemét, 2016. szeptember 1.
Lisztes Jánosné
öko-munkacsoport vezetője

