Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium
és Kollégium

A környezeti nevelési munkaközösség
2017/18 tanévi munkaterve

Munkaközösségünk tagjai:
Ágh Zsuzsanna

tanító

Bognárné Katona Csilla

tanító

Kovács Mária

tanító

Sárpátki Éva

matematika-fizika szakos tanár

Surányi Anikó

biológia-kémia szakos tanár

Szórádi Viktória

gyógypedagógus

Ihászné Kaifis Anna

tanító

Nagy Rita

képzőművészeti tanár

Vass-Bereczk Anita

német szakos tanár

Patonai Gábor

történelem-könyvtár szakos tanár

Céljaink:
Az idei tanévben is szeretnénk folytatni iskolánk zöldítését, akár ökoiskolaként akár csak a
cím várományasaként. Új programként a tavaly kialakított ökoteremben havi egy alkalommal
délutáni foglalkozást szervezünk. Munkaközösségünk tagjai vállaltak egy-egy alkalmat, így
változatos eseményeken vehetnek rész a tanulók. Az idei tanévben nagyobb hangsúlyt
szeretnénk fektetni a szülők bevonására, tájékoztatására.

Állandó feladataink:
~ Takarékos gazdálkodásra való törekvés → kevesebb energia-és anyagfelhasználás az
iskolai munka során
~ Együttműködés kiépítése a helyi szervezetekkel (Komszol, Reflex, Kisalföldi
Erdőgazdaság)
~ A tudatos vásárlás elősegítése az iskola minden szereplője számára
~ Pedagógusok környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteinek növelése
~ Környezetünk megismerése sétákkal
~ Pályázatok írása
~ Környezetbarát technológiák megismerése és meghonosítása az iskolában
~ Zöld játékok készítése (technika órán)
~ Elemek, veszélyes hulladékok gyűjtése és elszállítása („Pontvelem” mozgalom)
Az év közben szerveződő környezetvédelmi előadások, bemutatók látogatása a városban.
Civil és környezetvédő országos és helyi szervezetek akcióihoz való csatlakozás.
(pl.”Mozdulj a klímáért”projekt)

Idő

Feladat

Felelős

2017. szeptember

Osztálytermek dekorálása természetes
anyagokkal

technika tanárok,
osztályfőnökök

Energiaőrök kinevezése

alsó: Ágh Zsuzsa
felső: Surányi Anikó

Fenntarthatósággal kapcsolatos
„kiskönyvtár” megalapítása, bővítése
tanárok és diákok részére.
Az iskola honlapján való megjelenés,
képek, akciók, érdekes ismeretterjesztő
anyagok a környezetvédelem témájában

munkaközösség tagjai

Ágh Zsuzsanna

ÖKO faliújság-„Zöldsarok” kialakítása
Gyirmóti ÁMK őszi környezetvédelmi
versenye, kirándulás

osztályfőnökök

Világ legnagyobb tanórája
2017. október

2017. november

Egészséges életmód vetélkedő

Kovács Mária

Állatok világnapja (okt. 4. ) – rajzkiállítás
saját állatokról: témája a felelős állattartás/
együtt élünk

Környezetismereti nevelők

Mozdulj a Klímáért ! projekthét

Ágh Zsuzsa, Surányi
Anikó

Papírgyűjtés

Kiss László

Szelektív hulladékgyűjtés megismertetése,
hulladéksziget felkeresése, PET palackok,
műanyagkupakok gyűjtése, veszélyes
hulladék gyűjtése

Bognárné Katona Csilla

Egészségnevelési projekt, plakátkészítés
alsó tagozatban
Egészségnevelési előadások felső
tagozatban és középiskolában

védőnő

Madáretetők kihelyezése, feltöltése
élelemmel

nevelők

Környezetbarát ajándékcsomagolás ötletek
osztályfőnöki órákra felsőben, alsóban
karácsonyi díszek, ajándékok készítése
természetes és újrahasznosítható
anyagokból

Kovács Mária,
osztályfőnökök

2018. január

Zöld szervezetek, internetes honlapok
felkutatása: projektóra, tematikus keresés

tanítók, tanárok

2018. február

Aktuális lokális környezetvédelemmel
kapcsolatos témákat bemutató „üzenőfal”
továbbfejlesztése

2017. december

2018. március

A víz világnapja: rajzkiállítás/faliújság

Ágh Zsuzsa,
Surányi Anikó
Ihászné Kaifis Anna

A fűszer-és gyógynövénykert rendezése
(ásás, magágykészítés)

Bognárné Katona Csilla

Kaán Károly természetismereti verseny
házi fordulója

igény szerint

2018. április

Föld napja megünneplése

Sárpátki Éva

április 21.

Divatbemutató újrahasznosított
anyagokból

DÖK

Vetés, palántázás az iskola kiskertjében
(citromfű, levendula, kamilla)

Surányi Anikó, Bognárné
Katona Csilla

Fenntarthatósági témahét

nevelőtestület

Részvétel a Móricz Zsigmond Ökoiskola
„Hulladékból hasznosat” versenyén

Ágh Zsuzsa, alsó

2017. május

Kertművelés

Surányi Anikó, Bognárné
Katona Csilla

2017. június

Környezetvédelmi világnap alkalmából
vetélkedő szervezése

környezeti nevelési
munkaközösség

ápr.23-27.

