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2016-2017

MÁTÉSZALKA
2016. szeptember

Ökoiskolai munkacsoport tagjai:
1. Dienes Béla igazgató
2. Kapturné Bíró Beáta igazgató helyettes
3. Soltész Katalin igazgató helyettes
4. Kovácsné Stamusz Katalin
5. Bereginé Varga Edina
6. Mike Sándorné
7. Apátiné Bodó Katalin
8. Alföldiné Lovasi Ildikó
9. Dienes László
10. Dienesné Farkas Diana
11. Fábián Olivér
12. Farkas Győzőné
13. Fazekasné Kovács Erika
14. Fedora Katalin
15. Fogarassy Judit
16. Móréné Szegedi Judit
17. Nagyhaju-Fleisz Júlia
18. Simon Bálint
19. Stamuszné Kerezsi Erzsébet
20. Stelénné Sárközi Edit
21. Tóth Pálma
22. Víg Ottóné

Célkitűzéseink:
 A mátészalkai Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola
jelenleg még nem tartozik az „Ökoiskolák” közé, elsődleges célunk elnyerni e címet.
 A környezettudatos nevelés előtérbe helyezése.
 A fenntarthatóság szellemében való nevelő-oktató munka.
 Az iskola szervezeti egységei részt vesznek az öko munkacsoport tevékenységében
(munkaközösségek, technikai dolgozók, diákönkormányzat).
 Programok szervezése a fenntarthatóság témakörében.
 Az intézmény törekedni fog arra, hogy a pedagógiai munka területén érvényesüljenek
a fenntarthatóság elvei, illetve az intézmény a fenntartható fejlődés szellemében
működjön.
 Iskolánk célul tűzi ki, hogy együtt fog működni a fenntarthatóság pedagógiája
területén magyarországi központi intézményekkel, más öko iskolákkal.
 Az intézmény célkitűzési között szerepel, hogy kommunikációjában (honlap, média
megjelenés) teret kapjon a fenntarthatósággal kapcsolatos programok, rendezvények,
együttműködések, események megosztása.
 Az iskola vállalja a helyi közösséggel, közvetlen környezettel való kapcsolattartást
(hagyomány-ápolás, értékvédelem).
 Intézményünk vállalja, hogy az Ökoiskola Hálózatba való bekapcsolódás során
előtérbe helyezi az egymástól tanulás elvét.

Elért eredményeink:
Az intézményben a tanulók több program keretén belül is szorosabban megismerkedhettek a
környezettudatos szemlélettel.
Pedagógiai programunkban és éves munkatervünkben jelentős helyet foglal el a
környezettudatosság.
Iskolánkban a környezetbarát, természetes anyagok használata előnyt élvez. (pl.: kültéri
játékok)
Elmondható, hogy iskolánk fontosnak tartja a környezeti nevelés elveit, a fenntartható
fejlődést. Ezért is szeretnénk részt venni, minden olyan programban, pályázatban, ami
lehetőséget ad arra, hogy ebben az irányban fejlődhessünk, pedagógusaink pedig felkészülten
adhassák tovább az ebben a témában szerzett ismereteiket, szemléletüket.

Ökoiskolai munkaterv 2016-2017
Időpont
szeptember

október

november

december

január

február
március

Feladat
Tájékoztató az ÖKOiskola
kritériumrendszeréről.
Az intézmény ÖKOiskola programjához való
csatlakozási szándék ismertetése, tervezett
feladatok.
Öko munkacsoport megalakulása
Ökoiskolai pályázat elkészítése
Ökoiskolai munkaterv elkészítése
Kapcsolatfelvétel a település ÖKOiskoláival
Állatok világnapja (rajzpályázat)
Iskolai ÖKOnap, egészségnap, tanítás nélküli
munkanap
Szemétszüret
Egészségnevelési hónap: „Mit jelent Neked az
egészséges életmód?”
„Minden nap gyümölcs!”
Természetes anyagok beszerzése adventi
koszorúk készítéséhez
A madarakról való gondoskodás jegyében:
madáretetők kihelyezése
Hangolódás az ünnepekre, az iskola dekorálása,
ajándékkészítése, környezet barátanyagokból
A madarakról való gondoskodás jegyében:
madáretetők feltöltése
„Ökosarok kialakítása a könyvtárban”
Az első félév munkájának értékelése
Vizes élőhelyek világnapja: fotók, rajzok,
plakátok készítése
Bemutató óra a fenntartható fejlődés jegyében
Szent József ünnepe, mesterségek hete

Felelős
Dienes Béla
Farkas Győzőné,Tóth Pálma

Kovácsné Stamusz Katalin
Fazekasné Kovács Erika
Kovácsné Stamusz Katalin
DÖK
Stamuszné Kerezsi Erzsébet
Mike Sándorné
osztályfőnökök
DÖK
Kovácsné Stamusz Katalin
DÖK
????????????
Öko munkacsoport
Fogarassy Judit
????????????
Paliczné Halajkó Erika

-

(természeti környezettel kapcsolatos szakmák
megismerése: vadászat, erdőgazdálkodás,
méhészet)
Víz világnapja: megemlékezés
DÖK
Az egészség világ napja: prevenciós előadások Stamuszné Kerezsi Erzsébet
április
Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét
Kovácsné Stamusz Katalin
Az év madara rajzpályázatra nevezés
Fazekasné Kovács Erika
május
Zöld sportok napja
Dienes László
TE SZEDD! akció
DÖK
Gyereknap, családi nap
Farkas Győzőné,
Fenntarthatósághoz kapcsolódó családi
Soltész Katalin
program
Tanulmányi kirándulások szervezése
osztályfőnökök
június
Éves munka értékelése, beszámoló készítése
Öko munkacsoport
Év során folyamatos:
a tantermek esztétikus berendezése, dekorálása,
az iskola honlapján ÖKOprogramok dokumentálása,
környezetünkre való odafigyelés, rendbetartás,
víz- és áramtakarékosság,
bekapcsolódás a környező oktatási intézmények ÖKOiskolai programjaiba

