Az ÖKO munkaközösség beszámolója
2017-2018 első félév
Az ÖKO munkaközösség iskolánkban 2017 augusztus 30-án alakult. Tagjaik között négy alsós
tanító és négy felsős tanár van.
Célunk, hogy a tevékenységeinket olyan módon végezzük, hogy közben a lehető legnagyobb
mértékig megpróbáljuk tiszteletben tartani az élővilág érdekeit, úgy hogy minél kisebb
károsodást okozzunk az ökoszisztémának.
A jövő generációjának nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár
eszményképét tartjuk szem előtt. Nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés,
a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskola egész életében.
Az első félévben az alakuló értekezleten kívül három megbeszélést tartottunk. Az éves
munkaterv elkészítése, a vállalt feladatok havi szinten való előkészítése és megvalósítása, a
megbízott felelősök munkájának koordinálása minden tag feladata volt. A munkaközösség az
egész tanári kar bevonásával az első félévre vállalt feladatokat nagy lelkesedéssel teljesítette
(az éves munkaterv csatolva a beszámolóhoz).
Szeptember hónapban a „Színes ősz”programja (09.25-29) az alsós tanulók munkáival
színesítette iskolánkat. „Az alma” témanap (09.27.) alkalmából alsós és felsős diákjaink
rajzaikkal hívták fel a figyelmet a gyümölcsfogyasztás fontosságára. A Világ Legnagyobb
Tanóráján az 5. osztály töltötte ki a kérdőívet, amely a tudatos táplálkozásról és a felelős
élelmiszerfogyasztásról szólt.(09.21.)
Az októberi fogászati hónapot az iskola fogorvosa gazdagította előadásával.(10.18.) Érdekes
és hiteles előadása a gyerekeknek nagyon tetszett.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladata iskolánk
Pedagógiai Programjában is megfogalmazódik. Tanulóink korszerű ismeretekkel és az azok
gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási
alapismeretek területén. Ezt szolgálta a fonyódi mentőállomás mentőtisztjeinek elsősegély
nyújtási előadása, és demonstrációs anyagaik iránt nagyon érdeklődtek tanítványaink. Külön
az alsós és külön a felsős gyerekek szintjén tartották a bemutatót.(10.05.)
Ebben a hónapban hallgattak előadást a 7.-8. osztályosok a megújuló energiákról.(10.17.)
Dr. Vinczéné Darvas Adrienn októberben, novemberben és decemberben több alkalommal
tartott előadást a felsős osztályokban. Az 5.-6. osztályosok a viselkedési addikciókról (10.24.),
a 7.-8. osztályosok a HPV-ről (10.20.), serdülőkorról (11.14.) az energiaital és dohányzás
káros hatásairól (12.01.) hallhattak a szakembertől.

A személyi higiéniáról Lakos Diána iskolai védőnőnk előadását az összes tanulónk
meghallgatta (10.24.).
Iskolánk először nevezett és vett részt az Európai Hulladékcsökkentési Hét programban, ahol
a diákok hulladékokból készítettek tárgyakat. Az alsó tagozaton minden tanulót bevontunk a
programba. A tanítók a rajz és technika tanmeneteikbe ágyazták be és tervezték meg az
Európai Hulladékcsökkentési Hét iskolánkban az alsó tagozaton megvalósítható programját.
Egységesen madáretetőket készítettek tejes és üdítős dobozokból, ásványvizes és üdítős
flakonokból. Az összegyűjtött szelektív hulladék mennyisége osztályonként kb. 4-5 doboz
volt, az alsó tagozaton összesen 18-20 dobozt használtak fel illetve hasznosítottak erre az új
célra. A felsősök hulladék csomagolóanyagból dekorációkat készítettek, műanyag üdítős
flakonokból pedig automataöntözőket. A diákok délután a napközi időszakában a szabadidős
foglalkozásokon alkottak. A tevékenység közben olyan gyerekek is csatlakoztak, akik
eredetileg nem érdeklődtek a dolog iránt. Összességében a 6-7-8.évfolyam 69 diákjából 54en vettek részt a munkálatokban. A diákok nagy lelkesedéssel, összefogással
csoportmunkában dolgoztak. Együttműködést és egymás segítését is tanulták a projekt alatt.
Elmondható, hogy iskolánk 156 diákja majdnem teljes létszámmal részt vett az akcióban. A
tanulóink jó hangulatban, és lelkesen dolgoztak a hét során. Az elkészített munkáikra
büszkék voltak, és elégedetten fogalmazódott meg bennük, hogy ők is tettek azért, hogy a
hulladék újrahasznosítással kevesebb hulladék maradt meg hulladékként a környezetükben.
A novemberi hónap egyik jelentős eseménye volt a virágos kőrisfák elültetése az iskolánk
udvarán. Minden osztály kapott egy-egy fát, amit a tanáraik segítségével ültettek el, és a
facsemeték további ápolása és gondozása is az osztálycsoportok feladata lesz.
Iskolánk könyvtárában létrehoztuk a zöld polcot, amelyre az élő és élettelen természetünkkel
foglalkozó könyvek kerültek.
A Balatonszentgyörgyi Önkormányzat Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemléletformálás
című projektben is részt vesz iskolánk. Ennek megvalósulása során a tanítványaink több
programban is szerepelnek. A Környezettudatos magatartás, környezeti nevelés (01.17.)
illetve Hulladékok keletkezésének megelőzése (01.29) témában volt előadás. Hulladékból
termék, kézműves foglalkozás (01.15.) alkalmából ötletes tárgyakat készítettek a
hulladékokból.
A Menő menza pályázatban való részvétellel szintén az ÖKO szemlélet fontosságára tanítjuk
tanulóinkat.
Januárban regisztráltuk iskolánkat a Fenntarthatósági témahétre, amelynek időpontja április.
A második félév feladatának a munkatervben írottakon kívül azt tervezzük, hogy nevezünk
iskolánkkal az ÖKO iskola címre.

Iskolánk Pedagógiai Programjában kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés, ami az iskola

minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozásnak feladata. A
tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások
keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb
ismeretekkel. Ezt a szemléletet tükrözi és karolja fel éves munkaterv készítésével, a
programok megszervezésével és megvalósításával az ÖKO munkaközösség.

2017/2018 éves munkaterv
Időpont
Augusztus

Feladat
Munkaközösség alakuló értekezlet (2017.08.30.)

Felelős
Bencze B. igazgató

Kovácsné B.M.
Egészséges táplálkozás - Egészséges ételek, italok táplálkozásunkban
Szeptember
Kovácsné B.M.
 Munkaközösségi értekezlet (09.08.)
 Tanévnyitó parti (testmozgás, majd egészséges
ételek fogyasztása: szerda gyümölcsnap)
napközis nevelők
 Az étkezés, a táplálkozás egészséget
befolyásoló szerepének felismertetése
Kovácsné B.M.
 Étkezési higiénia (ebédlő)
 Világ Legnagyobb Tanórája: Tudatos táplálkozás,
alsós tanítók
felelős élelmiszerfogyasztás (09.18-22) 5.osztály
Bálványkövi
A.
 „Színes ősz”(09.25-29)
Kovácsné B.M.
 Diáksport napja (09.29.)
Gálné M.L.
 „Az alma” témanap (09.27.)
Egészségvédelmi nap - Fogászati hónap - Elsősegélynyújtás
Október
fogorvos
 Fogászati előadás a száj- és fogápolás
Dr.
Wórum
Péter
témakörében, szakember közreműködésével
(10.18.)
tanítók, Gálné M.L.
 Plakátkészítés az adott témakörben osztályonként
 Az alapvető elsősegély nyújtási ismeretek
Sziraticza Gábor
bemutatása
Előadás az adott témakörben szakember
részéről (10.05.)
 Dobó kupa (10.13.)
Bálványkövi A.
 Előadás a megújuló energiákról (10.17.)
Kocsis I.
 HPV előadás 7-8. osztály (10.20.)
Dr.
Vinczéné
Darvas A.
 Viselkedési addikciók 5-6.osztály(10.24)
Személyi higiénia-testünk, ruházatunk tisztasága (hajápolás, kéz-és körömápolás)
November
Kovácsné B.M.
 Munkaközösségi értekezlet (11.09.)


Előadás a serdülőkorról 7-8.osztály (11.14)



Előadás a személyi higiéniáról (10.24.)

Dr. Vinczéné Darvas A.
védőnő

December



Európai Hulladékcsökkentési Hét (2017.11.18-26)

alsó: technika tanárok
felső: Gálné M.L.



Virágos kőris fák ültetése az iskola udvaron
Egészséges életmód, mozgás fontossága
Előadás energiaital és dohányzásról 7-8.osztály
(12.01.)
Mikulás kupa: a mozgás és az egészség kapcsolata
(12.06.)
„zöld polc” a könyvtárban
Egészség-betegség - Mentálhigiénés fejlesztés
Munkaközösségi értekezlet (01.08.)
Hulladékból termék, kézműveskedés (01.15.)
Környezettudatos magatartás, környezeti nevelés,
felelős magatartás (01.17.)
Táplálkozással összefüggő betegségek, illetve
egészségkockázatok (01.25.)
Hulladékok keletkezésének megelőzése (01.29.)
Hulladékgazdálkodás és ökológia
Balaton és Kis-Balaton élővilágának megismerése,
és védelme (videó könyvtári órákon)
„Gyümölcs az asztalon” fotókiállítás (02.05.)
Salátabár (02.08.)
Napközis asztalitenisz háziverseny
Farsang kupa (02.09.)

osztályfőnökök





Január







Február











Hulladékok újrahasznosítása, újrahasználata
(02.14.)
Környezettudatos magatartással kapcsolatos
vetélkedő (02.15.)
Dunaújváros — papírgyár üzemlátogatás (02.20.)
Helytelen táplálkozással összefüggő betegségek, és
kezelésük (02.22.)
Környezetvédelmi ismeretek
Lakóhelyünk környezetvédelemének
megismerése annak fontossága
A természethez való viszony
A település környezetének megtekintése,
környezetvédelmi teendők ellátása (iskolánk
környezetében szemétszedés, gereblyézés)
Az egészséges környezet jelentősége
Szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése (03.07.)



Salátabár (03.08.)



A víz világnapja (03.22.) Plakátverseny hirdetése



Ételallergia tünetei, és kezelése (03.22.)





Március





Dr. Vinczéné Darvas A.
Bálványkövi Attila
Ottné B.T.
Kovácsné B.M.
Horváth Gy.
Horváth Gy.
Dr. Darabont F.
Horváth Gy.
Ottné B. T.
Gálné M.L.
Bálványkövi A.
Tolnai L. F-né
testnevelő tanárok
Horváth Gy.
Horváth Gy.
Horváth Gy.
Dr. Darabont F.

osztályfőnökök
Gálné M.L.
Kovácsné B.M.
Simonné Cs.B.

Horváth Gy.
Gálné M.L.
Bálványkövi A.
Gálné M.L.
Iván K.

Dr. Darabont F.
Április




Április 22. – A Föld napja
Munkaközösségi értekezlet(04.04.)
Salátabár(04.12.)



Fotókiállítás és szöveg internetről az aulában



Futó Elemér Környezet-és Természetvédelmi
Tanulmányi Verseny szervezése iskolánkban
(04.26.)

Gálné M.L.
Kovácsné B.M.
Ottné B.T.
Kocsis I.
Horváth Gy.



Fenntarthatósági témahét(ápr.23-27)

Kovácsné B.M.
Mazzagné T.P.




Kirándulás a Banács és a Somos területére
Iskola rádión keresztül a Föld napja alkalmából 5
perces híradás (04.22.)
Fotókiállítás az aulában




Május



Gálné M.L.

Mazzagné T.P.
Beckné V.I.
Kovácsné B.M.
Kovácsné B.M.
alsós tanítók



Salátabár (05.10.)




testnevelő tanárok



Május 22. - Kihívás napja
Mozgásfejlesztés, mozgásigény kialakítása,
az egészséges testtartás, a mozgás fontossága,
közös mozgásgyakorlatok
Önmagunk és egészségi állapotunk ismerete
Papír gyűjtés
Mozogjunk együtt!
Gyermeknapon főzőverseny (06.08.)




Évzáró sport kupa (06.15.)
Munkaközösségi értekezlet (06.13.)

testnevelő tanárok
Kovácsné B. M.


Június

gyakorló kert: 3.-4.-5.-6.-7. osztály
(bio kertművelés, komposztálás)
Fűszernövények termesztése
Egészséges életmód, mozgás
Madarak és fák napja vetélkedő (felsősök)
alsósok gyalogtúra (05.10.)

Kovácsné B. M.
Gálné M.L.
Bálványkövi A.

Balatonszentgyörgy,2018.01.30.

Gálné M.L.
Bálványkövi A.

Gálné M.L.
Bálványkövi A.
Mazzagné T.P.
SZM szülők

Kovácsné Bejczi Marianna
ÖKO munkaközösség vezető

