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FÉLÉVI BESZÁMOLÓ
ÖKOkollégium munkaközösség
2020/2021-es tanév
„A kollégiumban működő környezetvédelmi projekt szerves részét képezi mindennapi pedagógiai
munkánknak. Ezzel a területtel való foglalkozás jogos elvárás a külvilág és önmagunk felé is, ezért
fontos, hogy tovább folytassuk és fejlesszük a már megkezdett munkát.”
(TMTK Pedagógia Program)
A munkaközösség célja, feladatköre
Az intézmény és a munkaközösség kiemelt céljai közé tartozik:
 Diákjaink bevonása az ökoiskolai tevékenységbe.
 A környezettudatosság projekt továbbvitele.
 A kert mostani állapotának és fajdgazdagságának megőrzése, további bővítése.
 Minden diák kapcsolódjon be a szelektív hulladékgyűjtésbe.
 Az intézményi újrahasznosítás gyakorlati fejlesztése.
 A teljeskörű egészségfejlesztés folyamatos innovációja.
 A fogyasztói tudatosságra nevelés.
 Csatlakozás közösségi és civil kezdeményezésekhez.
 Részvétel településünk takarítási- és szépítési akcióiban.
A munkaközösség pedagógusai munkájuk során kiemelten törekednek az alábbiakra:
 értékközvetítés,
 személyiségfejlesztés,
 pályaorientáció,
 önkéntességre nevelés, mások segítése,
 környezettudatosságra nevelés,
 Földünk és környezetünk védelme - az egyéni felelősségérzet kialakítása,
 energiatakarékosság a kollégiumban és saját fenntartás során,
 a szelektív hulladékgyűjtés jelentősége, megvalósítása,
 a természetes és épített környezet védelme,
 újrahasznosításra nevelés,
 teljeskörű egészségfejlesztés, egészségtudatos magatartásra nevelés,
 esztétikus lakókörnyezet kialakítása,
 a környezet és személyes tárgyaik rendben tartására nevelés,
 közösségi programokon való részvétel,
 szabadidő hasznos eltöltése.
A tanév kiemelt céljai munkaközösségi szinten megegyeznek az intézményi munkatervben
megfogalmazott 6. pontban leírtakkal.
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Helyzetelemzés
A tanév elején rendben elkezdődött a munka, majd a 2020. november 11-től bevezetett korlátozó
intézkedések és a digitális oktatási munkarend miatt ez a tanév rendhagyó módon zajlott le, ez hatással
volt a tervezett feladatok megvalósíthatóságára és megvalósításának módjára.
Összességében a betervezett feladatok nagy részét elvégeztük, online módra váltottunk, ha kellett, de
november 11-től a diákok személyes távolléte miatt bizonyos feladatokat csak a munkaközösség tagjai
tudtak elvégezni. Fontosnak tartom, hogy a projektet a megváltozott körülmények mellett is
megvalósítottuk, amíg lehetett a diákok és a kollégák aktív jelenlétével, majd részben online.
Külön köszönöm Emma, Piroska, Vali, Viki, H. Péter munkáját és a Vezetőség támogatását!
Feladatterv megvalósulása 2020-21. tanév 1. félév
Időszak
Szeptember

Október

November
Nov.11-től
digitális
oktatási rend
lépett életbe!
December
Január

Feladat
- a diákok megismertetése a projekttel és a
programmal
- a sziklakert, fűszer- és gyógynövénykert, a belső
terek növényeinek gondozása, megszervezése
- ökokollégiumi munkaközösség megújítása
- könyvtári szakkönyvállomány bővítése
- szelektív hulladékgyűjtés szervezése, ellenőrzése
- kertgondozás szervezése
- őszi túra szervezése
- a pályázaton nyert fák, cserjék elültetése diákok
bevonásával
- növénycsere a partnerintézményeinkkel
- balkonnövények betelepítése, a növények és a kert
téliesítése, a cserepes virágok átültetése
- pályaorientáció - filmvetítés
- csatlakozás a “Passzold vissza tesó!” mobiltelefon
visszagyűjtő kampányhoz
- szelektív hulladékgyűjtés, tárolók ellenőrzése
- Európai hulladékcsökkentési hét - részben online
- O hulladék téma: film és előadások - online
- növénygondozás az épületben
- szelektív hulladékgyűjtés, tárolók ellenőrzése
- részvétel pedagógus továbbképzésen - online
- részvétel szakmai rendezvényen - online
- öko-faliújság frissítése, aktualizálása
- növénygondozás az épületben
- a madáretetők folyamatos ellenőrzése, töltése
- öko faliújság aktualizálása - pályaválasztás
segítése
- honlap fejlesztése, gondozása, tartalmi
aktualizálás
- madáretetők folyamatos ellenőrzése, töltése
- növénygondozás az épületben

Megvalósulás

Rendben, megvalósítva

Rendben, megvalósítva

Rendben, megvalósítva

Rendben, megvalósítva

Rendben, megvalósítva

Melléklet: Európai hulladékcsökkentési hét – Beszámoló; Emléklap
Budapest, 2020. január 22.

Benkő Beáta
Munkaközösség-vezető
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