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MUNKATERV
a 2021/2022-es tanévre
ÖKOkollégium munkacsoport
„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 munkacsoport célja, feladatköre
Az intézmény és a munkacsoport 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 munkacsoport 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.
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A tanév kiemelt céljai munkacsoporti szinten megegyeznek az intézményi munkatervben megfogalmazott
5. pontban leírtakkal.
Helyzetelemzés
A diákok létszáma jelenleg 400 fő, 18 csoportba elosztva, melyekben középiskolás és érettségizett diákok
vannak. Az évfolyamok előfordulása 9.-15. évfolyamig terjed.
Az épülethez tartozik egy körülbelül 1 hektárnyi zöld terület, melyen négy féle sportpálya található. Ezen
kívül nagyrészt füves, fás terület egy fedett külső terasszal, kemencével, fa asztalokkal, padokkal, fűszerés gyógynövény kerttel, sziklakerttel és évelőkerttel. A kertben számos fa, cserje és bokor található.
A kert jelenlegi formája és növényállománya sok évtizedes közös munkánk eredménye, a kialakítása és
kinézete a fejlesztések miatt folyamatosan változik, alakul.
A munkacsoport tagjai
A munkacsoport tagjai a kollégium vezetősége, pedagógusai, titkársági, technikai dolgozók és a DÖK
tagjai. Mindenki a hatályos pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat és az intézményi éves
munkaterv szerint végzi munkáját.
Feladatkör

Tagok

Balogh Irén

Ökokollégium munkacsoport-vezető, projektvezető, innovátor mesterpedagógus
Lány oldali munkaközösség-vezető, csoportvezető tanár
Csoportvezető tanár, könyvtári foglalkozások

Barkóczi István

Fiú oldali munkaközösség-vezető, csoportvezető tanár

Berente Kinga

Csoportvezető tanár, szelektív gyűjtés

Bóta Péter

Csoportvezető tanár, szelektív gyűjtés

Bunth István

Csoportvezető tanár, fák szakértője, fotók készítése

Csefkó Zoltán

Csoportvezető tanár, számítások

Dezső Attila

Csoportvezető tanár, egészséges életmódra nevelés

Farkas-Takács Zsuzsanna

Csoportvezető tanár, hulladékból termék készítés, túrázás

Hajdu-Papp Viktória

Csoportvezető tanár, civil akciók, közösségi oldalak, szelektív gyűjtés

Horváth Péter

Csoportvezető tanár, kertgondozás, pályázatfigyelés, DÖK

Orosz Ildikó

Csoportvezető tanár, túrázás

Paládi Zsolt

Csoportvezető tanár, szelektív gyűjtés

Papp Anikó

Csoportvezető tanár, kézműves programok, információs anyagok

Pitlik László

Honlap kezelése, szelektív gyűjtés

Pozsgai Valéria

Csoportvezető tanár, szelektív gyűjtés

Rér Áron

Csoportvezető tanár, szelektív gyűjtés

Szemenyei Emma

Csoportvezető tanár, szelektív gyűjtés, növényismeret, kertgondozás

Takács Gábor

Csoportvezető tanár, minőségbiztosítás

Benkő Beáta

Pogányné Thomán Angéla Szakmai kapcsolatok, akció- és pályázatfigyelés
Csoportvezető tanár, túrázás, kertrendezés, gasztro-programok
Tolnoi Róbert
Katona Péter

Igazgató, intézmény menedzselése

Tóth Csaba

Ált. igazgatóhelyettes, madáretetés és gondozás

Trigola-Majzik Krisztina

Ped. igazgatóhelyettes, pályázatfigyelés, közösségi oldalak informálása
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Virányiné Salamon Ágnes

Kollégiumi titkár, adminisztráció

Fodor Piroska

Könyvtáros, szakkönyvállomány bővítése, növénygondozás

Nagy Adrienn

Gondnok, eszközök beszerzése

Szücs Kitti

Ápoló, higiénia, rend, tisztaság

Gál András
Koczka Bálint
Szűcs Kata
Szekeres Miklós

Udvaros, kerti munkák, növénygondozás
DÖK vezetőség, diákok mozgósítása, képviselete

Feladatterv a 2021-22. tanévre
Időszak
Szeptember

Október

November

December

Feladat
- a diákok megismertetése a projekttel és a
programmal
- kertgondozás, a belső terek növényeinek
gondozása, ennek megszervezése
- ökokollégiumi munkacsoport megújítása
- A világ legnagyobb tanórája kezdeményezéshez
csatlakozás
- részvétel online workshopon
- könyvtárismereti látogatások szervezése a
témában
- könyvtári szakkönyvállomány bővítése
- szelektív hulladékgyűjtés szervezése, ellenőrzése,
szervezése
- őszi túra
- pályázatfigyelés
- kapcsolattartás a Magyar Madártani és
Természetvédelmi egyesülettel
- növénycsere a partnerintézményeinkkel
- részvétel A világ legnagyobb tanórája programon
- tanár továbbképzés az állatkertben
- a cserepes virágok gondozása, átültetések
- balkonnövények betelepítése, a kert téliesítése
- ökopiac, termelői piac meglátogatása
- részvétel az Egészséghét programjain,
az egészséges életmód és környezettudatos életvitel
ppt-k bemutatása, fórum
- teaház, szörp- és ételkóstoló a kert gyógy- és
fűszernövényeiből
- filmvetítés megszervezése
- honlap fejlesztése, gondozása, tartalmi
aktualizálás
- Európai hulladékcsökkentési hét
- öko-faliújság frissítése, aktualizálása
- Humusz ház rendezvényén részvétel
- a madáretetők folyamatos ellenőrzése, töltése
- részvétel a Kollégiumi hét programjain természetes anyagokból, és az újrahasznosítás
szellemében téli dekoráció, ajándékok készítése kézműves foglalkozás
- teaház a kert gyógy- és fűszernövényeiből
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Felelős
- munkacsoport-vezető
- csoportvezetők
- kollégák
- DÖK

- munkacsoport-vezető
- csoportvezetők
- kollégák
- DÖK

- munkacsoport-vezető
- csoportvezetők
- kollégák
- DÖK

- munkacsoport-vezető
- csoportvezetők
- kollégák
- DÖK

Január

Február

Március

Április

Május

Június

- téli túra
- öko faliújság aktualizálása - pályaválasztás
segítése
- honlap fejlesztése, gondozása, tartalmi
aktualizálás
- madáretetők folyamatos ellenőrzése, töltése
- növénygondozás az épületben
- képzőművészeti és fotókiállítás szervezése
- beszámoló az első félévben végzett ökokollégiumi
munkacsoport tevékenységéről, működéséről a
félévi nevelőtestületi értekezleten
- ökokollégiumi munkacsoport megbeszélése
- természetes anyagokból farsangi dekoráció
készítése, farsang újrahasznosított jelmezekben
- metszési munkák a kertben
- kertgondozás szervezése
- részvétel a tavaszi Egészséghét programjain
egészségtudatosság, környezettudatosság témában ppt bemutatók, fórum
- teaház, ételkóstoló a kert gyógy- és
fűszernövényeiből
- Fenntarthatósági témanapok megszervezése
- találkozó partnerintézményeinkkel
- faliújság: a Víz világnapja és 2022 élőlényei
- csatlakozás A Föld órája kezdeményezéshez
- tavaszi munkák a kertben
- a Föld napja alkalmából filmvetítés, kiállítás
- részvétel a Fenntarthatóság témahéten
- újrahasznosított ajándék készítése a végzősöknek
- a ballagási dekoráció elkészítése a kert
növényeiből, terméseiből
- öko faliújság aktualizálása
- honlap fejlesztése, gondozása, tartalmi
aktualizálás
- kerti munkák folytatása
- tavaszi kerti munkák, növények ültetése
- balkonnövények kitelepítése, átültetések
- részvétel a Gyermekhét programjain hagyományos és reformételek készítése a kertben
termett fűszer és gyógynövények felhasználásával - fotókiállítás a Madarak és fák napja alkalmából
- tavaszi túra
- honlap gondozása, tartalmi aktualizálás
- felkészülés a nyári időszakra
- a kerti munkák folytatása
- látogatás az állatkertben
- öko faliújság aktualizálása
- beszámoló az éves ökokollégiumi feladatokról, a
munkacsoport tevékenységeiről az év végi
nevelőtestületi értekezleten
- ökokollégiumi munkacsoport megbeszélése - nyári
feladatok megtervezése, szervezése
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- munkacsoport-vezető
- csoportvezetők
- kollégák

- munkacsoport-vezető
- csoportvezetők
- kollégák
- DÖK

- munkacsoport-vezető
- csoportvezetők
- kollégák
- DÖK

- munkacsoport-vezető
- csoportvezetők
- kollégák
- DÖK

- munkacsoport-vezető
- csoportvezetők
- kollégák
- DÖK

- munkacsoport-vezető
- csoportvezetők
- kollégák
- DÖK

A tanév során folyamatosan megvalósuló és tervezett programok:
 A környezettudatosság projekt megvalósítása.
 Együttműködés közintézményekkel, városunk kollégiumaival,
szervezetekkel, partnerintézményeinkkel.
 Vetélkedőkön való részvétel.
 Intézményi kiállítások szervezése, a faliújság gondozása.
 Témanapok szervezése, részvétel.
 Újrahasznosított dekorációk, ajándékok készítése.
 Természetjárás, túrázás.

egyesületekkel,

civil

Rendezvényterv
A munkacsoport félévente vagy szükség szerint munkaértekezletet tart. Ekkor tájékoztatás, feladatok,
problémák megbeszélése, eredmények ismertetése történik és ez a tervezések színtere is.
A tervezett rendezvények leírását és időbeli megvalósítását részletesen, havi lebontásban a fenti
Feladatterv tartalmazza.
A rendezvények szerves részei az intézményi munkatervben leírtaknak, melyeken minden tanár, a
kollégium diákjait bevonva, aktívan részt vesz.
Ebben a tanévben kiemelten fontos feladatunknak tartjuk, hogy a rendkívüli járványhelyzet után a diákok
térjenek vissza az offline térbe és aktívan vegyék ki részüket az ökokollégiumi feladatokból,
csatlakozzanak a megrendezett programokhoz, rendezvényekhez.
Budapest, 2021. szeptember 22.

…………………………
Benkő Beáta
Munkacsoport-vezető
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