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Ökoiskolai Munkaterv 2020-21-es tanév
Esemény
Tankert őszi rendbetétele. A kertben termő gyógy -és
fűszernövények felhasználásával üdítőital készítése az
ismerkedési esthez, játékos közösségépítő feladatok
ökológiai tartalommal
Az új diákok környezettudatossági szintjének felmérése. A
környezettudatosság és fenntarthatóság alapelveinek
bemutatása az új NAT alapján.
BISEL-fotópályázat
Iskolakertekért Alapítvány- Terápiás elemek az iskolakertben
pályázat
„A Galaxis többi részének szemében, ha egyáltalán
tudomásuk van rólunk, a Föld csupán egy kavics az égben.
Számunkra viszont az otthon, méghozzá az egyetlen otthon,
amelyet ismerünk. (Isaac Asimov)
-Hozz egy darab kavicsot otthonról, hogy az otthonod is a
kollégium része legyen!
A tankert további fejlesztésének kidolgozása, szeptemberi
feladatok elvégzése: szüret a fűszerkertben, fűszerek
tartósítása, felkészülés a télre.
Regisztráció az Időszaki Hulladékgyűjtési Versenybe –
PontVELEM Okosprogram – elektronikus kütyük gyűjtése
értékes
ajándékokért
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/idoszakiszelektiv-hulladekgyujtesi-verseny
Fenntarthatósággal kapcsolatos képzésben való részvétel:
szept.23 és szept.30.
A komposztálás hónapja: komposztládák karbantartása,
kitermelése
Szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése - Ismeretek a
komposztról, a komposzt készítéséhez és felhasználásához
kapcsolódó gyakorlatok. Energiaőrjárat megalapozása.
Fenntarthatósági témahét (okt. 5-9)

Partnerkapcsolatok ápolása a Táncsics Tehetséggondozó
Kollégiummal
Gyógynövény ismertető, bemutató
Kert élővilágának téli gondozása, madarak etetése.
Karácsonyi ajándékok készítése a kertben termesztett
fűszer- és aromásnövényekből.
Salátabár téli zöldségekből - Testi és lelki egészség
foglakozás keretében
Ingyenes magrendelés a Pannon Magbankból
Teaház- teák egészségvédő szerepe
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2021. március

Pénz7- Használd Te is!-fabatkáért újat

2021. április

Részvétel a Fenntarthatósági Témahét kollégiumokra
adaptálható programjaiban
Kollégium virágainak frissítése

20201. május

Tavaszi Pedagógiai Napok: előadás a fenntarthatóság
témakörében (?)
Kertgondozás

20201. június
Folyamatos
tevékenységek

"Évzáró-party" - a kert gyógynövényeivel ízesített itallal,
édességgel
Szelektív hulladékgyűjtés
Személyes terek (saját asztal, öltözőszekrény) kialakítása a
diákok számára az igényesség és fenntarthatóság jegyében.
Csapok és WC-tartályok működésének rendszeres
ellenőrzése, a csepegések, szivárgások azonnali jelzése a
működtető felé.
Kert karbantartása

Komposztálás

Rendszeres részvétel zöld sportokban pl. korcsolyabérlet,
Világ Gyaloglónap, sportverseny a kollégiumban
Egy helyi természeti környezet tanulmányozására alkalmas
terület rendszeres látogatása (BISEL projekt)
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