Ökoiskolai eseménynaptár 2020-2021
Szeptember
aug.28.
szept. 4-ig
szept. 1.

11-13. p-v.
14. h.
25. p
28. h.
okt. 2. p.
Október
az okt. 5-ei
héten
5. h.

5. h.-9. p.
9.p.
16. p.
19-22.

Munkacsoport megbeszélés, ökoiskolai éves munkaterv és eseménynaptár
kidolgozása és nyilvánossá tétele (faliújság az aulában és a tanáriban, weboldal)
Tantervek, szaktantárgyi tanmenetek és munkaközösségi munkatervek kidolgozása az
ökoiskolai szempontok figyelembevételével
Megbeszélés a DÖK-kel, a zöld DÖK (DÖKO) megalapítása, feladatainak
meghatározása.
Az ökoiskolai programok beépítése a DÖK munkatervébe
Az osztályok vállalása a zöld jeles napok szervezéséhez.
A zöldpontgyűjtő verseny meghirdetése, a pontozási szabályok ismertetése
(faliújság az aulában és a tanáriban, weboldal, DÖKO)
A folyamatos szelektív gyűjtés meghirdetése, szervezése és a tárolók elhelyezése
(papír, kupak, petpalack, elem és akkumulátor, komposztáló)
Gólyatábor Velencén: városi vetélkedő, madárles kenutúrával, közös főzés, vizes
programok, reggeli torna
a technikai dolgozók köszöntése a takarítás világnapján
Sportnap – „Együtt mozog Európa”
Mozdulj a klímáért! SZEPT. 18-ig regisztrálni kell!
Osztálydekoráció, iskolazöldítés folyamatosan
Állatkerti látogatás: a 10. évfolyam
Az állatok világnapja: 12.A
Adománygyűjtés indítása a budaörsi állatmenhely részére (kutyatáp és takarók,
pénz). Az összegyűjtött adományok átadása egy későbbi látogatás során történik
majd.
fenntarthatósági témahét (tavaszról áthelyezve)
a lelki egészség világnapja –vendég előadót hívni (lehetőség szerint)
a kenyér világnapja: Terményünnep
Őszi hulladékgyűjtési akció (papír és pet palack). Elektronikus hulladékok
elszállítása
A háborús hősök sírjainak gondozása a Szépítő Egyesülettel. (közösségi szolgálat)

November
7. szombat
folyamatosan
19. cs..
27. p.
27-28.
December

Madáretetők elhelyezése
Nyílt nap: az iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása
„Újra gyertya”: használt gyertyák gyűjtése, majd gyertya öntés az adventi
készülődéshez kapcsolódóan.
Ne gyújts rá!-nap - 9.Ny
Ne vásárolj semmit!-nap – 9.B
részvétel a Kutatók Éjszakája eseményein
Jótékonysági adománygyűjtés helyi akcióhoz kapcsolódva. (HÍD Szövetség)
Cipősdoboz akció
Jótékonysági sütivásár a városi karácsonyi akcióhoz kapcsolódva: allergiamentes
készítmények, allergének feltüntetése

Január
22. p.

Öko gondolatok gyűjtése a magyar kultúra napján

Február
2.

a vizes élőhelyek napja – 11.B
Hóember építése (megfelelő időjárás esetén)

1.h.
5. p.
1. h-5. p
8.h.-12.p.
19.p.
22. h.
22-26.

Az újrapapír napja: újrapapír préselése a Tájház segítségével az iskolában. 9.A
Papírmentes tanítás!
Nemzetközi energiatakarékossági világnap – 10.A
Pénzügyi témahét
NSJG Napok
A víz világnapja – 10.B
meteorológiai világnap – 12.B
digitális témahét

7. helyett 12.
22.cs.

az egészség napja – 11.A
A Föld napja: PROJEKTNAP

19.h .– 23..p.
30.p.

Fenntarthatóság témahét: csatlakozás a központi programokhoz
Tavaszi szelektív hulladékgyűjtés (papír, pet, alu)
Ballagás: öko útravaló a tarisznyába, díszítés környezetkímélő módon

10. h.

Madarak és fák napja

Március

Április

Május
Június
5. p.
18.p.
Az év folyamán folyamatos:

A háborús hősök sírjainak gondozása a Szépítő Egyesülettel. (közösségi szolgálat)
Környezetvédelmi világnap
Tanévzáró ünnepségen: zöldpontgyűjtő verseny eredményhirdetése
Zöldpontgyűjtő verseny az öko-osztály cím elnyeréséért: totók, rejtvények,
vetélkedők, kiállítások, aktivitási pontok, fotó- és rajzversenyek, …
Faliújságok (aula, tanári) aktualizálása, öko honlap és facebook oldal
karbantartása
Az iskolában keletkező hulladékok szelektív gyűjtése
A környék és a természet megismerését célzó gyalogtúrák és kerékpáros
kirándulások szervezése
Hagyományápolás keretében: sírgondozás, közös programok a sváb tájházzal.
Külső rendezvények, kiállítások, versenyek, pályázatok stb. figyelése, részvétel a
minket érintőben.

Budakeszi, 2020. szeptember 1.

