Agrár munkaközösség
Az agrár munkaközösség a mezőgazdasági-, és az élelmiszeripari szakmacsoportok munkáját
koordinálja.
Célunk: a szakma iránti elkötelezettség kialakítása,a munkaerőpiac elvárásainak való
megfelelés elősegítése,a környezettudatosság,a fenntartható fogyasztás iránti igény
felkeltése,a szakmai innovációk, módszertani eljárások beépítése a nevelő-oktató munkába.
A munkaközösséghez tartozó pedagógusok:
Kristóf Anikó: munkaközösség vezető
Németh Istvánné: munkaközösség vezető helyettes
Behinya István

szakoktató

Endrész Antal

mérnöktanár

Petrovics Éva

szakoktató

Szegedi Attila

tanár,osztályfőnök

Szénási Zoltánné

óraadó

Tamkó Sarolta

gyógypedagógus,osztályfőnök

Vasvenszki Józsefné

osztályfőnök

Vaszilné Kanizsay Katalin

osztályfőnök

Munkaközösségünk feladatai:
-

ellenőrzési terv alapján tagjaink éves munkájának támogatása
belső képzések : aktuális ismeretanyagok,információk átadása a munkacsapat tagjai
számára
hospitálás: tanóráinak látogatása,a megfigyelések értékelése
tevékenységközpontú tanulásszervezés,innovatív módszerek beépítése a projekt
oktatásba
iskolaszintű mérések végzése tesztnaptár alapján
a mérési eredmények osztályonkénti diagnosztizálása
szülőkkel történő folyamatos kapcsolattartás : intézményi keretek között-szülői
értekezlet,fogadó óra
tanulóink felkészítése a házi,regionális versenyekre,szakmai vizsgákra
önkéntesség erősítése: felkelteni a tanulókban a közérdekű önkéntes tevékenység
iránti igényt

-

szoros együttműködés az intézményben működő munkaközösségekkel
a beiskolázási tervnek megfelelően aktív részvétel: a pályaorientációs napon, a
pályaválasztási kiállításon és a szakmák éjszakáján
digitális tartalmak,eszközök oktatási gyakorlatban való alkalmazása
kitűzött feladatok végrehajtásának nyomonkövetése ,értékelése a munkaközösségi
értekezletek alkalmával
Kiemelt feladataink: a környezetünk, egészségünk védelme

Mezőgazdasági szakmacsoport: nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre,az örökös
ÖKO iskola cím elvárásainak megfelelően,mely egy folyamatos végrehajtást igényel.
-

zöld, gyepes felület létesítése, fenntartása
fák, cserjék telepítése, ápolása
zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajok, a tájegységnek megfelelő
fajkompozíciók előnyben részesítése.
a mikroklímának megfelelő dísznövények telepítése
konyhakert működtetése
komposztáló működtetése
szelektív hulladékgyűjtés
végzős osztályok hagyományos faütetésének koordinálása
a tanulók természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse : Madarak és
fák napja megemlékezés

Élelmiszeripari szakmacsoport: „ nem mindegy,hogy mit teszel veszel, eszel”
-

egészséges táplálkozást támogató nyersanyagok felhasználása a termék előállításban
( korszerű,organikus gabonaőrlemények,magvak,teljes kiőrlésű és bio nyersanyagok)
innovációs törekvések az egészséges táplálkozás elősegítésére
receptúrakészlet bővítése: multikulturális termékféleségek népszerűsítése: projektek,
egészségnap, bemutatók,vendéglátás keretében
tudatos fogyasztói magatartás kialakítása
Erasmus-mobilitás (Portugália)szakmai gyakorlat keretében szerzett technológiai
újdonságok bevezetése a termelő munkába

