ÖKOISKOLAI BESZÁMOLÓ
2019/2020. tanév
Munkacsoportunknak sikerült megvalósítani a kitűzött feladatokat, elérni a célokat.
Az új kollégák már a tanév elején megismerték iskolánk öko szemléletét. Részt vettek a
munkaterv elkészítésében, bevontuk őket a tevékenységek szervezésébe és lebonyolításába. A
legtöbb programot iskolai szinten hirdettük meg, így alakítottuk a pedagógus kollégák és a
diákok környezettudatos magatartását. Az IDÖK-kel sikerült szorosabb kapcsolatot kialakítani.
Az IDÖK-ös képviselők ötleteikkel segítették munkánkat, társaikat pedig tájékoztatták a
környezetvédelmi eseményekről. A szülők nagy részét is bevontuk az iskolai öko életbe:
kirándulások, állateledel gyűjtése, téli madáretetés, papír- és műanyag kupakgyűjtés, szelektív
hulladékokból tárgyak készítése az iskolai kiállításra, ruhagyűjtési akció alkalmával.
Idén is csatlakoztunk az országos szintű megmozdulásokhoz ( Európai Autómentes Nap, A
Világ Legnagyobb Tanórája, Európai Hulladékcsökkentési Hét). Sajnos a kialakult helyzet
miatt több eseményt töröltek. Így a külső kapcsolataink ápolására, a közös tevékenységre is
kevesebb idő jutott.
Az online tanítás során is igyekeztünk digitális úton megemlékezni a környezetvédelemi
világnapokról (Víz világnapja, A Föld órája, A Föld napja, Az egészség világnapja, Madarak
és fák napja, Forrásvizek napja), megszervezni a Fenntarthatósági témanapot, az
osztálykirándulást, valamint a tantárgyak tananyagához kapcsolni az öko szemléletű
tartalmakat.

Megvalósult programok:
1. ÖKO munkaterv elkészítése.
2. Egyeztetés az IDÖK-kel, az IDÖK feladatainak meghatározása.
3. Ökoiskolai cím pályázat oklevelének átvétele.
4. A környezetvédelemhez tartozó világnapok megtartása:
Takarítási világnap: plakát készítése.
Európai Autómentes Nap:
-

aszfaltrajzverseny,

-

akadálypálya teljesítése kerékpárral, rollerral, görkorcsolyával,

-

közös faültetés a VOLVO GALÉRIA munkatársaival.

Állatok világnapja:
-állateledel gyűjtése,
- ,,NÁLATOK LAKNAK-E ÁLLATOK?” - fotókiállítás.
Európai Hulladékcsökkentési Hét:
- megnyitó, a Nulla hulladékosok 10 pontja, PPT és filmvetítés,
- filmvetítés ( minden nap rövid filmek vetítése a hulladékcsökkentés és szelektív
hulladékgyűjtés fontosságáról)
- ,,Életre kelt hulladékok” – kiállítás,
- játékok gyűjtése,
- tudatos vásárlás,
- vers- és prózaíró verseny a hulladékcsökkentés jegyében.
Vizes élőhelyek napja: terepgyakorlat a Rákos-patak partján.
Energiatakarékossági világnap:
-figyelemfelhívás hangosbemondón keresztül.
5.Csatlakozás az országos mozgalmakhoz:
A Világ Legnagyobb Tanórája
-Adomány a vadonért! – használt mobiltelefonok, e-kütyük, állatos és növényes játékok
gyűjtése.
SULIZSÁK akció:
- ruhagyűjtés.
6. Papírgyűjtés (őszi).
7. Madáretetők kihelyezése, madarak gondozása télen.
8. Kirándulások gyermekek és szülők részére: Guckler Károly Tanösvényhez.
9. Témanapok:
- pályaorientáció,
- fenntarthatóság témakörben.
10. Hagyományok ápolása:
Elsősök avatása / több éven keresztül használható, tartós dekoráció.
Mikulás / több éven keresztül használható, tartós dekoráció.
Adventi vásár / természetes anyagokból készült tárgyak, régi tárgyak felhasználása.
Luca-nap / több éven keresztül használható, tartós dekoráció.
Karácsony /természetes anyagokból készült dekoráció.
Farsang / ,,Egészséges büfé”.
11. Mikulás-futás.

12. Lombgyűjtés az iskola udvarán.
13. Komposztáló működtetése: ,,Komposztáljunk együtt!” – folyamatos megfigyelés.
14.Iskolakert működtetése. Idén is elvégezték a talajelőkészítési munkálatokat. A talaj
tápértékének javítására az iskolában készült komposztot használták.
15.Növények fejlődésének megfigyelése az osztályteremben: bab csíráztatása, ültetés.
16. Szelektív hulladékgyűjtés az osztályokban és az iskola egész területén.
17. A fenntarthatósággal kapcsolatos dekoráció alakítása a jeles napok alkalmával.
18. A szülők bevonása a fenntarthatósággal kapcsolatos programokba:
kirándulás,
kupakgyűjtés,
témanapok,
kiállítás hulladékok újrahasznosításával,
papírgyűjtés.
19. Személyes terek kialakítása az osztályokban.
20. ÖKO találkozó szervezése a kerület iskoláinak, óvodáinak.
21.Terepgyakorlatok a Rákos-patak partján.
Digitális formában megvalósult programok:
Víz világnapja
A Föld órája
A Föld napja
Madarak és fák napja
Forrásvizek napja
Egészség világnapja
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