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Hegedűs Istvánné
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A munkacsoport tagjai:
a környezetvédelmi irányultságú osztályok osztályfőnökei és a napközis párjaik:
-

1.e. Sántáné Varga Tünde – Végh Cintia

-

1.t. Wenczel Lajosné - Horsik Henrietta

-

2.a. Harsányi Beáta- Tiszavölgyi Tünde

-

2.b. Nagyné Lángi Anikó- Egerváriné Monori Andrea

-

3.a. Hegedűs Istvánné- Fekete Dóra

-

3. b. Dr. Antal Andrásné- Túri Beatrix

-

3.c. Bíró Éva- Fehérné Farkas Ilona

-

4.a. Gál Ildikó- Zakarné Kökény Ágnes

-

5.a. Kövesdiné Juhász Ágnes

-

5.b. Zakar József

-

6.a Hunyadiné Darnyik Andrea

-

7.a Szabó Andrea

-

8.a. Ábrahám Anett

-

Milusné Józsa Márta, Cziegelmayer Edina

Egész éves feladataink:


Az ÖKO iskola program folytatása



Szelektív hulladékgyűjtés



„Gyűjt szelektíven, élj sportosan!” műanyaggyűjtés



Komposztáló működtetése



Városi rendezvényeken való részvétel



A jeles napok nyomon követése



Bekapcsolódás a DÖK programjaiba



Tanulóink környezettudatos magatartásának alakítása, formálása



Az iskolai honlap folyamatos frissítése



Felső tagozaton az Energia-járőr szolgálat újra gondolása, beindítása
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Ebben a tanévben is újragondoltuk, megterveztük a tanév Ökoiskolai feladatait.
-

Felső tagozaton elindult az „Egész évben egészségben” program. A tanév minden

hónapjában más-más téma került feldolgozásra. Új színt vitt a tanulók életébe, aktívan vettek
részt benne.
- Alsó tagozaton beindítottuk az „Öko ötpercet”. Minden hónap első hétfőjén a felelős
osztályok

az

iskolarádión

keresztül

felhívták

társaik

figyelmét

a

hónap

fontos

környezetvédelmi feladataira, jeles napjaira.
- Beindítottuk a szelektív hulladékgyűjtést, kihelyeztük a faliújságokat.
- Szülőértekezleteken az osztályfőnökök tájékoztatták a szülőket a tanév környezetvédelmi
feladatairól. programjairól.
- Meghirdettük a „Tiszta víz” környezetvédelmi csapatversenyt, immár negyedik alkalommal.
Idén már az ötödikesek számára is.

- Októberben megemlékeztünk az állatok világnapjáról. Az alsó tagozaton egy egész hetet
szenteltünk e témának. A felső tagozatosok is vidám vetélkedővel tették emlékezetessé.
- Ősszel újra sor került az iskolai papírgyűjtésre.
- Novemberben a felső tagozaton került ismét megrendezésre az immár hagyományos
egészséghét, melynek programjaiba délutánonként a 3-4. osztályok tanulói is bekapcsolódtak.
- Kora tavasszal dr. Zacher Gábor látogatott el iskolánkba, és tartott előadást a
szenvedélybetegségekről.

- Az Unghváry László Kereskedelmi Szakközépiskolában a város Ökoiskolái és Zöld óvodája
részvételével Ökotalálkozóra került sor március 4-én. Az iskolánkat a 6. a képviselte, illetve
minden

osztályból

a

környezetvédelmis

diákönkormányzati

tag.

Az ünnepélyes programot a résztvevő iskolák adták, melyet zene, tánc, vers és az osztályok
projek tmunkáinak bemutatása színesített. A műsort kiállítások megtekintése, fák ültetése,
majd Öko-tanácskozás követte.
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- Márciusban megünnepeltük a Víz világnapját. Kicsik és nagyok kékbe öltöztek,
figyelemfelkeltő plakátokat tettünk osztályaink, illetve az iskola minden faliújságjára.
Sikeresen lebonyolítottuk a környezetvédelmi csapatversenyt.
- Az idegen nyelvi munkaközösség idén is megrendezte játékos környezetvédelmi
vetélkedőjét „Levegő” címmel angol és német nyelven.
- Környezetvédelmi tanárok találkozóján vettünk részt többen Lakitelken. Egy kolléganőnk
Fenntarthatósági Konferencián vett részt Budapesten.

- A Föld napjához témanapokat kapcsoltunk alsó tagozaton. Ezeken a napokon tanulóink
zöldbe öltöztek. Az iskola udvarában száz százszorszépet ültettek el a napközisek.
Valamennyi tanuló közreműködésével pedig az év fáját ültettük el. Minden osztály egy
kívánságszalagot (fenntarthatósághoz kapcsolódó) kötött a fára. Az egészséges életmód
jegyében - a hüvelyes növények nemzetközi évéhez kapcsolódva - receptversenyt is
hirdettünk. Menüjében a projekthez alkalmazkodott a közétkeztetés is.
- Felső tagozatosaink Fenntarthatósági Konferencián vettek részt. Ennek célja a diákok
mozgósítása és környezettudatosságuk növelése volt. Nyolcadikosaink iskolánk falai között
internetes vetélkedő keretében küzdöttek meg a „Fenntarthatósági Kupáért.”

- Az Unghváry László Kereskedelmi Szakközépiskolában a város Ökoiskolái és Zöld óvodája
részvételével Ökotalálkozóra került sor március 4-én. Az iskolánkat a 6. a képviselte, illetve
minden

osztályból

a

környezetvédelmis

diákönkormányzati

tag.

Az ünnepélyes programot a résztvevő iskolák adták, melyet zene, tánc, vers és az osztályok
projektmunkáinak bemutatása színesített. A műsort kiállítások megtekintése, fák ültetése
követte. Majd öko-tanácskozásra is sor került.
- A környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódóan az iskolánk felső tagozatán ÖKO órát
tartottunk. Az előadásra a Kereskedelmi Iskola diákjai készültek, akik közül voltak, akik
egykoron a Várkonyi tanulói voltak.
Az óra legfontosabb mottója volt: „Környezetünket óvjuk és védjük!”
- Alsó és felső tagozaton is sikerrel működtek „Energia- járőreink”. A diákönkormányzattal
közösen vettünk részt a „Te szedd” akcióban.

5.

- Sajnos a komposztálónk tönkre ment (vandál rongálás), így annak működése, működtetése
ebben a tanévben már nem valósult meg. A honlap működése, frissítése folyamatos volt.
Sikeresen zárult az év végi papírgyűjtés, a műanyag kupak gyűjtése.

Ebben a tanévben a témanapok előtt tartottunk megbeszéléseket. Meghatároztuk a konkrét
feladatokat, felelősöket választottunk. Fő szempont a feladatok megválasztásánál tanulóink
környezettudatos szemléletformálása, valamint a fenntarthatóságra nevelés volt.

Kiemelkedő jelentőségű versenyünk az immár 4. alkalommal megrendezett „Tiszta víz”
környezetvédelmi verseny, ahol tanulóink is szép eredményt értek el. Kiemelném a suli tv
„Volt egyszer egy Föld” c. kisfilmjét, mellyel különdíjat nyertek.

A tanévre kitűzött feladatainkat sikerült megvalósítani. Sőt időnként erőn felül dolgoztunk.
Kollégáim lelkesek és motiváltak voltak. Mindig újabb és újabb ötletek hoztak, lelkesen
dolgoztak. Egyre többen érzik át a környezetvédelem fontosságát az iskolánkban, és
kapcsolódnak be lelkesen a munkánkba. Jó volt együtt gondolkodni, együtt dolgozni ebben a
tanévben.

A nyári szünetre jó pihenést, kikapcsolódást, feltöltődést kívánok a munkacsoport tagjainak!
Hegedűs Istvánné
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