A környezetvédelmi munkaközösség beszámolója az 2018/2019‐os tanévről

A környezetvédelmi munkaközösség célja a tanulók környezettudatos magatartásának,
életvitelének kialakítása, a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek megismertetése.
Mindezeket hosszabb távon látjuk megvalósíthatónak, oly módon, hogy ne csak a tanórákon,
hanem a tanórán kívüli tevékenységekben is megjelenjen.
Tagjaink:
Ágh Zsuzsanna

tanító

Asbóth Eszter Anna

tanár

Bognárné Katona Csilla

tanító, néptánc, hon‐és népismeret tanár

Ihászné Kaifis Anna

tanító, drámapedagógus

Kovács Mária

tanító

Sárpátki Éva

matematika‐fizika szakos tanár

Surányi Anikó

biológia‐kémia szakos tanár

Szórádi Viktória

tanító, gyógypedagógus

Patonai Gábor

történelem‐könyvtár szakos tanár

Amit tettünk:
‐ Részvétel a Gyirmóti ÁMK környezetvédelmi akadályversenyén (szept.27.) (5.,6.osztály)
‐ Egészségvédelmi vetélkedő (nov.9.) (alsós évfolyamok)
‐ Részvétel a Kiskutatók éjszakáján (1. osztály)
‐ Mozdulj a Klímáért ! (6. osztály)(A helyi idénygyümölcsök fogyasztására bíztató szelfit vártak:
Mosolygós helyi alma – III. helyezett László Zsombor)

‐ Papírgyűjtés (október és április)
‐ Karácsonyra természetes anyagokból készített ajándékok
‐ Madáretetők feltöltése magokkal (december, január)
‐ udvar környezettani felmérése a 9. osztállyal
‐ Zöldségkóstoló
‐ Családi napon: kutyabemutató
‐ A korábban megkezdett boldogság órák folytatása
‐ Veszélyes hulladékok elszállítása
‐ Részt vettünk a Nemzeti Népegészségügyi Központ Iskolai Egészségfejlesztési
Modellprogramjában(febr‐máj.), mintaóratervek alapján tartottunk tanórákat 1., 6. és
9. osztályban és tapasztalatainkról visszejelzést küldtünk.

‐ Előadót hívtunk a munkaközösség nevében: Meszes‐Bábszkiné Madarász Csilla Szakmai
műhelymunka a látogatott iskola IKT eszközeivel Tanulói szavazó / válaszadó WEB 2.0
alkalmazások
‐ Ellátogattunk

a

Győri

Móricz

Zsigmond

Általános

Iskola

által

szervezett

Környezetvédelmi Konferenciára (Fenntarthatóság „Egészség‐jóllét”)
‐ Megszerveztük iskolánkban az Éghajlatvédelmi Szövetség "Juss túl a szeméthegyen!"
című vetélkedőjét, mely „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálás" pályázata alapján valósult
meg.
A győztesek kiemelt ajándékként szakmai kiránduláson vehetnek részt a sashegyi
regionális komplex hulladékkezelő központban.
‐ „Zölden Jobb!” környezetvédelmi mozgalomban való részvétel (zöldbe öltözés)
‐ Folyosókra kihelyezett, tanulók által készített feladatsorokból álló versennyel
ünnepeltük a Víz világnapját
‐ Hagyományinkhoz híven év végén az általános iskola számára környezetvédelmi napot
tartunk egy vetélkedő és néhány előadás megszervezésével
‐ Folyamatosan

ürítettük

az

iskolában

a

PET‐palackok

számára

kihelyezett

hulladékgyűjtőket, a közeli szigethez történő elszállítással
Amit tervezünk:
Az ökoiskola címet 2020.augusztusáig

nyertük el, így következő tanév tavaszán

újrapályázóként ismét pályázatot kell benyújtanunk. Szeretnénk egy komposztálót is,
amennyiben a fenntartásához, a feladatok koordinálásához találunk lelkes kollégát.
Köszönjük az eddigi segítséget, amiben továbbra is szükség lenne az egységesebb fellépésre:
a szelektív hulladékgyűjtés erősítése, a villany lekapcsolása amikor nem szükséges,
kapcsolatok építése más környezettudatos szervezetekkel, a középiskolások bevonása a
programokba.

