Beszámoló Ökoiskolai Munkacsoport munkájáról
2017-2018-as tanév I. félév
Az ütemtervben kitűzött feladatokat teljesítettük. A munkaközösségi értekezletet megtartottuk.
Sikeresen megtörtént a papírgyűjtés, kialakítottuk az ökoiskolai faliújságot, madáretetés
folyamatosan zajlik.
Iskolánk diákjai meglátogatták a Szombathelyi Hermann Ottó Mezőgazdasági Iskola faiskoláját,
tankertjét.
Novemberben Budapesten elismerő oklevelet vehettünk át a „Ments meg egy kertet” projektünkért.
Lezajlott a „Recycling Art” programunk is, melynek keretében virágkötő tanulóink cipőket, ruhákat
díszítettek, tették vele széppé iskolánk udvarát. Szép koszorúk is készültek újrahasznosított
anyagokból.
Iskolai karácsonyfánk is a környezetvédelem jegyében készült, fenyőágakból készítették el
tanulóink. Palántanevelés folyamatosan folyik újrahasznosított anyagokat használva.
Lezajlott a kilencedik évfolyamosok projekt-napja is, ahol a diákok –immár második alkalommal-az
egészséges életmóddal ismerkedhettek. Nagy sikere volt a kapuvári mentősök elsősegélynyújtó
bemutatójának, a lelki egészség fontosságát hangsúlyozó előadásnak és az osztályok által szervezett
egészséges étel kóstolónak is.
A következő félévben hangsúlyt kell fektetnünk az energiatakarékosságra, valamint a civil
szervezetekkel történő kapcsolattartásra. Újra meghirdetésre került a „Ments meg egy kertet program”
munkaközösségünk ennek megszervezésében is igyekszik részt venni.
További terveink:
Szépkiejtő verseny megrendezése, ahol az elhangzott irodalmi művek a természethez kapcsolódnak.
Részt veszünk a városi és országos szemétszedési akciókban, iskolánk környékét rendszeres
szemétszedéssel tartjuk tisztán.
Tanulóink környezettudatosságának fejlesztése:
•

alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek átadása a környezetvédelemmel kapcsolatban,

• környezettudatos magatartás terjesztésére való igény kialakítása, alkalmazása a hétköznapokban, a
tanulói aktivitás növelése,
•

a Diák Önkormányzat segítségével is népszerűsítjük ZÖLD programjainkat.
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Tanulmányi kirándulás
Vadvirág kupa
Tanulmányi kirándulások:
Kertészkedés a tatabányai Benedek Elek Óvodában

Május
A diákönkormányzat megszervezi a diáknapot, melynek középpontjában
a természet és annak megismerése áll. Bakony, Porva-Csesznek
DÖK
A szakmai gyakorlatok során megtekintik a diákok a Kisalföld Zrt.
Nagyszentjánosi telepén működő biogázüzemet.
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Győr, 2018. február 2.
Dr. Kertészné Györffy Eszter
Munkaközösség vezető

