Beszámoló az öko-munkaközösség munkájáról
I.félév
Az éves munkatervben vállalt feladatokat sikerült időarányosan teljesíteni – sőt túlteljesíteni.
Hozzáteszem: erőn felül. A pluszban vállalt két projektet határidőre megvalósítottuk ugyan,
de sokkal több időre, egyeztetésre, átgondolásra lett volna szükség mind az előkészítéséhez,
mind a lezáráshoz.
Október 5-9. között került sor az Éghajlatvédelmi Szövetség által meghirdetett klímahétre
Mozdulj a klímáért! címmel.
Tíz kreatív, teljesíthető, „gyerekbarát” feladatból lehetett válogatni, voltak köztük kötelezően
és szabadon választhatók, egyéniek és csoportosak.
Jellemzően a miénknél jobb technikai háttérre tervezték őket, a Szükséges eszközök címszó
alatt ugyanis a feladatoknak több mint felénél ez szerepelt: Számítógép és internetes
kapcsolat; Számítógép és grafikai program; Kamera a dokumentáláshoz.
A gyerekek így csak otthonról szavazhattak az Év Fájára, vagy számíthatták ki az ökológiai
lábnyomukat. Képregényt is papíralapon készítettek.
Elküldtük az élőképet 3 változatban, Kuthi Erika beszkennelte a rajzokat, képregényeket,
Gódor Bálint hozzáadta a videót az okt. 6-i "gyalogmenetről", én még mellé tettem 3 képet,
amin a szüretis gyerekek kocsikáznak (=környezetbarát közlekedés:)
A kilenc benevezett osztály összesen 1262 zöld mérföldet gyűjtött: 3.a, 3.b, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a,
6.b, 7.a, 7.b
II.
November 23-29. között három osztály: 4.a, 8.a, 8.b kapcsolódott be az Európai
Hulladékcsökkentési Hét kampányába. Ennek köszönhetően gyarapíthattuk a
technikaórákhoz szükséges eszközöket egy min. 30 ezer forint értékű ajándékcsomagból.
(Tartós használatba adási szerződést kellett csak aláírni.)
Jó minőségű ollókat, festékeket, ecseteket, ragasztókat, röviáru válogatás-csomagot, valamint
200 db vászontáskát és 50 db fémkulacsot kaptunk „további felhasználásra”.
Egy hét az újrahasznosítás jegyében – ez volt az idei jelmondat.
Az osztályfőnökökön kívül Gódorné Szilágyi Magdolna dolgozott legtöbbet a projekt
sikeréért.
Ennek keretében hirdettük meg a használt könyvvásárt Fránki Kati adományaiból.
Jó lenne, ha tudnánk legalább még egy alkalmat szakítani, hogy a megmaradt könyvekből
minél több új gazdára leljen!
Vászontáska és kulacs is maradt, ezek kidíszítését egy adventi közös délutáni teázással
egybekötve terveztem… A fent említett időhiány miatt ez is elmaradt.
Erre a hétre időzítettük az elektronikai hulladékgyűjtés időpontját. (November 24.)

Kisebb zökkenőkkel, de sikeresen lezajlott. A faluszerte meghirdetett akciót a Selector
szerette volna elhalasztani. Szerencsére kis késéssel, de az eredeti időpontban érkeztek.
III.
A szokásos őszi papírgyűjtést október 19-24. között rendeztük. Itt az okozta a gondot, hogy a
Zöld Híd Kft. október 15-én (csütörtökön!) kezdte idei Papírgyűjtési Akcióprogramját, így az
őszi szünet előtt már csak egy négynapos hetet választhattunk. Ennek ellenére ez is sikerrel
zárult: minden osztály részt vett a versenyben, és az első helyezett (3.a) 901 kg-ot, a második
(6.a) 750 kg-ot gyűjtött!
IV.
Folytatódik iskolánkban a Szitakötő program, 3 fő alsós és 3 fő felsős kolléga dolgozik
rendszeresen a folyóirattal.
Az őszi számhoz kapcsolódó beszámolót és segédanyagokat időben elküldtük.
Január 13-án bemutató órára is sor került (6.a), amelyen a folyóirathoz
kapcsolódó/kapcsolható feladatokból láthattunk néhányat.

II. félév
Ökoiskolaként pedagógiai programunk kiemelt területe a fenntarthatóságra nevelés. Ennek
keretében nemcsak a tanórákon, szakkörökön, témanapokon, jeles napokon, tanulmányi
kirándulásokon, hanem a mindennapokban is igyekszünk a gyerekek ökológiai szemléletét
formálni.
A Tinitoll c. faliújságon gyerekek és felnőttek egész éven át nyomon követhették egy-egy
hónap jeles napjait. Januártól júniusig ezek a következők:
Február 2. – A vizes élőhelyek világnapja
Március 22. – A víz világnapja
Március 23. Meteorológiai világnap
Április 22. – A Föld napja
Május 10. – Madarak és fák napja
Május 24. – Európai nemzeti parkok napja
Június 5. – Környezetvédelmi világnap
A tanulók számára márciusban meghirdettük az év élőlényeiről szóló pályázatot, melynek
során rajzzal illusztrálva mutattak be egy-egy kiválasztott állat-vagy növényfajt.
A gyerekek állat- és növényhatározókat kölcsönöztek a könyvtárból, a tanulószobások
lelkesen keresgéltek az interneten.
A díjnyertes munkákból a pályázat kiírója, Szekeresné Fercsik Anna rendezett kiállítást.

Április 4-én hétfőn a Szitakötő Oktatási Program keretében Dr.Victor András tartott egy 60
perces foglalkozást a 4. osztályos gyerekeknek és az érdeklődő szülőknek, ezt egy másfél órás
pedagógusképzés követte, melyen iskolánk tantestülete vett részt.
Április 12-én, kedden reggel 8 órától elektronikai hulladékgyűjtésre került sor a
SELECTOR Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft. és az iskola szervezésében. A
háztartásokban már feleslegessé vált nagyobb gépek szállításában az önkormányzat nyújtott
segítséget.
Szokásos tavaszi papírgyűjtési versenyünket is a Föld napjához igazítottuk, idén április 1822-ig lehetett behozni az újrahasznosítható papírhulladékot.
A Zöld Híd Régió Kft.-vel kötött együttműködési szerződés keretében – a fent említett
papírgyűjtés mellett – május 3-án üzemlátogatásra is sor került az Ökörtelek-völgyi
Hulladékkezelő Központban. (6.a, 6.b, 8.a = 42 tanuló, 3 nevelő)
A gyerekek két turnusban vettek részt a korosztályuk számára felkínált programokon: a cég
munkatársai által vezetett terepbejáráson túl előadás, filmvetítés, kvízjáték, interaktív
társasjátékok várták diákjainkat. Évek óta törekszünk rá, hogy a 8 év alatt minden tanulónk
legalább egyszer eljusson ide.
Május 18-án Egészségnapon vettek részt azok az osztályok és nevelők, akiket nem érintett az
országos idegen nyelvi mérés.
Tapasztalatok
Nehezítette a munkánkat, hogy a II. félévben számtalan más jellegű, egész iskolát érintő
programra is kellett koncentrálnunk, továbbá hogy a tankerületi versenyek nagy része is erre
az időszakra esik.
A Szitakötő évi 4 száma közül is 3 ebben az időszakban jelenik meg. A nyári szám pl. május
elején – közvetlenül az erdei iskola előtt – érkezett meg, a beszámoló határideje június 3. volt.
Így összesen kb. 2 hetünk volt a feldolgozásra.
Az OFI, MKNE által meghirdetett ökoiskoláknak felajánlott ingyenes (!) képzések
útiköltségét a fenntartóval be kell terveztetni. Ha meg akarjuk tartani ezt a címet, mindenképp
szükséges évente legalább 1-2 fő továbbképzése!
Iskolánk 2016. szeptember 30-áig pályázhat az Örökös Ökoiskola címre. Mivel ez egy
iskolavezetés által jóváhagyandó kollektív vállalás, megírását nem vállalhatom
egyszemélyben, kérni fogom hozzá a tantestület és az igazgatóság segítségét, javaslatait.
Eredmények
A 2016-17-es tanévre is elfogadta pályázatunkat a Szitakötő Oktatási Program, továbbra is 25
ingyenes példányt kapunk negyedévente.
Köszönöm a kollégák segítségét a beszámolók elkészítésében, külön köszönöm Volterné
Jamrik Éva részletes és szakszerű óraterveit, melyeket Victor András programját megelőzően
készített, és csatolt a beszámolójához. Horváthné Maczkó Katalin tanítványai rendszeresen
figyelték a folyóirat heti feladványait, és több alkalommal is könyvjutalmat nyertek.

A Szitakötő nyári számának országos pályázatára Begidsán Bence Bálint és Fényes Boldizsár
nevezett be, Bence „Nádi zenekar” c. munkája a három díjazott közé került.

Közeli határidők
2016. szeptember 12. hétfő 13 óra
VARÁZSKÖTÉS c. foglalkozás a leendő 4.-eseknek (min. 24 fő), pedagógusoknak (mi. 6 fő)
és szülőknek (min. 6 fő).
(Ez a 90 perces foglalkozás „kiváltja” az ideihez hasonló 60+90 perces Szitakötő-képzést!)
2016. szeptember 30-ig (folyamatos)
Pályázat elkészítése és benyújtása az Örökös Ökoiskola címért.

Bag, 2016. június 27.
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