Ökomunkacsoport 2021/2022-es tanévének első féléves beszámolója
Az ökomunkacsoport 2021. augusztus 25-én alakult. Célunk, hogy környezettudatosabb
szemléletre formáljuk diákjainkat. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű, és nem fog az egyik percről
a másikra menni a változás. De úgy gondolom, hogy elindult valami, és jó úton járunk a céljaink
eléréséhez.
A munkaterv összeállításakor arra törekedtünk, hogy a tanév minden időszakára találjunk olyan
területet, ahova becsempézhetjük a környezettudatosságot. Valami új programot, ami még nem
volt, vagy már létezett, de formáltunk rajta.
Már az előző tanévben is elkezdtük a kupakok gyűjtését, ez idén is megmaradt. Az osztályok
között versenyt hirdettünk. Megkértük őket, hogy már az első napokban minden diák hozzon
legalább 10 db kupakot. A 15 osztály közül 5 osztály volt az, akik teljesítményükkel (8 -19 kg)
kiemelkedtek: 11.E, 9.A, 10.A, Kk12.É és a Kk13. É. Reméljük a lelkesedés a második félévben
csak fokozódni fog. Az összegyűjtött kupakokat a városban kihelyezett kupakgyűjtőbe szoktuk
vinni.

Bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést. Minden emeleten a folyosókon elhelyeztünk egy
műanyag, egy üveg és egy fém felirattal ellátott gyűjtőedényt. Az összegyűlt hulladékokat
havonta szállítjuk el a városban található szelektív hulladékgyűjtőkbe. A fém hulladékot- ami
sajnos nagyon sok van- a városban található Zöldike fémgyűjtőbe hordjuk.

Minden osztályt megkértünk, hogy segítse iskolánk „zöldülését”, és hozzon egy cserepes
növényt. Ezeket az osztálytermekben helyeztük el.
Felvettük a kapcsolatot a Hell Energy Magyarország Kft-vel, szerettünk volna, ha támogatást
kapunk a szelektív hulladékgyűjtők számának növelésére. Sajnos ez nem valósult meg.
Szeptemberben részt vettünk a Smartbin által meghirdetett - környezetvédelem és
fenntarthatóság területén tevékenykedő vállalkozás- kabalakészítő rajzpályázatán.
Online foglalkozások keretében került megrendezésre a Zöld készségek az oktatásban
elnevezésű továbbképzés. A foglalkozásokon betekintést nyerhettünk a Planet Budapest 2021
rendezvény

programjaiba,

pályázataiba,

a

Világ

Legnagyobb

Tanórája

esemény

kulisszatitkaiba.
Pályázatot nyújtottunk be októberben a Planet Budapest 2021 rendezvény keretein belül
megrendezésre kerülő Heroes of the Future elnevezésű programra. A kiállításokon túl, egy
interaktív élményprogramban vehetett volna részt 30 diákunk. Sajnos a pályázatunk került
támogatásra.
Állatok világnapja alkalmából Állati kvízt tettünk ki az iskola honlapjára. Sorsolást követően
három szerencsés diák ajándékcsomaggal lett gazdagabb. Az iskolai faliújságra pedig „állati
jó” rajzok kerültek ki.

Ugyancsak októberben- október 4-8- vettünk részt a Világ Legnagyobb Tanórája eseményen.
Itt azt tudhattuk meg az érdekes videókon keresztül, hogy hova halad a világunk, ha nem
változatunk cselekedeteinken.
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció hazánk egyik legnagyobb önkéntes
mozgalma. Idén immár kilencedik alkalommal valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében
szerte az országban „nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. Mi is csatlakoztunk ehhez a
nemes mozgalomhoz! Az iskola körüli utcákat igyekeztek diákjaink szebbé tenni.

Az iskola aulájában a hirdető falon kialakításra került egy Zöld Hírek rész, ahol az éppen
aktuális környezetvédelemmel, vásárlói tudatossággal kapcsolatos cikkek jelennek meg.
Ugyancsak az aulában található üvegvitrinekben pedig környezettudatossággal kapcsolat
könyvek, tárgyak kerültek kihelyezésre. A könyvtárban is kialakításra került egy Zöld sarok.

2021. november 11-én a 9A és a 9B osztályok vehettek részt a Zöld Európa Tanoda projekt
előadásán és iskolai interaktív – játékos foglalkozásán.
A tanulók megismerkedhettek az éghajlatváltozás következményeivel és azzal mit tehetnek
egyéni, közösségi szinten a környezetük védelme érdekében. Javaslatokat kaptak mit tehetnek
egy általános reggelen, iskolában és a szabadidejükben, hogy környezetük szennyezését –
károsítását csökkenthessék.

2021. november 30-án tartotta iskolánk az idei Pályaorientációs napját. A diákok egyik feladata
az volt, hogy szakmájukhoz/ágazatukhoz kapcsolódóan készítsenek egy öko tablót, mely az
újrahasznosítható anyagokat mutatja be, „Újrahasznosítás a …….. területen” címmel. Az
elkészült tablók is mutatják, hogy mennyi- mennyi lehetőség van az újrahasznosítás területén,
csak észre kell vennünk. Így betekintést nyertünk a szociális, gépészet, turizmus-vendéglátás,
informatika, építőipar, elektrotechnika, járműipar és gépészet, illetve a kereskedelmi ágazat
nyújtotta újrahasznosítási lehetőségekbe. A tablók az iskola aulájában található faliújságra
kerültek kifüggesztésre.
A nap további részében kihelyezésre kerültek a madáretetők és a madárház is.

Decemberben adtunk be pályázatot a Coca-Cola Szolgáltató Kft által kiírt „Nem vagyok
szemét” pályázatra. A pályázat során a szelektív hulladékgyűjtőkre lehetett pályázni. Sajnos az
első körben nem kerültünk be a támogatottak közé, de bízunk benne, hogy a februári második
körben már szerencsével járunk és támogatásra kerülünk.
Az iskola alkalmazottjai és diákjai idén is csatlakoztak két adománygyűjtő kezdeményezéshez.
A Hajdúnánási
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gyűjtéshez

kapcsolódtunk, a menhelyén levő kutyusok jobb létéhez próbáltunk hozzájárulni.

A Nánás Angyala Jótékonysági Adománygyűjtés során pedig a gyermekek arcára szerettünk
volna mosolyt csalni. Gyűjtöttünk tartós élelmiszereket, könyveket, ruhaneműt.

Februárban pályázatot nyújtunk be a 2022/23-as tanévtől szóló Ökoiskola címre.
Mint látható próbálunk eredményeket elérni a környezettudatosság terén, ehhez viszont még
több diákra van szükségünk. Illetve még több tanárra, akik megszólítják őket és példát mutatva
ösztönzik őket az egyes tevékenységekben!!!

