ÖKOISKOLA
Beszámoló a 2015-2016-os tanévben végzett munkáról
Az ökoiskolai munkatervben megfogalmazott fejlesztési célkitűzéseink, általános feladataink megvalósítása
céljából az alábbi tevékenységekről számolhatunk be:
1. A tanév elején módosult az Öko-munkacsoport, melynek tagjai: Halasi Réka, Angeli Marianna,
Miklós Andrea, Tóth Irén, Dr. Murgás Lajosné, Éger Katalin tanárnők, oktatást-nevelést segítők,
technikai dolgozók. A munkacsoport tevékenységét a fenntarthatóságra való nevelésben, valamint
az ökológiai szemléletmód kialakításában segítették a közösségvezető tanárok, az öko-szakkör, a
telephelyvezető és technikai személyzete, a kollégium vezetősége, a Fenntarthatóság,
környezettudatosság munkaközösség.
2. A tanév elején megtörtént a szobák és berendezési tárgyaik állapotának felmérése, a tanulók által
aláírt elismervények alapján rögzítettük, évvégén a szobák átadása ezek alapján történt.
3. Szeptemberben a Takarítási világnap égisze alatt rendbetettük az udvart, a kollégium előtti teret, az
ökocsoport tagjai szépítették a kertet, a szobákban a holmik selejtezése, ill. a dekorálások
befejezése zajlott.
4. Részt vettünk az Európai Mobilitási Hét megnyitóján, egyes rendezvényein
5. Fontosnak tartjuk tanulóink motiválását környezetük, személyes életterük élhetőbbé tételére, így
októberben szobaszépségversenyt hirdettünk meg, februárban
6. Novemberben az Egészséges életmód és élhető környezet c. megyei életmódversenynek adott
otthont kollégiumunk, 9 csapat mérte össze képességeit, tájékozottságát Nemes Nagy Ágnes fás
verseinek , Magyarország fás társulásainak ismeretéből, egészséges, tematikus ételek készítéséből.
7. A KUKA szakkör diákjai alkotásaikkal sikeresen vettek részt megyei, valamint országos
pályázatokon, rendezvényeken: novemberben „ A hulladékból kreatív dísztárgy” díj nyertese lett
tanulónk a Herman Ottó Intézet által meghirdetett „hozz ki többet kevesebből” c. pályázaton,
márciusban pedig az Árpád Szakközépiskola és Kollégium által meghirdetett „Az egyiknek
szemét, a másiknak érték c. megyei öko-versenyen a szakkör munkái három különdíjat is
elnyertek.
8. A Gaja Környezetvédő Egyesület szervezésében részt vettünk a Zöld suli konferencián.
9. A téli hónapokban az ökocsoport gondoskodott a kertben menedéket, táplálékot kereső madarak
etetéséről a madáretető kihelyezésével és folyamatos ellenőrzésével.
10. A szelektív hulladékgyűjtés (PET palack, papír, használt elemek) egész évben, folyamatosan
történt.
11. A karácsonyi, ill. a húsvéti ünnepi készülődés keretén belül nyílt kézműves szakköri
foglalkozásokon lehetőségük volt a lányoknak saját kezűleg ajándéktárgyakat készíteni.
12. A Nemes Nagy Ágnes hét rendezvényei már hagyományosan tartalmazzák a ping-pong versenyt,
amelyre ebben az évben is sor került.
13. Februárban, valamint a Föld napja alkalmából részt vettünk a városi Környezetvédelmi
Diákfórumon, amelyen kollégiumunk is bemutatkozott a „Gazdálkodj ökosan” c. összeállítással.
14. A Víz Világnapja alkalmából vetélkedőt szerveztünk „A víz a költészetben” címmel.
15. Márciusban kertünk gazdagodott egy őshonos almafával.
16. Áprilisban munkaközösségünk vendégül látta a városi Környezetvédelmi Iroda vezetőjét egy
közös gondolkodásra a jövőt illetően.
17. Szintén áprilisban három csapattal részt vettünk a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyen, ahonnan
sikeresen elhoztunk egy negyedik és egy hatodik helyezést.

18. Minden páros emeleten az öko-faliújságok aktualizálása, frissítése folyamatos volt.
19. A Tavaszi Egészségnap, a Kihívás napja a sport, az egészséges táplálkozás, a fenntarthatóság
jegyében zajlott.
20. A Föld napja alkalmából intézményünk kertjét, a kollégium előtti teret a munkaközösség tagjainak
vezetésével a lányok rendbe tették.
21. A szobarend, a közös helyiségek ellenőrzése napi szinten történt.
22. Folyamatosan figyelmeztettük tanulóinkat a vízzel és az energiával történő takarékosságra, az ökocsoport tagjai a tanév során több alkalommal végeztek ellenőrzést, felhívták a figyelmet a csöpögő
vízcsapokra, a fölöslegesen égő lámpákra, a majdnem üresen üzemelő mosógépekre. Észrevételeiket egy,
külön erre a célra kialakított újrapapírból készült füzetbe jegyezték fel, és örömmel mondhatjuk, hogy a
második ellenőrzés alkalmával a negatív bejegyzések száma jelentősen csökkent.
23 .A virágoskert és a konyhakert rendezése a tanév során folyamatosan történt a technikai személyzet,
az oktató-nevelő munkát segítő munkatársak, a kolléganők és tanulók jóvoltából.
24. Ebben az évben is pályáztunk a Székesfehérvár Gondnoksága Kft. által meghirdetett „ Virágosabb
és zöldebb Székesfehérvárért”környezetszépítő versenyen, ennek eredménye sok szép új kerti növény ,
ill. frissítettük, gazdagítottuk az intézmény bejáratát díszítő virágosládáinkat.
25.Tematikus foglalkozásaink fontos részét képezik a környezetvédelem, a fenntarthatóságra, az
egészséges életmódra nevelés.
26.Az ökocsoport tagjai szakkör keretében tevékenykedtek Angeli Marianna tanárnő vezetésével.
27.A Környezetvédelmi világnapra a kollégiumi kivetítőn emlékeztettük. tanulóinkat.
28. Folytattuk a komposztálásra alkalmas hulladékok szelektív gyűjtését
29.Az AJTP tehetséggondozó program keretében a különböző tanulócsoportok kirándulások alkalmával
számos, ökológiai szempontból jelentős helyet látogattak meg.
30.Ebben a tanévben anyagi okok miatt nem készült el a” Zöld információ” sarok, a következő tanév első
félévének egyik feladata lesz.

2016.06.16.

.

.

.
.

Éger Katalin

.

