Öko-munkaközösség
2015/16. tanév végi beszámoló
Munkánkat a környezettudatos magatartás szemléletében végezzük:
Célunk:
- Megértetni a fogyasztás, és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás
elvét.
- A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
- Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való
törekvés váljék meghatározóvá.
- A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása,
elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal és a társadalmi szervezetekkel.
A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink:
- A jeles napokról való megemlékezés
Ennek keretében az ősz folyamán az Állatok Világnapjára került sor. Tanulóink körében nagyon sok gyereknek, családnak van kedvenc kisállata, amiről gondoskodnak. E nap kapcsán
mindig más megvilágításba mutatjuk be az állatok és ember kapcsolatát.
Most 2 sérült ember volt a vendégünk (Horváth Nikoletta és Kondor Tamás zenész), mindketten terápiás kutyával élnek és arról meséltek, hogy sorsuk elviselésében mennyi támaszt kapnak kutyájuktól. A program szervezésében Jancsó Enikő kolléganő segített.
- Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektíven gyűjtöttük a PET- palackot, alu-dobozt és a műanyag kupakot.
Papírgyűjtést és elektronikai hulladékgyűjtést 2 alkalommal (ősszel és tavasszal) szerveztünk
ebben a tanévben.
Felelős: Horváthné Németh Andrea és Koncz Tiborné
A PET-palackok, alumínium dobozok, valamint az elektronikai hulladék gyűjtését (eltérően
az előző évtől), a SZM-gel közösen végeztük, koordinálását Pék Attila SZM vezető végezte, a
befolyt összegeket külön kezeltük, közös döntés lesz a felhasználásuk.
- Elemgyűjtés
A Pontvelem program egy, a gyerekek és az általános iskolák részére szóló szelektív hulladékgyűjtő- és ösztönző program, melynek egyik fő fókusza a használtelem- és akkumulátorgyűjtés, valamint a használt mobiltelefonok és tartozékainak gyűjtése. A programban a gyerekek a visszagyűjtött használt elemekért, akkumulátorokért, használt mobiltelefonokért a
Pontvelem.hu oldalon pontokat kapnak, melyeket az oldalon található ajándékokra válthatnak
be.
Ezzel a programmal szeretnénk elérni, hogy ezek a veszélyes anyagok ne károsítsák környezetünket és természetesen fejleszteni kívánjuk gyermekeink környezettudatos magatartását is.
Az elemgyűjtést Huber Tünde és Némethné Giordán Lívia koordinálja.

A Pontvelem Okos Program meghirdette a Bankvelem Utazó Iskola programját is. Regisztrálás után a sikeres kiválasztottak körébe kerültünk és februárban el is látogattak hozzánk, ahol
játékos oktatási keretek között erősítették a diákok pénzügyi ismereteit.
- Az egészségfejlesztő foglalkozásokat Halászné Vidéky Veronika védőnő végezte.
Az alábbi témák kerültek feldolgozásra: - serdülőkori változások - 6 - 7. évf.
- biztonságos párkapcsolat - 8. évf.
-szűrővizsgálatok - 5. b - interaktív óra.
Ezenkívül előadások voltak a stresszről, a biztonságos internetről és elsősegélynyújtási alapismeretekről.
-A korábbi évekhez hasonlóan ismét meghirdettük az őszi terménykiállítást, de az idei évben
kevesebb tanuló fantáziáját mozgatta meg.
-Az őszi lombtakarítást a 6. a tanulói Nagy József karbantartó irányításával végezték el.
-A sokat kritizált komposztálótelepünk is új arculatot kapott. Köszönet érte Kovács György
toronyi polgármesternek, akinek az unokája az 1.a osztályba jár.
-Az előző évben az ökológiai lábnyom kiszámítását végeztük el a tanulókkal, aminek az volt a
feladata, hogy ráébredjenek a gyerekek, hogy mennyire terhelik a környezetüket az életmódjukkal.
Folytatásként ebben az évben az Élő bolygó felhívásához csatlakoztunk a Párizsban tartott
klímavédelmi kongresszus kapcsán. A felső tagozatos tanulóknál informatika órákon történt
meg a regisztráció, Németh Barbara informatika tanár közreműködésével. Az alsó tagozatosok pedig szülői segítséggel otthon végezték el.
-A tavalyi évhez hasonlóan az idén is megrendeztük a mobilmentes napokat. A DÖK javaslatára 5 hét időtartamon keresztül, oly módon, hogy minden héten más napot érintett. A diákok korrektül fogadták a hírt, az említett napokon összegyűjtötték a telefonokat vagy el sem
hozták. A szülők többsége is szimpatizált az ötlettel. Az iskolai életben is azt tapasztaljuk,
hogy szenvedélyesen telefonfüggők, és ez ellen a családban is tenni kellene.
-Tavasszal megemlékeztünk a Víz napjáról és a Föld napjáról. A korábbi évekhez hasonlóan
osztályszinten csináltunk programokat.
-„TeSzedd - Önkéntesen a tiszta Magyarországért” országos hulladékgyűjtési akcióban már
évek óta részt veszünk. Elsősorban az iskolánk környékére helyeztük a hangsúlyt, ahol előzetes terepfelmérést tartottunk (Koncz Tiborné és Horváthné Németh Andrea). A programban
valamennyi tanulónk részt vett a pedagógusokkal együtt.
-Az energia-őrjáratot a DÖK-kel közösen működtettük. Energia-őrjáratot a szakkörös tanulók
látták el. Ebben az évben főként a mosdók felügyeletére helyezték a hangsúlyt, figyelmeztető felhívásokkal igyekeztek társaikra hatni. Időközönként az iskolarádión keresztül is szóltak hozzájuk.

A szép, zöld környezet fenntartásában a technikai dolgozók segítettek.
Végezetül köszönet a munkaközösség tagjainak, akik a szervezést, és a kollégáknak, akik a
feladatok végrehajtását segítették.
Koncz Tiborné
m.k. vezető

