AZ ÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ
I.
ÖKO MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
NÁDAS ANNA
Az iskola öko tevékenysége 2020 március közepéig tartott.
Nagy öröm volt az örökös „Ökoiskola” cím elnyerése.
Sikeres programnak tartom a terményünnepet, javaslatom:
-

a terményünnep napján legyen 3 óra tanítás, a további 3 órát lehessen a programokra
felhasználni.

Osztályfőnökok kérésére a jeles napok vállalása lehetne fakultatív, sokan megterhelőnek érezték a
kötelező programot, amely általában nem is fér bele a nagyszünetbe. Lehet esetleg a témához
kapcsolódó szakórákon megemlékezni ezekről a napokról.
Esetleg lehetne egy nap, 3 tanórával, amikor kirándulást, vagy „öko jellegű” kulturális programot
szervezhetnek az osztályok.
A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése döcögve indult, sajnos a DÖK által szervezett Ökokommandó
nem működött. Továbbra is népszerűsíteni és ellenőrizni kell a szelektív hulladékgyűjtést.
A szaktanárok vezetésével továbbra is részt veszünk a témaheteken, Kutatók éjszakáján, városi és a
partnerszervezetek által szervezett programokon.
Újra indulnak az egészségtudatos iskola programjai Ládai Eszter védőnő vezetésével.
Az őszi kirándulás a Várkert Bazárba elmaradt, a Kulturális Örökség Napján páran megtekintettük a
Budakeszi Kálváriát.
A Zöld pont gyűjtő verseny, valamint egyik fő projektünk a Föld napja rendezvény ebben a tanévben az
online tanítás miatt elmaradt.
Pedagógiai folyamatok
Beszámoló az éves munkaterv megvalósításáról
2020 március közepéig tudtuk megtartani az Ökoprogram rendezvényeit, az online oktatás alatt a
közösségi programok értelemszerűen elmaradtak.
Öko-munkacsoport tagok: Nádas Anna – munkacsoport vezető, Ácsné Molnár Gabriella, Borók Edit,
Budai Gabriella, Gedeonné Mergenthaler Réka, Karskó János, Mácsár Melinda, Kása
Orsolya, Baginé Kenderesi Andrea
A tanév folyamán megvalósult programok, események:
-

Örökös Ökoiskola cím elnyerése

-

Őszi hulladékgyűjtés, papír és pet palack.
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-

Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése az iskolában, hulladékgyűjtők és információs táblák
kihelyezése.

-

Kirándulás a Budakeszi Kálváriára.

-

Zöldpontgyűjtő

verseny

az

osztályok

között:

Pl.

egészség,

környezetvédelem,

hagyományápolás, tudatos vásárlás, jeles napok, osztálydekoráció.
-

Jeles napok kiválasztása, minden osztály választ egy környezetvédelmi szempontból jeles
napot, a témához kapcsolódva a nagyszünetben bemutatót, kóstolót, játékot stb. szervez.

-

Kutatók éjszakája – programok Budapesten, részvétel, beszámoló szorgalmi jegyekkel
jutalmazható

-

Az állatok világnapja: 12/A – Hagyományos adománygyűjtés indítása állatmenhely részére
(kutyakonzerv, táp és takarók, pénz)

-

Kemyér világnapja 11/B

-

Őszi terményünnep: Minden osztály húz egy őshonos magyar terményt, a tanári kar a 10.
csapat.

Feladatok:

növényhatározás,

képzőművészeti

alkotások,

mezőgazdasági

és

élelmiszeripari felhasználás, gyógyhatás, jelmez, büfé stb.
-

Nyílt nap: az iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása

-

„Ne vásárolj semmit” nap 12/B csodálatos büfé szervezése

-

A talaj világnapja 10/A kahoot szervezése

-

Jótékonysági sütivásár a városi karácsonyi akcióhoz kapcsolódva: allergiamentes
készítmények, allergének feltüntetése

-

Karácsonyi készülődés az öko jegyében, gyertyaöntés régi gyertyák újra felhasználásával.

-

Jótékonysági adománygyűjtés helyi akcióhoz kapcsolódva. (HÍD Családsegító) Cipősdoboz
akció, csokoládégyűjtés

-

Öko gondolatok a Magyar kultúra napján, 12/a Józsa Dávid

-

Az egészségtudatos iskola programjainak kezdete Ládai Eszter védőnő vezetésével

-

Az újrapapír napja 9/A Papírmentes tanítási nap

-

Pénz7- pénzügyi témahét, téma adatbiztonság, biztonságos pénzkezelés

-

Tantestületi kirándulás

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
● A szakmai közösségek tevékenysége: A MK rendszeresen tart programtervező és szervező
üléseket, a humán és reál szakos kollégák remekül tudják komplex egésszé összeállítani a
tennivalókat, figyelembe véve a tantestület, elsősorban az osztályfőnökök javaslatait, kéréseit.
● A belső tudásmegosztás formá:i MK ülések, értekezletek, kirándulások, előadások
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Az intézmény külső kapcsolatai:
-

Budakörnyéki Naturparkért Szövetség – előadások, mammutfenyők környékének tisztántartása

-

Budavidék Zöldút Szövetség (korábbi szerződés alapján folyamatos) – biciklitúrák szervezésében
és a zöldutak karbantartásában segítség

-

Budakeszi Város Német Önkormányzata Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház –
múzeumpedagógiai foglalkozások, előadások a német gyökerű hagyományok, szokások, tárgyi és
kulturális emlékek megismerésére

-

Budakeszi Szépítő Egylet – temetőben a háborús sírok karbantartása évente (ősz, tavasz) (közösségi
szolgálat)

-

Állatmenhely Budaörs – őszi és tavaszi adománygyűjtés az állatoknak, látogatás, közösségi
szolgálat

-

Állatmenhely Etyek – őszi és tavaszi adománygyűjtés az állatoknak, látogatás, közösségi szolgálat

-

Öko Keszi civil szervezet – közös programok

-

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat – jótékonysági akciók, önkéntes közösségi szolgálat,
részvétel egymás rendezvényein

-

Nagy Gáspár Városi Könyvtár – - könyvtárhasználat, kedvenc könyveink bemutatása, előadásokon
való részvétel

-

Generációk Háza – műsor bemutatása, film készítése

-

Budakeszi Önkéntes Tűzoltók – közös rendezvények

-

Metodista Egyház Budakeszi- közös rendezvények

Általános iskoláknak: nyílt napon hangsúlyt fektetni a környezettudatosságra. (bemutatóóra
témaválasztásában, ökoiskolai tevékenység bemutatásában)
Együttműködési a Budakeszi Széchenyi István Általános Iskolával közös ökoiskolai programok
rendezésére
A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium diákjainak meghívása különböző programokra
A külföldi középiskolákkal való kapcsolatokban a fenntarthatóságra is hangsúlyt helyezni (Comenius,
Nagyvárad, Erasmus)
Kapcsolódás a városi rendezvényekhez
Szülők bevonása az ökoiskolai tevékenységbe
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