KISS FERENC ERDÁSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA
ÖKOISKOLAI PROGRAMOK
2016/2017.
BESZÁMOLÓ

A tervezett programok nagy részét megvalósítottuk.
A Kitaibel-verseny országos döntőre idén is 2 diák bejutott, de októberre halasztották, így nyáron
folytatjuk a felkészülést.
Nem volt lehetőségünk minden korábbi külsős programot folytatni (pl. városfásítás, Te szedd).
Jobb információáramlás szükséges, van olyan országos verseny, amiről nem érkezett meg időben
az információ (Szőcsénypuszta).
Új programokkal, feladatokkal pótoltuk, ami kimaradt.
Fiatalok az Európai Erdőkért versenyben részt vevő csapatunk diákjai sok hasznos tapasztalatot
szereztek, sikeresebb szerepléshez és a ráépülő versenyhez angol nyelv ismerete elengedhetetlen.
Kapcsolatokat ápolunk több szervezettel, önkormányzattal és konferenciákon vettünk részt, pl.
„Klímabarát városok” , „Önkormányzati kertészek” (Szabó József Kristóf), „Youmig” (Bognár
Judit), és erdészeti szakmai konferenciák (Svéda Gergely, Csepregi Imre ld. Szakmai
Munkaközösségi beszámoló).
Kapcsolatépítés szegediekkel: Szabó József Kristóf biciklitúrákat vezetett a Honvéd téri
Református Gyülekezet tagjainak.
Környezetvédelemmel, egészségvédelemmel és a pedagógiai munkánk megújításával
kapcsolatos továbbképzéseken veszünk részt (többek között Csepregi Imre, Kis-Rózsa Valentina,
Svéda Gergely, Bognár Judit, Szabó Ágnes)
Elkészült a Csemetekertben a komposztáló.
Az italospalack-összenyomókat szereltettünk fel, ezeket a diákok lelkesen használták. Eddig 1015 %-ban csökkentette az elszállított hulladék térfogatát.
A plusz feladatokkal gyakran nem, vagy nehezen boldogul a tantestület egy része.
Nem egyformán fontos mindenkinek a feladat, de szakterületéből adódóan ez nem is várható.
Az Ökomunkacsoport vezetőjét lekötik egyetemi tanulmányai.
Köszönet Tihanyi Klára igazgatóhelyettesnek, hogy az új versenyeket a szívén viselte, és
többször is felhívta ezekre a figyelmet, segített bevonni a védőnőt és a diákokat is.
A tervek és az új feladatok megvalósítása a kollégák kötelességtudatának és lelkesedésének
köszönhető.
Összességében sikeres az Ökoiskola címhez is köthető munkánk, köszönet mindenkinek, aki
részt vett a megvalósításban!
Bognár Judit
biológia-kémia tanár
osztályfőnök
Ökomunkacsoport tag

MEGVALÓSULT PROGRAMOK, ELVÉGZETT FELADATOK
(A FELELŐSÖK, KOORDINÁLÓK NEVÉNEK KEZDŐBETŰIVEL)

Augusztus:

- Tervezés (feladatok, felelősök, határidők) - TO, BJ
Az új komplex természettudományos tantárgy, a biológia, kémia, földrajz,
fizika órák, a szakmai tárgyak, gyakorlatok és az osztályfőnöki munka
tervezésénél figyelembe vettük a fenntarthatóság, a környezeti nevelés és az
egészségnevelés pedagógia programban leírt és vállalt szempontjait.
-

2 db kézi italospalack-összenyomó került felszerelése az emeleti folyosókra –
HN, DSZ
- Csepregi Imre megbízása az Ökomunkacsoport vezetői feladataival - HN

Szeptember:

Október:

-

- Diákokat tájékoztatása a tanévnyitón az elért eredményekről,
az idei feladatokról (figyelemfelhívás, gondolatébresztés)- BJ

-

- Tantestületi tájékoztató – BJ

-

- Zöld DÖK új választás facilitálása - BJ

-

ÖKOISKOLA MUNKACSOPORT megbeszélés, feladatok

-

Idei munkaterv elkészítése, munkaközösségek kiemelt ökoiskolai
programjainak összehangolása – BJ, TO, RL, BM, KHM

-

Kitaibel-verseny országos döntő - felkészülés - BJ

-

ÖKOISKOLA HÁLÓZAT:
Kapcsolatfelvétel egyesületekkel, mentorszervezettel:
Csemete E. és Ásotthalmi Iskola: SZJK
Madártani E. :TO
Fodor Szakközépiskola: TK, BJ

-

„Darvadozás” akadályverseny -TK, BJ

- Erdők hete szakmai programsorozat, Szakmai Nap (egész iskola) – TO
-

Kitaibel-verseny országos döntő Mosonmagyaróvár - BJ

-

Kitaibel-verseny felkészítés (októbertől áprilisig, 9-10. oszt) – BJ

-

Zöld DÖK munkájának koordinálása –BJ

-

Szaktantermi és II. emeleti dekoráció, faliújságok elkészítése – KHM,
VS, DÖK, BJ, BCS

-

Szülői értekezletig elkészült osztálytermi dekorációk: 9. A a legszebb SG

-

Két 13 osztályban takarmánynövények ültetése cserépben, majd az üres
cserepekben zöld növény dekoráció - JI

-

Fiatalok az Európai Erdőkért online verseny - TO

- Papírgyűjtés – VS, CSI, TK, DSZ, SZ, BJ

November:

December:

-

Zöld hulladék kezelése: KOMPOSZTÁLÓ építése és beüzemelése a
Tangazdaságban - FB

-

Fedezd fel az örökséged! – Erdőismereti vetélkedő:
11. osztály egy csapata és a 10B két csapata vett részt az online
vetélkedőn – TO, BJ

- ERDÉSZAVATÓ – MJ
-

Január:

Kiállítás Talaj Világnapja (dec.5.) – KRV

- Kitaibel-verseny iskolai forduló megrendezése – TK, BJ

Február:

- Kitaibel-verseny megyei fordulón való részt vétel – BJ, TK

Március:

- Részt veszünk a Víz Világnaphoz (márc. 22.) kapcsolódó versenyeken,
rendezvényeken –KRV
-

„Az Öreg Hölgy”- víztorony, ivóvíz Szegeden - VS helyett SG

Kiss Ferenc Nap előkészítése:
- előadások a fenntarthatóság témakörében – BJ, SZJK
- ISKOLAÚJSÁG ökooldal cikk, versenyeredmények, fotók – VS
- fotó- és rajzkiállítás meghirdetése
Április:

-

Kiss Ferenc Nap – egész tantestület

-

Diáknap – DÖK, VS, BM

-

Részvétel a Fiatalok az Európai Erdőkért vetélkedő Nemzeti selejtezőjén

-

Részvétel a Fiatalok az Európai Erdőkért vetélkedő Nemzeti Döntőjén egy csapat bejutott

-

Ürgemonitoring kutatás (számlálás)- KRV, SG

-

Digitális TÉMAHÉT fenntarthatóságról is szóló programokkal - SZJK

Május- június:

Kitaibel-verseny országos döntőn való részt vétel – BJ
- Tanulmányutak, táborok szervezése – CSI, TO, SZ, DSZ és
osztályfőnökök

-

OKLEVELEK, JUTALMAK – HN, TK, BJ, TO

-

HONLAP ÖKOOLDAL AKTUALIZÁLÁSA – KR, BJ, SZ (könyvtár)

-

YOUMIG: Fiatalok vándorlása (KSH projektismertető) – BJ
- „Rá-hajtás” Egészségügyi akadályverseny – BJ, védőnő

-

Környezetvédelmi Világnap rendezvény az Agórában – BJ, KRV, SG
(együttműködés a Csemete Egyesülettel, Kiskunsági Nemzeti Parkkal)

-

Tanulmányutak – osztályfőnökök, gyakorlatos tanárok

-

Erdésztábor (Bakony) – SZ

-

Horgásztábor lebonyolítása – DSZ

-

PROJEKTEK LEZÁRÁSA, ÉRTÉKELÉSE, DOKUMENTÁLÁSA –
TO, BJ, osztályfőnökök, SZ (könyvtár)

-

Beszámolók és dokumentáció a nyári programokról

Június- augusztus:

