Az Öko-Munkacsoport Beszámolója
2015/2016-os tanév

Iskolánk a 2015/2016-os tanévben pályázatot nyújtott be 2015 szeptember 30-ig az
„Ökoiskola” cím elnyerésére.

A következőkben időrendi sorrendben szeretnénk ismertetni a főbb eseményeket:

1. 2015 szeptember elsején került sor az Öko-munkacsoport megalakulására és éves
munkatervének megbeszélésére.
2. 2015. szeptember 3.-án Gérus Andrea tanárnő vezetésével a 9.B osztály iskolánk
környékét tette rendbe.
3. 2015. szeptember 16-án Bábás Gabriella tanárnő irányításával a vízügyi technikusok a
Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft szervezésében hulladékgazdálkodással
kapcsolatos környezetvédelmi vetélkedőn vettek részt.
4. Szeptember végén a pannonhalmi Bencés Apátság segítségével és felajánlásával
levendulahajtásokat ültettünk el. A levendulák Kazincbarcikára történő szállításában
Gáldi Zoltán és Roskó Miklós tanár urak vállalták a fő szerepet. A földterület
előkészítésében és az ültetésben diákok, tanárok és technikai dolgozók egyaránt részt
vettek.
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5. 2015. október 5-én Bábás Gabriella és Varga Mónika tanárnő iskolánk kis csapatával a
miskolci Vadasparkban tettek kirándulást az Állatok Világnapja alkalmából.
6. 2015. október 21-én emlékeztünk meg a „Földünkért Világnap”-ról. E nap alkalmából
intézményünk tanulói részére természetfotó pályázatot hirdettünk meg. A kiállításra
nagyon értékes anyag gyűlt össze, melyek tükrözték a természet végtelen szépségét,
lenyűgöző erejét és sokszínű mondanivalóját. E munkában Berzeviczi Beáta, Lukácsné
Járdánházi Emese és Takács Judit tanárnők segítettek. A fotókiállításról Bozsóné
Kolosai Éva tanárnő írt cikket a helyi közéleti és kulturális hetilapban.
7. 2016. január 4-én értesültünk arról, hogy intézményünk elnyerte és 3 évre megkapta az
Ökoiskola címet.
8. 2016. január 6-án néhány lelkes diák Lőrinczné Rási Enikő tanárnő vezetésével
elhelyezte iskolánk udvarán a madáretetőket.
9. 2016. február 11-én az iskolánkba látogató erdélyi kollégát Bábás Gabriella, Tóth Máté
és Takács Judit tanárok kísérték el az Aggteleki Baradla-barlangba egy rövidebb túrára.
10. Hilóczkiné Ülveczki Anikó tanárnő 2016. március 22-én nőszirom hagymákat ültetett
el intézményünk belső udvarában.
11. A Nemzeti Tehetség Program pályázatának keretében iskolánk is jelentős támogatást
nyert „Mozdulj Irinyi” címmel. Így kerülhetett sor 2016. március 23-án az egészségügyi
szűrővizsgálatra, melynek során az iskolaorvos és az iskolai védőnő az intézmény közel
100 tanulóját és dolgozóját szűrte, illetve vizsgálta az alábbiakban: vérnyomás és
vércukor mérés; testsúly, magasság és BMI index; hallás és látásvizsgálat. 2016. április
5-én

pedig

az

„Egészség-nap”

lebonyolítása

következett,

ahol

egészséges

alapanyagokból készített ételeket kóstolhattak meg az intézmény diákjai, tanárai és
dolgozói. A munkából a pedagógia szakos szakképző évfolyamos tanulók vették ki
részüket Kovácsné Horváth Krisztina tanárnő irányításával.
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12. A tavaszi jeles napokról sem feledkeztünk meg, hiszen a Víz Világnapja, valamint a
Föld napja tiszteletére kiállítást hoztunk létre Kovácsné Horváth Krisztina és Takács
Judit tanárnő irányításával.
13. Berzeviczi Beáta tanárnő koordinálásával részt vettünk az országos „TeSzedd!”
akcióban 2016. április 28-án.
14. A technikai dolgozók nagyon széppé varázsolták a belső udvart a ballagási
előkészületek során. A „Nemzeti Összetartozás Napja” alkalmából (június 4.)
elkészítettük az egykori „Nagy Magyarország” térképét, ahol az összetartozást
szimbolizálva köveket helyeztünk el. „A Környezetvédelmi Világnap”-ra (június 5.) is
gondolva, pedig hazánk térképére tettük nemzeti parkjaink logóit. E két utóbbi nagy
munkában Berzeviczi Beáta, Lukácsné Járdánházi Emese, Tóth Máté és Takács Judit
vettek részt és nagyon sokat segítettek a technikai dolgozók is.
15. A környezetvédelmi híradóban havonkénti lebontásban kísértük végig a környezet és a
természetvédelem jeles eseményeit.

Kazincbarcika; 2016. június 20.
ÖKO Munkacsoport
Berzeviczy Beáta és Takács Judit
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