Ökoiskolai beszámoló
2019/2020-as tanév
Időrendi sorrendben szeretném ismertetni a legfontosabb eseményeket:
1. Pozitív elbírálásban részesült a 2019. tavaszán benyújtott Ökoiskola Pályázatunk, így
intézményünk 2019. szeptember 1-től újabb 3 évre megszerezte a jogot az Ökoiskola
cím használatára.
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a

kapcsolatot

a

GÖMÖRSZŐLŐSI ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNNYAL. Ennek keretében iskolánk két
csoportja a keleméri Mohos-tavaknál szakértő bevonásával „gombatúrán” vehetett
részt.
Első alkalommal, 2019. október 15-én a kollégisták kis csapata Demeter János és Borsos
Tamás tanár urak kíséretében szerezhettek értékes információkat a gombák világáról.
Az alapítvány részéről Vígh Andrea és Gyulai István fogadta a tanulókat és tanáraikat.
Második alkalommal iskolánk 13 fős csapatát Csernaburczky Ferenc Igazgató Úr és
Takács Judit tanárnő kísérték el.

Az érdeklődő és kíváncsi diákok sok új

ismeretanyaggal gazdagodhattak a túra során, mely nagyon jó hangulatban zajlott és az
időjárás is megfelelő volt. Ezen a túrán megemlékeztünk a Földünkért Világnapról is.
3. 2019. november 20-án iskolánk az előző évekhez hasonlóan pályaorientációs napot
tartott. Az Aggteleki Nemzeti Park munkatársa, Tóth Erika biológus lendületes,
tartalmas előadásával végig fenntartotta a 9. és 10-es diákok érdeklődését és figyelmét.
Globális környezeti problémák, ökoszisztéma szolgáltatások és megoldási lehetőségek
voltak terítéken.
4. Az Aggteleki Nemzeti Park az „Év állatai” címmel rajzpályázatot hirdetett
középiskolások részére. Az ANP Tóth Emese 12.F osztályos tanuló alkotását tovább
küldte „A hiúz titokzatos élete címmel” meghirdetett országos filmplakát tervező
rajzpályázatra is, ahol kategóriájában I. helyezést ért el. Tóth Emese a hiúzról készített
pályaművének címe: „Nincs menekvés!” melyet az Aggteleki Nemzeti Park is
különdíjban részesített, 2019 december 10-én Jósvafőn, a Kúria Oktatóközpontban
5. A 10.F osztály öt tanulója (Dankó Bence Attila, Juhász Borsika Eszter, Pere Lilla, Rigó
Boglárka, Szabó Alexa) benevezett egy három online fordulós Semmelweis
Egészségversenybe. A verseny egyik részfeladata az egészségtudatos magatartás

kialakítása, elmélyítése volt, melynek keretében műanyag „Kupakgyűjtési akciót”
szerveztek nagy lelkesedéssel. Ehhez a versenyhez tartozott egy filmkészítés, olyan
filmet kellett forgatniuk, amely a fenntarthatóságról az emberi felelősségről szól.
A döntőbe nem jutottak be, de egy beteg kisfiú családjának – akit már korábban is
támogattunk – sokat tudtak segíteni az összegyűjtött kupakok átadásával.
6. A koronavírus járvány miatt sajnos a gömörszőlősi Ökológiai Alapítvány nem tudta
megtartani a 2. félévben a fenntarthatósággal kapcsolatos előadássorozatát.
7. Elmaradt a már ballagáskor hagyománnyá vált faültetés, valamint a „Környezetvédelmi
Világnap” tiszteletére elkészített új nemzeti parkos emblémák kihelyezése is.
Reméljük a jövőben mindezekre sor kerülhet majd!

Kazincbarcika, 2020. június 29.

Takács Judit
Öko-munkacsoport vezető

