Öko beszámoló
2015/2016
1.félév

Az 1. félévben a következő öko rendezvényeket, eseményeket szerveztük, vagy vettünk részt
rajtuk:

augszept.
szeptokt
Szept.
14.
Szept.
Szept.
25.
Szept.
30

Program/Esemény neve:
Erasmus+ projekt Drezda

Ki szervezte?
Idegen nyelv, történelemi és
pályázatíró munkaközösség

Széleskörű tájékoztatás a szelektív
hulladékgyűjtésről az új kukák megérkezése
alkalmából a honlapon és a faliújságon
Gólya-nap a Városligetben

Öko munkaközösség
DÖK
Osztályfőnökök
DÖK
10.c, Kuli Anna
Osztályfőnöki
munkaközösség
testnevelő munkaközösség

Szülői értekezleteken tájékoztató a környezetbarát
taneszközökről
Diáksport Nap 120 perc az egészségért
Öko monitoring

Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a
Földművelésügyi Minisztérium
megbízásából az
Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet
Balogh Ervin igazgató
Gyenge Gyöngyvér
Osztályfőnöki
munkaközösség

Szept

Termek dekorálása, őszi nagytakarítás

Szept.
– okt.

Iskolánk Öt DemoGrácia nevű csapata a
TEDDODA Online Demokrácia Verseny
országos döntőjében az előkelő 4.
helyezést érte el
A Magyar Természetvédők Szövetsége „A
7,5 milliárdos kérdés” címmel, országos
környezeti- és globális nevelési 3 fordulós
vetélkedője: Országos 3. helyezés,
nyeremény: 1 nap kirándulás

Történelem
munkaközösség

Erasmus+ projekt Broadstairs

Idegen nyelv, történelemi és
pályázatíró munkaközösség

oktdec.

okt.

10.c, Kuli Anna

1

dec.

Osztálykarácsonyok

állandó

Közösségi szolgálat

osztályfőnöki
munkaközösség
Osztályfőnöki
munkaközösség

Augusztusban elkészült az új típusú munkaterv és az új ökostratégia.

Legnagyobb örömünkre sikeres volt az Ökoiskola cím meghosszabbítására
kiírt pályázatunk, a pályázat átadását sikeres monitoring előzte meg.
A kupakokat folyamatosan gyűjtjük, nem csak a tanulók és kollégák hozzák egyre
lelkesebben őket, hanem a technikai személyzet is felkarolta az akciót. Így több mint 40.000
kupakot gyűjtöttünk össze ebben a félévben is. A kupakokat továbbra is jótékony célokra
fordítjuk, és nem a verseny a cél, hanem a kupakok újrahasznosítása.
A kupakgyűjtésben a következő osztályok vettek részt: 9knya, 9.b, 9.d, 10.c, 11.a, 11.c,
12.d és 14.a.
A legtöbb kupakot a következő osztályok gyűjtötték össze:




11.c osztály osztályfőnök Fodor Tiborné kb. 12.000 kupak
9.d osztály osztályfőnök Bácsiné Király Lili kb.11.000
9.b osztályfőnök Kristin Csilla kb. 8000 kupak

Az öko eseményeket a faliújságon és a honlapon is bemutatjuk.
A könyvtárban az új öko polcokon egyre több tájékoztató anyag van.
Követjük az öko pályázati kiírásokat.
Az egyes munkaközösségek beszámolójában részletesen olvashatunk a fenti eseményekről.
Budapest, 2016. január 19.
Gyenge Gyöngyvér
öko-koordinátor
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