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Tíz osztályunk (236 diák) csatlakozott azon 68 iskola 15 999 diákjához, akik részt
vettek október 5-9. között az Éghajlatvédelmi Szövetség által meghirdetett „Mozdulj a
klímáért!” környezetvédelmi kampányhéten. Az idei tanévben a Biodiverzitás Szuper
Éve jegyében a beporzók –főleg a méhek - védelméhez és a települési méhlegelőkhöz,
vadvirágos mezőkhöz kapcsolódó feladatokat oldhattak meg a diákok. A kötelező
feladatként elvégzendő iskolai közösségi akciót a járványügyi helyzetre tekintettel nem
tudtuk a hagyományos formában megszervezni, így a szokásos élőkép helyett az idén a
közösségben otthonról feladatot választottuk, ahol a diákok a biodiverzitással és a
beporzó rovarok fontosságával kapcsolatos üzeneteket fogalmaztak meg. Az elkészült
alkotásokból kiállítást rendeztünk az iskola aulájában. A kreatív diákok élőképet
készíthettek, rajzolhattak vagy verset írhattak a rovarok és a virágok kapcsolatáról.
Ebben a kategóriában Garabuczi Vanessza (12.B) 1. helyezést ért el a hulladékokból
készített lepkét formázó képével, Melis Fanni (10.B) verse pedig 3. helyezett lett. A
program megvalósításában részt vevő pedagógusok: Francziszti László, Gabnai Edit,
Mikulás Rolandné, Oroveczné Egervári Zsuzsanna.
Az idei tanévben két alkalommal került megrendezésre a Fenntarthatósági Témahét.
Október 5-9. között a 2020. tavaszi témahét pótlására került sor. A Fenntarthatósági
Témahét ajánlott óratervei közül az „A Föld üzeni, ébresztő!” című, a klímaváltozás
okaival és következményeivel foglalkozó órát választottuk. Az órákat a 10.B biológia,
a 11.B biológia és a 11.B matematika csoportokban tartotta meg Oroveczné Egervári
Zsuzsanna és Biros Tíria, emellett az ajánlott online tanórák közül választottunk a
biológia, kémia és földrajz órákon. A Fenntartható jövő? címmel tartott előadást a
témahét keretében dr. Blahó János igazgató úr a 10.C, a 12.B biológia és a 12.C
osztályok részére. A témahéthez kapcsolódóan a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszéke kétfordulós versenyt
hirdetett középiskoláknak „Ökocímke vetélkedő” címen, melyben iskolánk egy csapata
vett részt. A program megvalósításában részt vevő pedagógusok: Dr. Blahó János,
Francziszti László, Gabnai Edit, Mikulás Rolandné, Oroveczné Egervári Zsuzsanna,
Seres Erzsébet.
2021.03.09-én a Fenntarthatósági Témahétre történő felkészítő online képzésen vett
részt a biológia munkaközösség három tagja (Francziszti László, Gabnai Edit,
Oroveczné Egervári Zsuzsanna). A továbbképzést Seres Erzsébet tartotta
intézményfejlesztési szaktanácsadóként.
Az idei tanévben 6. alkalommal vettünk részt a Fenntarthatósági témahéten április 1923. között. A témahétre ajánlott óraterveket órai keretek között valósította meg a













biológia és a földrajz munkaközösség 15 osztályban illetve tanulócsoportban. A
választható óratervek közül a Fenntartható életmód, az Ültess egy fát!, a Műanyagok,
mint veszélyforrások, a Mobil-élet, a Hová viszed az energiát?, a Fenntartható
közlekedés és a Zöld pénzügyek témákat valósítottuk meg, illetve az ajánlott online
tanórákhoz kapcsolódtunk. Az órák mellett tanulóink részt vettek a Fenntarthatósági
kutatás programjában, melyhez kapcsolódóan diákoknak szóló kérdőívet töltöttek ki
tanulóink, illetve IKT feladatokat oldottak meg a Pénziránytű Alapítvány honlapján. A
program megvalósításában részt vevő pedagógusok: Dr. Blahó János, Francziszti
László, Gabnai Edit, Kis János, Mikulás Rolandné, Nagyné Dömötör Márta, Oroveczné
Egervári Zsuzsanna, Seres Erzsébet.
Varga László 9.D osztályos tanuló az Európai Parlament Nagykövet Iskolája
programban több Európa Pont által szervezet webináriumon vett részt fenntartható
fejlődés témakörben:
o A termőföldtől a fogyasztóig
o Fenntartható utazás
o Lebomlik vagy nem bomlik? Lehet-e műanyagmentes a jövő?
2021. 05. 28-án az iskolában megrendezett Európa-nap egyik kiemelt témája az Európai
Unió környezetvédelmi stratégiája volt. A Zölden jobb az EU-ban című bemutatón az
EU környezetvédelmi stratégiáját mutatták be a részt vevő diákok, illetve, hogy
diákként mit tehetünk a fenntartható jövőért. A programban Pávleti Panna, Hajdú
Sándor, Nemes Nina, Varga László, Gellény Eszter, Khaldi Aisa, Czédula Jessica,
Asztalos Erika, Ficsor Regina, Bodó Eszter, Marton Fruzsina vett részt Seres Erzsébet
tanárnő koordinálásával.
A Magyar Természettudományi Társulat Környezettudományi Szakosztálya által kiírt
I. Kárpát-medencei Kindler-Láng fenntartható fejlődés tanulmányi versenyen vett
részt 293 tanulóval együtt, de sajnos 3 pont híján nem jutott a döntőbe Varga László 9.
D osztályos tanuló. Felkészítő tanára: Seres Erzsébet
A kisgimnáziumi osztályokban négy tanuló indult a XXIX. Kaán Károly Országos
Természet és Környezetismereti Versenyen és öt tanuló a XXXI. Herman Ottó Kárpátmedencei Biológia versenyen. Felkészítő tanáraik Mikulás Rolandné és Oroveczné
Egervári Zsuzsanna.
Garabuczi Vanessza, 12. B és Zsótér Zoltán 10.B osztályos tanulók a SZTE-MGK
Gazdálkodj okosan! pályázatára nyújtott be az ökofalvak előnyeivel kapcsolatos
pályaművet 2021. májusában. A pályázatok értékelése még folyamatban van.
2018. szeptember 1-től az intézmény Örökös Ökoiskola.

Orosháza, 2021. június 21.

Gabnai Edit
az ökoiskola munkacsoport vezetője

Mellékletek

A Fenntarthatósági témahét keretében a diákok munkáiból készült kiállítás munkái a
zsibongóban

Garabuczi Vanessza (12.B) 1. helyezett munkája

Melis Fanni (10.B) 3. helyezett verse

Zöld mérföldek számolása a Mozdulj a klímáért! akcióhéten

dr. Blahó János előadása a fenntarthatóságról a Fenntarthatósági Témahéten

Az Ökocímke vetélkedőre készült plakát

Online tanóra a Fenntartható közlekedésről a Fenntarthatósági Témahét keretében
(2021. 04. 20.)

Fast fashion projekt a Fenntarthatósági témahéten: 3 tanuló bemutatta saját ruhatárán
keresztül, hogy milyen gyors, divatos ruhák készülnek, mennyi ideig hordjuk és mi lesz
velük.

Az Európa-nap beszámolója az iskolaújságban

