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Ökoiskolai beszámoló (2019-2020. tanév)
Általános feladatok:
- a pedagógusok szemléletformálása – folyamatosan éltünk az értekezleteken,
munkaközösségi megbeszéléseken a lehetőséggel,
- hulladékcsökkentés – tantermekben bővítettük a szelektív gyűjtés lehetőségét
Az idei tanév megvalósult céljai:
Tervek az „Örökös Ökoiskola” irányában - a jövő félévben foglalkozni kell azzal, hogy az iskola
szeretne-e (további) lépéseket tenni az örökös ökoiskola felé (a harmadik évhez érkezünk). Hol
tartunk? Mi a jó, mi működik kevésbé? Mit tudunk fejleszteni?
Zöldi miliő:
 új madáretető készült
 darázsgarázs („rovarhotel”) készült
 tangazdaságban műfecskefészkek telepítése (20+2 db.)
Előadások, akciók:
1. 2019.10.02. No Waste, azaz hulladékmentes piknik rendezése
2. 2019.10.03. Csekonics József lovas programsorozat - előadások, bemutatók
3. Állatok Világnapjához is kapcsolódóan Kutschi Péter, Váczi Miklós őrszolgálat vezető,
osztályvezető, Peresztegi Attila állatorvos tartott előadást természetvédelemről,
madárvédelemről, a ragadozómadarakról és állategészségügyről.
Kiállításon mutattuk be Csonka Vivien különféle csontpreparátumait és Kovács-Bognár Erika
szívmelengető állatfiguráit.
Lehetőség volt adakozásra is - szeretnénk közösen örökbe fogadni egy vércsecsaládot.
4. Az Állatok Világnapján a Bersek József Általános Iskolában (Ökoiskola) – lovasainkkal lovas
bemutatót tartottunk
5. Az Országos Állategészségügyi Versenyen csapatunk bejutott az országos döntőbe.
6. Óvodásoknak tartottunk lovaglási lehetőséget.
7. A Pannon Egyetem (Veszprém) turisztikai vetélkedőjén iskolánk csapata III. helyezést ért el –
„Noé bárkája” a jövő szállodája témával
8. Iskolai természetfotó kiállítás - Idén is kiírtuk a pályázatot. A legjobb fotókat kategóriánként
díjaztuk és az iskola folyosóján bemutatjuk.
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9. Egybecsengés: Ész és szív – 4. rész
A „Páros portrék” keretében egy diákunk és egy tanárunk riportja: Várallai Márk és Illés Péter
„A természetben nincs sem káros, sem hasznos, csak szükséges”
https://www.evangelikus.hu/egybecsenges-esz-es-sziv-4resz?fbclid=IwAR1AMsQycbIwfrzGosONUrlGfztV0Q-koqfTb4HLbdPotihA-9VlCiAw78s
10. Nevezés a fenntarthatósági vetélkedőre – kérdéses, hogy a vírushelyzet lehetővé teszi-e?
11. BISEL - Gumicsizmás természetvédelem program keretében meghirdetett „Az életet adó víz”
című pályázati felhívásra neveznünk kell.

12. Olvasósarok készült – „Fogadj örökbe könyveket!”

Kőszeg, 2020. június 20.

Illés Péter igh.

