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Környezetvédelmi munkaközösség 

év végi beszámoló 2018/2019. 
 

 

 

 

1. A szakmai munka áttekintése 

1.1.A nevelőmunkában elért eredmények 

 folytattuk a sok éve megkezdett munkát 

 eddigi szakmai projektjeink sorát bővítettük: az 

Európai Hulladékcsökentési hét, a Fenntarthatósági 

témahét programján kívül csatlakoztunk a Világ 

Gyaloglónaphoz, a Világ Legnagyobb tanórájához is. 

 A Világ Gyaloglónaphoz kapcsoló pályázatot 

nyújtottunk be, de sajnos nem nyertünk. 

 kiállításokat rendeztünk az aulában a világnapokhoz 

kapcsolódóan 

 decemberben minden osztály elkezdte a madáretetést, 

amit a jó idő beálltáig folytattunk 

 a madáretetéshez külső támogató által kaptunk 

magokat 

 a világnapokhoz kapcsolódóan témanapokat tartottunk, 

sok érdekes feladattal, meghívott előadókkal 

 a 4.t osztály látogatást tett a hulladékválogatóban, 

megfigyelésük témája: a hulladék útja volt 

 az iskolai diákönkormányzattal közösen 

bekapcsolódtunk a városi „Te szedd!” akcióba 

 az alsó tagozaton eredményesen működött az „energia 

járőr” munka 

 folytattuk az „öko 5 perc” előző tanévben megkezdett 

munkáját az iskolarádión keresztül 

 a Városvédő Egyesület idén is iskolánkban rendezett 

kiállítást, a környezetvédelemhez kapcsolódóan 

 hetedik alkalommal szerveztük meg a „Tiszta víz” 

versenyt 

 

1.2.Az oktatómunkában elért eredmények 

 az iskolai informatikai rendszer fejlődésének 

köszönhetően állandó szerepet kapott tanítási óráinkon 

a projektorok, laptopok használata,így fejlesztve a 

digitális kompetenciát 

 átszerveztük a szelektív hulladékgyűjtést (kapcsolodva 

az iskolai papírgyűjtéshez) 
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 alsó tagozaton ismét megszerveztük az Ökovíz 

segítségével a papír kéthetenkénti elszállítását 

 az iskolarádiót havonta használtuk a jeles napok 

megismertetésére, programjaink propagálására; felső 

tagozaton a suli tv hirdetőjét használtuk 

 ebben a tanévben voltak területek, ahol nagyon jól 

dolgozott a munkaközösség, de voltak időszakok, 

amikor teljesen ellaposodott a munka 

 a felső tagozattal a kapcsolattartás nehézkes volt 

 

1.3.Tehetséggondozás, felzárkóztatás, tanórán kívüli (szabadidős) 

tevékenység, egyéni fejlesztés. 

 szakkörön a versenyekre való felkészítést, és érdekes 

kísérleteket végeztünk a gyerekekkel 

 a negyedikes osztályok a Tisza-tavi Ökocentrumba 

szervezték a kirándulásukat 

 

1.4.Versenyeredmények (országos, megyei) 

 „Tiszta víz” környezetvédelmi csapatverseny 

1-2. évfolyam II,III. hely 

3-4. évfolyam I. hely 

5-6. évfolyam  I. hely 

 

 

 

 

2. Közösségi rendezvények, ünnepségek 

2.1.„Tiszta víz” környezetvédelmi verseny 

2.2.Állatok világnapja 

2.3.Víz világnapja 

2.4.Föld napja 

2.5.Környezetvédelmi világnap 

2.6.Szelekív hulladékgyűjtés megszervezése 

2.7.Te Szedd! 

2.8.Városvédő Egyesület programjaihoz való kapcsolódás 

 

 

 

 

 

Cegléd, 2019. június 14. 

Hegedűs Istvánné 

mkvez 


