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Intézményünk Örökös Ökoiskola, és tudjuk, a cím kötelez. Ezért minden évben különösen nagy hangsúlyt
fektetünk a FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT programjaira. A programok szervezését biológia munkaközösségünk
végzi, nem csak a biológia fakultációs osztályoknak. Tevékenyen kb. 300 diák kapcsolódott be a
programokba.
Intézményünk szeptember első napjaitól a járványhelyzet okán
hibrid rendszerben dolgozott. Folyamatos volt az osztályok és
tanárok mozgatása a digitális oktatási rendben, és a készenlét az
egésziskolás zárásra. A rendelkezések október 1-től megtiltották a
nem tanórai foglalkozások szervezését, a külső résztvevők
meghívását. Ennek ellenére a szeptemberben megtervezett
programjaink nagy részét a diákok és pedagógusok pozitív, vidám
hozzáállásával sikerült megvalósítanunk. Ebből állítottuk össze az
alábbi
összefoglalót.
További
infók:
https://vetesigimnazium.hu/index.php/hirarchivum-nav/1363fenntarthatosag-temahet-hirei.
KEDVENC ZÖLD OSZTÁLY DEKORÁCIÓS VERSENY (OKTÓBER-NOVEMBER, KB. 160 DIÁK)
Iskolánk külső-belső infrastruktúrája kiváló lehetőséget ad a zöld
dekorációnak. Saját beltéri biotópunk (élő teknősökkel) a kikapcsolódás
helye. A versenyre öt osztály nevezett, akik szép kivitelezésű, sok
munkát takaró megoldásokkal díszítették termeiket. Nagy örömünkre
szolgált, hogy nemcsak B-s, hanem C-s osztály is indult a versenyen.
Nagyon kreatív, ötletes megoldásaikért (vízkultúrás növények,
újrahasznosított kupakok) a zsűri különdíjat adott részükre. További
képek elérhetők: https://vetesigimnazium.hu/index.php/galeria-nav
ÖKOVARRÓS DÉLUTÁN (SZEPTEMBER 30, 25 DIÁK, 8 PEDAGÓGUS)
A KÖR Alapítvány segítségével másodszor szerveztük meg rendkívül
népszerű programunkat, az újrahasznosítás jegyében. Textil zöldséges
zsákot, kenyértartó zsákot, textil maszkot és kávé kapszulából ékszert is
készíthettek a diákok és a nagy számban megjelent tanárok. Sokak
számára újdonság és nagyon motiváló volt a varrógép használata, mely
fenntartható életvitelünk egyik kulcsa lehet a jövőben. Zajos, vidám
délutánnal búcsúztunk a félévi közösségi programoktól ezen a napon.
ZÖLD GONDOLATOK FOTÓPÁLYÁZAT (OKTÓBER-NOVEMBER, 30 ALKOTÁS)
„Ha egy zöld ágat tartasz a szívedben, előbb-utóbb rászáll egy
énekesmadár”. Az iskolai pályázatra - melyet a fenntarthatósági témahét
alkalmából hirdettünk meg - olyan jól elkapott pillanatokat,
benyomásokat, képi gondolatokat vártunk, amelyek a cím szerint ZÖLDEK.
A pályázat értékelése még tart, virtuális és valódi kiállítást is szervezünk. A

pályázatra diákok és dolgozók is nyújtottak be alkotásokat. A legjobban
sikerült képek további pályáztatására is ösztönözzük művészeinket.
FAÜLTETÉSI PROGRAM, TULIPÁNHAGYMA PROGRAM (NOVEMBER, DOLGOZÓK)
A biológia munkaközösség a faültetési program keretében a Balatonfelvidéki Nemzeti Parktól egy szabadgyökerű, hazánkban őshonos
vadalmafa-csemetét kért és kapott. A nehéz idők emlékére, a remény, a
megújulás jelképeként ültettük el a fát. A városgazdálkodás jóvoltából
minden évben részt veszünk a tulipánhagyma ültetési programban.
Idén segítettük az óvodai-iskolai osztásban, kb. 6000 hagymát kaptak az
intézmények ajándékba. Sajnos a járványhelyzet miatt ezeken az
ültetéseken már nem tudtak diákjaink részt venni.
IDŐSZAKI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ VERSENY (OKTÓBER-NOVEMBER, KB. 150 DIÁK)
Használt elem (és kisméretű akkumulátor), használt mobiltelefon, e-kütyü
versenyünket minden évben megrendezzük. Van saját mobilgyűjtő
installációnk is a „Passzold vissza tesó kampány”-hoz. Emellett folyamatosan szelektíven gyűjtjük a papír- és PET-hulladékot iskolánkban. A
munkaközösség tanárai házi sütivel jutalmazták a gyűjtőket: 2 elem 1
sütit és 1 mobil 2 sütit ért. 60 mobiltelefont és 29 kg elemet gyűjtöttünk
így, bár a digitális oktatási rend miatt a gyűjtés ideje lerövidült.
DIÁKOK ÉS TANÁROK A FENNTARTHATÓSÁGRÓL (OKTÓBER, 2 INTERJÚ - 16 DIÁK ÉS MINDENKI?)
A témahéthez kapcsolódó kérdőívezés 3 módon folyt iskolánkban: 2 diákcsoporttal fókuszcsoportos interjú
készült: egyik csapat elkötelezett „ökos”, másik csapat csupán lelkes diákokból állt. A különleges
helyzetben nagyon jót beszélgettünk a feltett kérdésekről. Érdekes tapasztalat volt, hogy a témában
elvileg kevésbé járatos tanulók is nagy örömmel, és okosan formáltak véleményt jövőnkről. A tanári és diák
kérdőíveket többször megkapta mindenki a saját levelezési címére, bízunk abban, hogy sokan kitöltötték
közülünk.
ZÖLD SAROK BIOTÓP FEJLESZTÉSE (NOVEMBER 11.)
Iskolánk kiváló belső adottságokkal rendelkezik, amit ki is használunk.
Diákjaink kedvelt lelki feltöltőpontja a Zöld sarok. Itt buja növényzet,
mocsári teknősök, és kényelmes fotelok segítik a kikapcsolódást. A
Fenntarthatósági Témahétre időzítve az iskolai alapítvány és a Kör
alapítvány ajándékaként a biológia szárnyra, a teknősök melletti
pihenőhelyre két új babzsákfotel került, reméljük, hamarosan birtokba
veheti mindenki. 
"ENERGIAFALÓ KÜTYÜK" A KÖR ALAPÍTVÁNY ELŐADÁSSOROZATA DIÁKOKNAK (OKTÓBER, ÖSSZESEN 70 FŐ)
Az interkatív előadásokon hallottakat a következő osztályfőnöki órán
meg kellett osztaniuk az osztály többi tanulójával is. Az
osztályfőnökök visszajelzése alapján a diákok ügyesek voltak ,
lényegre törően adtak tájékoztatást a témáról társaiknak. Ugyancsak
ehhez a témához kapcsolódott a kollégáknak tartott személetformáló
előadás is. A kapcsolódó „Zöldebb vagy mint az átlag? - Nagy ZÖLD

ENERGIA teszt” egy online formában meghirdetett verseny volt. A
verseny fődíját, egy napelemes hátizsákot iskolánk tanulója kapta.

„#SZELEKTÍVENJOBB” PROGRAM (OKTÓBER 21. CSÜTÖRTÖK)
Mozgalmat indított az Italos Karton Egyesülés (IKSZ) a Földünkért
világnap alkalmából. A közösségi média erejét kihasználva közel 2,5
millió embert értek el a kampánnyal. A kezdeményezéssel az IKSZ célja
az volt, hogy felhívja a lakosság figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés és
az újrahasznosítás fontosságára. A tanulók felkeresték a szelektív
gyűjtő szigeteket az iskolában, és a készített fotókat a saját közösségi
oldalukon megosztva reklámozták azok használatát.
BÚCSÚ A PET-PALACKOKTÓL - PET-MENTES ISKOLA PROGRAM (NOVEMBER VÉGE)
Sikeresen pályázott iskolánk a Kék Bolygó Alapítvány programjára, így újabb aktív
lépést tehetünk a hulladékcsökkentésért. Sajnos - bár így terveztük - de a
témahétre nem tudtuk előkészíteni a vízautomata fogadását. Így azt csak
novemberben szerelték be. Az ajándékba kapott 500 db kulacsot a bevezető és a
végzős évfolyamok között fogjuk kiosztani. A régóta használt palackprés, illetve
az iskolabüfé kínálata is segíti az ökolábnyom-csökkentést az intézmény egész
területén. A pedagógusok az iskola logójával ellátott tartós kulacsokat használnak
régóta, példát mutatva a diákoknak. Az automata környezetét egy plakátkésztő
pályázattal fogjuk figyelemfelkeltővé tenni, elhelyezését a legforgalmasabb,
bejárati aulába terveztük, a büfétérbe.
Fenntarthatósági témahét a digitális térben (Október-November 11.)
Iskolánkat az a megtiszteltetés érte, hogy a Fenntarthatósági Témahét nyitórendezvényén a Kossuth Rádió
élő körkapcsolásában szerepelhetett vállalásaival. Örültünk, hogy megmutathattuk a hallgatóknak, milyen
sok programmal készültünk a hétre.
A FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT programjait a központi aula képújságján vetítettük, így mindenki naprakész volt
az aktuális eseményekről, határidőkről.
A témahét online és ajánlott tanóráit élőben a tanórák védelme miatt a szakos tanórákon tudtuk
meghallgatni, ezért elküldtük a diákoknak és a pedagógusoknak későbbi felhasználásra. Az előző tanévben
rendkívül sikeres flashmobot szerveztünk a világ Legnagyobb Tanórája program keretén belül.
Végezetül álljon itt néhány gondolat iskolánk sikerességének okairól. A gimnázium 1999-ben indította el az
emeltszintű biológia-ökológia képzést. Eredményességét mutatja, hogy az ELTE Természettudományi Kara
elismerő oklevélben részesítette a Vetési Albert Gimnázium biológia pedagógusi munkaközösségét a
kiemelkedő felkészítő munkáért, amelynek eredményeképpen a 2018/2019-es tanévben az ELTE TTK
osztatlan biológia illetőleg kémia tanári szakjára a legtöbb hallgató az intézményünkből nyert felvételt.
A témahét rengeteg programját a pedagógusok elhivatottsága mellett komoly közösségi munkamegosztás
jellemezte. Így 1-1 pedagógus a maga választott területen végezte el a kampány- és összesítő munkát is. A
biológia munkaközösség programszervezői: Likerné Pucsek Rozália, Glatzné Gyömörei Irén, Bánlaki Ildikó,
Csepelyné Gáncs Judit, Csiszkóné Bogár Andrea, Csík Andrea, Kreschkáné Világhy Bernadett, Orosz Enikő és
Szűcs Attila.
Veszprém, 2020.11.30.
További
információk
munkaközösségi
https://termeszettudomanyos.webnode.hu/okoiskola/.
Címünk: Vetési Albert Gimnázium, Veszprém, Kemecse u. 1. , 8200
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