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1. Társult iskola koordinátora
Név:Gáspár Attiláné
2. Társult iskola adatai
Név:
Budapest XVIII. Kerületi Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola
Típus:

X☐Általános iskola
☐Szakközépiskola
☐Gimnázium
☐Egyéb: Szöveg beírásához kattintson ide.

Cím:

1181 Budapest Kondor Béla stny 10.

Telefon:

+36 1 2918803, +36309734233

E-mail:

helyettes@csontvaryiskola.hu

Weboldal:

www.csontvaryiskola.hu

Diákok adatai: 373 fő
Korosztály: 7-14 évesek
Ebből fiúk száma: 214 fő. lányok száma: 159 fő.

Társult Iskola éves beszámoló

3. Globális vagy regionális projektben, versenyben, kampányban való részvétel
Témája:
☐Globális felelősségvállalásra nevelés, a béke és erőszakmentesség kultúrája
X☐Fenntartható fejlődés és életmód
☐Kultúrák közti tanulás, kulturális sokszínűség és örökség
X☐Egyéb: Szöveg beírásához kattintson ide.
Esemény neve, időpontja v. időtartama, rövid leírása:
A 2020/21-es tanévben a járványügyi helyzet megkövetelte a speciális szigorú szabályok betartását.
Nagyobb gyerekeink tanórákon és a szünetekben is részt vesznek a fertőtlenítésben, a tantermek,
mellékhelyiségek tisztán tartására fokozottan figyelnek. Felsőseinkkel megismertetjük a
környezetbarát, egyszerű tisztítószereket (ecet, maradék citrom), az olcsóbb, de hatékony
mosószódát.
Az újságpapírt, a kartont minél többféle módon újra hasznosítjuk, ezzel is csökkentve a
fakivágásokat.
Gyűjtjük továbbra is a szárazelemet, folytatjuk a szelektív hulladékgyűjtést a tantermekben és a
folyosókon.
Újra indítottuk az Öko kreatív szakkört, most csak azonos osztályba járó tanulókkal. Készítettünk
virágkarót, műanyag kupakokból társasjátékot, dekorációt, karácsonyi díszeket, ajándékokat a papír
és a parafa dugó újrahasznosításával.
Nem maradt el a Luca búza vetése az alsós csoportokban.
Idén a Fenntarthatósági témahét is az online térben zajlott.
Regisztráltunk és több osztállyal részt vettünk az alábbi programokban:
- „Mi fán terem az erdő? „erdővédelmi online tanóra
- Fenntartható közlekedés MÁV/ VOLÁNBUSZ
- ZÖLD ERDŐ OKTATÓCSOMAG – alsó, felső
- ZÖLD GAZDASÁG OKTATÓCSOMAG –felsősök
Jelentkeztünk a „CseppetSem” sütőolaj begyűjtési programra is, a várjuk a visszajelzést.
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A Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Nonprofit Zrt. az idei tanévben is folytatta Környezetvédelmi
Oktatóprogramját. Május 10- től lehetőség nyílt a Szemléletformáló és Újrahasználati Központ
csoportos meglátogatására és tanóra, foglalkozás igénylésére előzetes egyeztetést követően.
Május 19-én a 3. évfolyam, június elején az 1., 2. és a 4. évfolyam vett rész egy-egy 90 perces
programon.
A foglalkozásokon, közös játékokban szereztek ismereteket a Társaság tevékenységeiről, a
hulladékgazdálkodásról, a hulladékpiramisról, a szelektív hulladékgyűjtésről, a komposztálásról, a
körforgásos gazdaságról, globális környezetvédelemről. A negyedikesek számára, kérésünkre, a
megújuló energiaforrásokról tartottak igen hasznos előadást.
távolságtartás témában voltak remek játékos feladatok.
Benevezett iskolánk a „Szelektíven jobb” környezetvédelmi mozgalomba. Szorgalmasan gyűjtötte
minden évfolyam a tejes és üdítős kartondobozokat. Az udvaron osztályonként érdekes alakzatban
elhelyezkedve laposra taposták, majd berakták a szelektív kukákba. A műveletről remek fotókat
készítettek kollégáink, amelyeket október 15-20 között kellett feltölteni a megadott youtube felületre.

4.

ENSZ / UNESCO által elismert nemzetközi jeles naphoz kapcsolódó esemény,

események (esemény neve, témája, időpontja v. időtartama, rövid leírása)
Ebben a különleges tanévben, a pandémiás időszakban is alapvető célkitűzéseink közé soroljuk az
ökoiskolai tevékenységek folyamatos továbbfejlesztését, a szemléletformálást és a
környezettudatosságra nevelést.
A szeptemberben betervezett programok közül csak néhányat sikerült megvalósítani. Az Állatok
világnapján fotókiállítást rendeztünk az aulában „Én és a kedvencem” címmel.
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztálya meghirdetett egy különleges
programot a Kézmosás világnapja alkalmából „Vírusvadászat” címmel alsós osztályoknak.
Örömmel jelentkeztünk mi is a felhívásra. Az interaktív foglalkozásokat 45 percben 3 helyszínen
tartották meg osztályainknak itt az iskolában. A kézmosás szabályai, a helyes maszkhasználat és a
A koronavírus járvány miatt kialakult helyzet újra felülírta terveinket. A programok egy része
elmaradt vagy az online térben valósult meg.
Az alsós osztályok elkészítették „Az év élőlényei” plakátokat, amelyekkel díszítettük iskolánk
auláját.
A víz világnapjára a felsősök kvíz játékkal, aktuális kisfilmek megtekintésével emlékeztek.
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Az alsósok digitális tananyagába is minden évfolyamon becsempésztünk e jeles naphoz kapcsolódó
feladatokat.
Március 31-re ÖKO napot terveztünk kirándulásokkal, túrákkal, virágültetéssel, környezetünk
szépítésével. A digitális oktatás bevezetése miatt helyette virtuális túrákat ajánlottunk tanulóinknak a
Dunakanyarba illetve ”Magyarország a kezedben” címmel. Közzétettünk kisfilmeket „Az év
élőlényeiről” is.
Dr. Jane Goodall „A Föld napja 2021” inspirációs üzenetét helyeztük a középpontba április 22-én:
„Gondoljunk minden napra úgy, mintha a Föld napja lenne!”
Emellett ajánlottuk a gyerekeknek a Forum Hungaricum Nonprofit Kft ingyenes alkalmazását, a 3D
Országjáró honlapot. 94 virtuális séta, kirándulás hívta fel a figyelmet épített értékeink védelmére
várak, kastélyok, múzeumok, templomok bemutatásával.

Csatolt dokumentumok
X☐Fotók (maximum 3 db)
☐Egyéb:Szöveg beírásához kattintson ide.

Dátum: 2021.06.29.
Aláírás: Gáspár Attiláné
Az űrlapot az iskola kijelölt koordinátorának kell kitölteni és 2021. június 30-ig
a Nemzeti Koordinátor részére megküldeni az info@unesco.hu , valamint másolatban
az unesco@tarsultiskola.hu e-mail címre.
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