A takarékosság jegyében
komplex program
Fenttartható
FFC
fejlődési cél
Cselekvési Terv
A szegénység felszámolása adománnyal,
újrahasznosítással

Fenntartható
11.FFC
városok és közösségek (
biztonságossá, fenntarthatóvá tétel)

Szárazföldi
15.FFC ökoszisztémák védelme -Élőhely
kialakítása iskolaudvaron, kertben

Felelő
12.FFC
fogyasztás és termelés

Ruhagyűjtés és újrahasznosítás:
Az iskolában
indítunk egy ruhagyűjtő akciót( 0-20 év)
Határidő: 2022. november 30.
Az összegyűjtött ruhákat, szétválogatjuk.
A kevésbé jó ruhák egyik felét újra hasznosítjuk a
másik felét pedig az állat menhelynek adományozzuk.
Az újrahasznosítás formái: más „ tárgyak” készítése
pl. táska, vagy mobiltelefontartó illetve batikolással
stb. még hordható ruhadarabok „előállítása” .
Határidő: 2022. december 6.
Tanítási órán (osztályfőnöki, művészetek), délutáni
foglalkozás
A jobb ruhákat pedig a gyermekotthonnak
adományozzuk. ( Nagybarca)
Határidő: 2022.december 20.
Elképzelésünk szerint az iskolában, udvaron, kertben
talált, elég régóta nem használt tárgyakat
hasznosítanánk. Először az udvaron lévő kb. 50 éves
gáz elszívót alakítanánk át egy nagy virág kaspónak.
Faültetés, zöldesítés házon belül és kívül – muskátli,
begónia stb szaporítása, ültetése. Ivartalan
szaporítás vegetatív szervekkel. Virágcserepek
helyett edények, konzervesdobozok felhasználása.
Biológia, osztályfőnöki és lyukas órákon a gondnok
segítségével.
Határidő: 2022. december 15.
Méhlegelő helyének kialakítása az udvaron
elfekvőben lévő tárgyakból (régi edények, vödrök,
hordók, gumiabroncs- rovarhotel már elkészült)
Növények telepítése tavasszal. ( levendula stb,- ezek
beszerzése a Csépányi farmról)
Határidő: 2022. december 20.
Alumínium dobozokból is készítünk külön féle madár
itatókat etetőket természetesen ezeket
biztonságossá tesszük az állatok számára.
Tanórán kívüli elfoglaltságként.
Határidő: 2022. december 20
Cipősdoboz Akció: Adománygyűjtő programot
indítottunk a kórházi beteg gyermekek számára..
Iskolánk tanulói a megkímélt játékaikat
cipősdobozban gyűjtik. Ez lesz a Télapó ajándéka
Határidő:2022.december 4.
Tartós élelmiszerek gyűjtését is szeretnénk folytatni,
a gyűjtött élelmiszereket a Máltai
szeretetszolgálatnak adjuk le.
Határidő: 2022. december 20
Ne vásárolj semmit! jeles nap- osztályok közötti

A takarékosság jegyében
komplex program
Biztosítani
4.FFC
az átfogó és az igazságos minőségi
oktatást és elmozdítani az egész életen át
tartó tanulási lehetőségeket mindenki
számára.

Határidő: folyamatos
A14.FFC
fenntartható fejlődés érdekében megőrizni
és fenntarthatóan használni az óceánokat ,
tengereket és tengeri erőforrásokat.

verseny, vetélkedő hirdetése, szervezése
Határidő: 2022. november 30.
Az iskolánk néhány diákja a helyi kórházba
mesedélutánokat, felolvasást tartana a diákok által
gyűjtött, elajándékozott mesekönyvekből.
Határidő: folyamatos
Folyatjuk a kupak és aludobozgyűjtést, amellyel
hozzájárulunk egy beteg kisfiú fejlesztő
foglakozásához
Használt sütőolaj gyűjtése szeptemberben kezdődött
Az udvaron elhelyezett gyújtó edénybe eddig csak
diákjaink által gyűjtött olaj került.
A gyűjtést kiterjesztenénk a kerületre, a kerületben
élő lakosságra is. ( iskolai alapítvány bevételének
növekedése)
Határidő: folyamatos

Megerősíteni
17.FFC
a végrehajtás módjait és
fejleszteni a fenntartható fejlődés globális
partnerségét.

Az udvaron, iskolánk közelében a város több
területén tartunk szemétszedési megmozdulásokat.
Hatáidő:2022.november 30.

Sürgősen
13. FFC cselekedni a klímaváltozás és
hatásai leküzdése érdekében

Energiakommandó szervezése: ügyelni a pazarlás
csökkentésére- lámpa lekapcsolása, víz elzárása

A takarékosság jegyében
Komplex program
Készítette: az Ózdi József Attila Gimnázium 11. A osztálya
Kelt: Ózd, 2022. 10. 24.

