2015/2016. Ökoiskolai beszámoló
2014. decemberében nyertük el az ÖKOISKOLA címet. Ennek szellemében dolgoztuk ki az éves
ÖKO-munkatervünket, mely szervesen illeszkedik az iskolai élet mindennapjaiba. A munkaterv
készítésénél kritérium volt, hogy az iskolai élet minden területét áthassa.
Az új tanév indulásával még tudatosabban kezdtük meg tevékenységünket. Megalakítottuk az
ÖKO-munkacsoportot, amelynek tagjai szervezik, irányítják és összehangolják a munkát az
egyes évfolyamokon.
A tanulók természet-és környezetszemléletét törekszünk a tanítás-tanulás terén is formálni.
Tanításon kívüli tevékenységeink is szorosan kapcsolódnak az Ökoiskola arculatához.
Fizikai környezetünket zöld növények, diákjaink képzőművészeti alkotásai díszítik, ezzel is
jelezve

a

fenntarthatóságot.

Fontos

feladatnak

tekintjük

a

környezettudatos

magatartásformák folyamatos fejlesztését.
Ennek érdekében tevékenykedtünk az év folyamán.
Az újrahasznosítás szellemében népszerűsítettük a hulladékgyűjtést valamint szárazelem
gyűjtést szerveztünk az év folyamán 2 alkalommal. A lebonyolítást a Diákönkormányzat
vállalta, hagyományainkhoz hűen. A szárazelemek gyűjtése folyamatos, és a tanév végén kerül
elszállításra a FoRoGo Magyarország Kft. jóvoltából.
Az iskola területén napi szinten próbáljuk a szelektív hulladékgyűjtést népszerűsíteni, e
kezdeményezésünk még gyerekcipőben jár.
A madárvédelem is kellő hangsúlyt kapott az év folyamán. Köszönet az osztályfőnököknek,
akik nagyban lelkesítették a tanulókat. A téli madáretetés fontosságára és hasznosságára is
felhívtuk a figyelmet. Az alsós évfolyamok különösen jeleskedtek ezen a területen. Iskolánk
keramikusának köszönhetően gyönyörű madáretető készült. Külön köszönet Szekér Gizellának
és tanítványainak.
Legfontosabb ismereteket közösségfejlesztő órák, osztályfőnöki órák valamint technika órák
keretében , azok anyagába beépítve közvetítettük a gyerekek felé.

Az iskolai karácsonyi ünnephez a fenyőfát természetes anyagokból készült díszekkel
öltöztettük fel.
„Vesd bele magad!” programban is részt vettünk, ami kertészkedésre szólította fel a
gyerekeket. A magot a Fiatal Gazdák Szövetsége biztosította, és a tanulóknak az otthoni
kiskertekben kellett a növényeket nevelni. Komoly adminisztrációs tevékenységet igényelt
mindvégig a feladat (szülők tájékoztatása a program feltételeiről, átvételi elismervények
aláíratása, dokumentálás: fényképek, beszámolók, plakátok készítése és feltöltése).
A Föld napja alkalmából az iskola és környezete területén takarítást végeztünk, ezt is
hagyományosan évek óta tartjuk.
Iskolánk udvarán még sok az olyan terület, amit birtokba lehet venni, ezért kerestünk helyet
egy komposztálónak, amivel szeretnénk bemutatni a természetes anyagok hasznosítását.
Tanulóink több természettudományos vetélkedőn is jeleskedtek.
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