2017/2018. Ökoiskolai beszámoló
Az idei tanévben egy hároméves időszakot zárunk, mely időszak során folyamatosan kiemelt
feladatunk volt az Ökoiskola pályázatban vállalt célok és programok megvalósítása. A
munkatervbe beterveztük a környezeti neveléshez kapcsolódó programokat, feladatokat.
Intézményünkben eddig is fontosnak tartottuk a gyerekek környezeti nevelését, de a cím
elnyerésével tovább szeretnénk erősíteni a környezettudatos szemléletet, nemcsak a
tanulók, hanem a felnőttek körében is. További cél a környezeti nevelési tevékenységek
színvonalának emelése. Célunk a civil szervezetekkel, más oktatási intézményekkel való
együttműködés továbbá a helyi közösség, a közvetlen környezet adottságainak,
lehetőségeinek kihasználása.
Az elmúlt három év vállalásai:
1) Gyalog, kerékpárral, tömegközlekedéssel közlekedők számának növelése az
intézményi dolgozók körében (2015/2016)
2) Szelektív hulladékgyűjtés (2016/2017)
3) Hálózati tanulásban való együttműködés a fenntarthatóságra nevelés terén
(2015/2016
A tanév során megvalósult tevékenységeink: Szelektív hulladékgyűjtés, kiemelten
szárazelemek, gyűjtése. A tanév során közel 100 kg használt elemet gyűjtöttek össze a
diákok. Kerékpáros közlekedés népszerűsítésére tavasszal az önkormányzattal és a civil
szervezettel karöltve nagy számban vettünk részt a 3 falu 2 keréken elnevezésű programon.
Szokásainkhoz híven ősszel egészséghetet és egészségnapot tartottunk, érdekes és hasznos
bemutatókkal, versenyekkel. A Vörösmarty Mihály Gimnáziumban a Laboratóriumi program
keretében, a 7., 8. osztállyal négy alkalommal vettek részt kollégáink, ahol tanulóink modern
laboratóriumi környezetben földrajz, kémia, biológia és fizika tantárgyakból a tananyaghoz
kapcsolódó munkáltató, kísérletező tevékenységet végezhettek valamint érdekes, látványos
kísérleteket nézhettek meg. Az Állatok Világnapján a gyerekek körében nagyon kedvelt
állatsimogató programot rendeztük, amikor egy külső állattartó hozott különös állatokat.

Faliújságjaink frissítéséről folyamatosan gondoskodtunk, megemlékeztünk a
környezetvédelmi jeles napokról. Az ünnepkörök projektjei tartalmazzák a környezeti
neveléssel kapcsolatos elemeket is, pl.: a karácsonyváró, a tavaszi kézműves foglalkozások,
az adventi vásárra a gyerekek a megunt játékaikat, illetve a saját készítésű ajándéktárgyaikat
hozhatták el, a tavaszi foglalkozásokon merítünk a népi hagyományokból. Az iskola díszítése
során gondot fordítunk az újrahasznosítható, többször felhasználható anyagok
alkalmazására. Papírgyűjtés két alkalommal zajlott iskolánkban, a Diákönkormányzat
szervezésében, ősszel és tavasszal. Szintén két alkalommal került megrendezésre a Fuss az
Iskolaudvarért programunk, a befolyt támogatást épített és természetes környezetünk
bővítésére, gondozására, ápolására használtuk fel. A komposztálás és kiskert gondozásának
elméleti ismereteivel ismerkedtek meg diákjaink, előkészítve a jövő évi vállalásunkat az
iskolakert működtetését, amit kísérleti jelleggel már az idei évben beindítottunk. A gyerekek
által a jeles napokra készült rajzaik, plakátjaik korosztályoknak megfelelően folyósóink falát
ékesítik. Föld napi szemétgyűjtésben vettünk részt a településünkön. Felső tagozatosok
részvételével, az osztályfőnökök segítségével történt a sikeres szemétgyűjtő akció. Föld napi
plakátkészítő versenyt rendeztünk alsó tagozatosok részvételével, „zöldbe” borult az iskola a
tanulók segítségével. Az iskolarádióban rövid kis műsort hallhattunk a 3.a osztályosok
előadásában. Technika órákon 4. osztályosaink fűszernövény magokat ültettek. Felső
tagozatosaink Környezet- és Természetismereti Versenyen vettek részt több alkalommal is.
Minden évben közös erővel tavaszi nagytakarítást tartunk iskolánk udvarán, mely idén is
remek hangulatban és szorgos kezek által történt. Egészségfejlesztés területén a település
gyermekorvosa és a védőnő segítik a munkánkat. Az egészséges életmód alakítása és a
környezeti nevelés fő színterei a szakórákon kívül az osztályfőnöki órák és a tanórán kívüli
programok. A fenntarthatóság gyakorlati megismertetése a korosztálynak megfelelő szinten
történik, pl. az ökológiai lábnyomuk kiszámításával. Idén a Pénz7-hez csatlakoztunk, minden
osztály aktívan vett részt a feladatokban. Évente többször szervezünk gyalogtúrákat. Ez év
végén sem maradhatott el hagyományos Sportnapunk. A szelektív hulladékgyűjtés, az
újrahasznosítás, a komposztálás, a takarékos energiafelhasználás ismerete reményeink
szerint segíti azt, hogy a diákjainkból környezettudatos felnőttek váljanak. Célunk továbbá

közös munka a helyi óvodával, az előzetes tárgyalások már megkezdődtek. Iskolánk
honlapján (iskola.soskut.hu) az Ökoiskola illetve a Galéria linken megtalálhatók az év során
végzett tevékenységek fényképes beszámolói.
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