Ökoiskola beszámoló 2018/2019

Idei tanévben lankadatlan lelkesedéssel folytatjuk tovább Ökoiskolaként vállalt
feladataink és céljaink teljesítését, hiszen iskolánk újra elnyerte az Ökoiskola címet.
A tanév tervezésekor tudatosan figyeltünk arra, hogy az ökológiai szemlélet, a
fenntarthatóságra nevelés az iskolában folyó oktatási- nevelési munka minden
területét áthassa.
A tanév során megvalósult tevékenységeink:
Iskolánkban idei tanévben Öko-szakkör indult, ahol tanulóink élményalapú,
játékos és kreatív feladatok során ismerkedtek környezetükkel, tapasztalatszerzés
útján figyelhettek meg ökológiai összefüggéseket. A szakkör során számtalan
kirándulás, terepi vizsgálódás (erdő, mező, patakpart élővilága) adott lehetőséget
természetközeli élmények megélésére.
Tanulmányi kirándulások: iskolánk környezeti adottságai lehetővé teszik
számunkra, hogy gyorsan és könnyedén a természetbe jutva figyelhessük meg az
élővilágot. Tanulmányi kirándulás során diákjaink nem csak természeti környezetüket
figyelhették meg, hanem a hulladék lerakás, hulladékgazdálkodás folyamatát is a
Pusztazámori Regoinális Hulladéklerakó Központban tett látogatásuk során.
Ökoiskolaként vállalt feladataink közé tartozik iskolánk kertjének gondozása.
Konyhakertünk művelése remek lehetőséget adott a növények életjelenségeinek,
fejlődésének megfigyelésére. Az év során veteményes kertünk bőséges termést
hozott, a leszüretelt zöldségekből egészséges ételek készültek.
Iskolánk kertjének állatairól is igyekeztünk gondoskodni, madáretetőket és
méhecskehotelt helyeztünk el udvarunkon.
Októberben Szüreti bált rendeztünk, ahol néptáncosaink adtak színvonalas
műsort. Hagyományainkhoz hűen júniusban iskolánk adott otthont a Kapusztnyik
Gasztronómiai Fesztiválnak. Ezen rendezvényeink kiváló alkalmak népszokásaink,
kulturális örökségünk fenntartására.
Szokásainkhoz híven egészséghetet és egészségnapot tartottunk, érdekes és
hasznos bemutatókkal, versenyekkel.

Megemlékeztünk a környezetvédelmi jeles napokról, mint Állatok világnapja,
Föld napja, Madarak és Fák napja, Víz Világnapja stb. Témanapjainkon játékos
feladatokkal, versenyekkel hívjuk fel tanulóink figyelmét természetünk védelmének
fontosságára.
Témaheteinkre (Fenntarthatósági Témahét, Digitális Témahét, Pénz7) az adott
téma köré szerveződött projektekkel, közösségi programokkal, meghívott előadókkal
készültünk.
„Fuss az iskolaudvarért!” programunk idén is megrendezésre került.
Idén kétszer szerveztünk iskolánkban papírgyűjtés.
A Vörösmarty Mihály Gimnáziumban a Laboratóriumi program keretében, a 7.,
8. osztállyal több alkalommal vettek részt kollégáink, ahol tanulóink modern
laboratóriumikörnyezetben

földrajz,

kémia,

biológia

és

fizikatantárgyakból

a

tananyaghoz kapcsolódó munkáltató, kísérletező tevékenységet végezhettek,
valamint érdekes, látványos kísérleteket nézhettek meg.
Természettudományos versenyeket szerveztünk (Andreetti hét), kimagasló
eredményekkel vettünk részt mi is más iskolákban zajló eseményeken.
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. Az iskoladíszítése során gondot fordítunk az újrahasznosítható, többször
felhasználható anyagok alkalmazására.
Ökoiskolaként célkitűzéseink között szerepelt a kerékpáros közlekedés
népszerűsítése, így nagy számmal vettünk részt a „Három falu 2keréken” elnevezésű
megmozduláson.
Iskolánk honlapján folyamatosan frissülő tartalommal követhetjük nyomon
ökoiskolánk tevékenységét.
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