Ökoiskola beszámoló 2019/2020

Az idei tanév környezeti nevelési programjait, mint az eddigi években is
töretlen lelkesedéssel terveztük. Sajnos a koronavírus járvány miatt, csak márciusig
tartott az oktatás, mégis sok programunk megvalósult, tartalmas élményekkel,
tapasztalatokkal gazdagodtunk. Sőt a kötelező online oktatásra váltás miatt új
elemekkel bővült a fenntarthatóságra nevelési pedagógiánk eszköztára.
A tanév során megvalósult tevékenységeink:
Idei tanévünket Ökoiskola címűnkhöz hűen egy nagyszabású faültetési
programmal kezdtük, csatlakoztunk az „Ültess fát!” mozgalomhoz, így iskolánk
udvarán minden osztály egy-egy fát ültetett. A fák köré színes virágok és
virághagymák kerültek. Az ültetés során lelkes szülői csapat volt segítségünkre. Az
ültetett fákat a gyerekek rendszeresen locsolták, gondozták a későbbiekben.
Csatlakoztunk az Országos Könyvtári Napokhoz, melynek idei központi témája
a fenntarthatóság volt.
Iskolánk idén csatlakozott először a Sulizsák programhoz, nagy mennyiségű
ruha összegyűjtésével segítettük a textil újrahasznosítását.
Ősszel nem csak a ruha, hanem a szokásos papírgyűjtést is megszerveztünk.
Októberben Szüreti bált rendeztünk, ahol néptáncosaink adtak színvonalas
műsort. A rendezvény kiváló alkalom népszokásaink, kulturális örökségünk
fenntartására.
Szokásainkhoz híven egészséghetet és egészségnapot tartottunk, érdekes és
hasznos bemutatókkal, versenyekkel.
Megemlékeztünk a környezetvédelmi jeles napokról. Állatok világnapján
gyerekek nagy örömére saját házikedvenceiket hozhatták be az iskola udvarára, a
program kapcsán sokat beszélgettünk a felelős állattartásról is.
Októberben a DÖK szervezésében tökfaragó verseny zajlott, melynek az
ÖKO-TÖK kategóriáját az öko szakkörös gyerekek által készített alkotás nyerte.

Az öko szakkör tovább folytatta tevékenységét, ahol élményalapú, játékos
oktatás keretein belül ismerkedtek a gyerekek a természettel, ökológiai
összefüggésekkel. A szakkör rendszeresen vett részt kirándulásokon, ahol a
környező mező, erdő, patakpart élővilágát figyelhették meg. Az ősz folyamán a
budapesti Füvész-kertbe is sikerült eljutniuk, ahol számtalan különleges növényt
láthattak. Tél folyamán madárodúkat készítettek, melyek majd az iskola udvarán
kerülnek kihelyezésre.
Decemberben megrendezésre került a „Fuss az iskolaudvarért!” programunk
is, futáson résztvevőket gyümölccsel jutalmaztuk.
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.
Faliújságjaink frissítéséről folyamatosan gondoskodtunk.
Az ősz folyamán őszi termésekből vándorkiállítás készült, és a
Hulladékcsökkentési Hétre is figyelemfelhívó plakátot alkottunk.
A Naprendszer felépítését 3D modell ábrázolta, mely látványosan
szemléltette a bolygók helyzetét.
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.
A digitális oktatás során sokat foglalkoztunk a természetvédelmi jeles
napokkal (Víz Világnapja, Föld napja, Madarak és Fák napja, Biodiverzitás napja),
illetve online előadásokat, témákat feldolgozó filmeket tekintettünk meg.
Iskolánk honlapján folyamatosan frissülő tartalommal követhetjük nyomon
ökoiskolánk tevékenységét.
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