Részlet az intézményi munkáról készült Beszámolóból
2016/2017-es tanév
16.7. Ökoiskolai tevékenységünk
Iskolánk az országos ökoiskolai hálózat tagjaként nagy hangsúlyt fektet a mindennapokban a
környezettudatos magatartás kialakítására, a fenntartható fejlődés fontosságát hangsúlyozó,
szemléletformáló tevékenységek megvalósítására.
Már a tanév eleji tervezőmunka során szerepet kap a nevelés e területének kiemelése. Az
intézményi, a munkaközösségi tervek tartalmazzák azokat a jeles napokat, eseményeket,
amelyek alkalmat teremtenek az egészség és a környezet megóvása érdekében szervezhető
figyelemfelkeltő akciókra. A már hagyományosnak számító tevékenységek között jelen van az
Energia járőrszolgálat működtetése, a Közlekedési kígyó játék, a Madárbarát iskola címhez
kapcsolódó tevékenységek, az Öko szakkör összejövetelei, túrái. Az iskolaújság és az
iskolarádió szerkesztői folyamatosan gondoskodtak újabb szemléletformáló információk
közzétételéről. Az Öko-faliújság havonta megújuló érdekességekkel várta a természet iránt
érdeklődőket. Az iskolai nyílt hét programját színesítette az Öko szakkör bemutatkozása. Ebből
az alkalomból egy fotósorozatot állítottak össze. Így az iskolánkba látogatók képet kaphattak a
tanulók elhivatottságáról, az eddigi tevékenységeikről, a szakköri munka vidám pillanatairól.
Ebben a tanévben is kitöltötték 4. és 8. évfolyamos diákjaink a környezettudatosság szintjét
felmérő kérdőívet. Az elemzés eredményének részletes áttekintését a szakkör tagjai egy
foglalkozás keretében megtették. A Diákönkormányzat képviselőiből megalakult Zöld DÖK
tagjainak munkája pedig egész tanévben hozzájárult a program teljes iskolai közösségre történő
kiszélesítéséhez.
A tanulók ismereteinek bővítésében a könyvtár is fontos szerepet töltött be. Tovább gyarapodott
azoknak a könyveknek, kiadványoknak a száma, amelyek sok érdekességgel szolgáltak az
érdeklődők számára.
A jeles napokhoz kötődő, hagyományosnak számító események mellett az idei évben a Föld
napja alkalmából egy meghívott előadó gazdagította a gyermekek ismereteit. Előadásának,
bemutatójának köszönhetően a denevérek világába pillanthattunk be. Ősszel pedig az iskolánk
udvarán denevérodúk elhelyezésére kerülhet sor. A madarakról és fákról tanítványaink a tavaszi
hónapokban egy projekt keretében bővítik információikat. Záró rendezvényként az alsó
tagozatos diákok számára akadályversenyt hirdettünk meg, a felső tagozatos diák számára
játékos feladatok megoldása jelentett hasznos, a témához kapcsolódó időtöltést.
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Intézményünk csatlakozott az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által meghirdetett
Fenntarthatósági témahéthez. Ennek keretében olyan foglalkozásokat ajánlottak meg, amely
lehetővé tette a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását, a fenntarthatóság témájának
élményszerű elterjesztését. A pedagógusok a tanított korcsoportnak megfelelő óravázlatot
töltöttek le, adaptáltak és valósítottak meg tanóráikon.
Tovább gyarapodott intézményünk növényzete. Tavasszal újabb 120 tőből álló sövénytelepítés
valósult meg. Ebben az évben első alkalommal csatlakoztunk az „Életjelek”országos
felhíváshoz, melynek keretében a községben meglévő természetvédelmi területet térképeztük
fel. A Holt-Tisza növényvilága, különösen a sulyom miatt védettséget élvez. Erre hívtuk fel
tanítványaink figyelmét a területre szervezett akcióprogrammal.
Minden tanuló számára maradandó élményt nyújt egy tanulmányi kirándulás, ahol láthatja
mindazt, amiről a tanórákon képek, szövegek segítségével ismereteket gyűjtött. Június 13-án a
teljes iskolai közösség Poroszlóra látogatott el. Az Öko centrum területén a gazdag kiállítási
anyag megtekintését követően megismerkedtek a Tisza-tó élővilágával. A különböző
korcsoportokhoz igazodó programban szerepelt még a Kiskörei Vízlépcső megtekintése, túra a
tanösvényen, csónakázás, egy tanya meglátogatása, valamint egy keramikus műhelyének
felkeresése.
A korábban elnyert „ökoiskolai” cím megújítása is megtörtént. A benyújtott pályázatot
elfogadták, és újabb három évre megőriztük.
A tanulóink szemléletformálásában, a természeti és környezeti értékeinknek megőrzése iránti
elkötelezettségének erősítésében másik fontos pillér a Szitakötő bázisiskolai tevékenység.
Kovácsné Zsigri Csilla tanítónő irányításával a diákok bekapcsolódnak az országos
programokba, közzé teszik munkáikat, megismerkednek e témához kapcsolódó kortárs irodalmi
alkotásokkal. A tanulók mellett a nevelőtestület tagjai számára is szervez foglalkozásokat. A
továbbképzések alkalmával megismerteti a kollégákkal a folyóiratok tartalmát, pedagógiai
értékeit, tanórai felhasználásuk lehetőségeit.
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A poroszlói kirándulás programja
ÉVFOLYAM

1.
Létszámok: 31
Osztálylétsz.
9:00- 12:00

2.
35

3.
23

4.
15

Állatfarm
Egy közeli tanya meglátogatása

9:00 – 12:00

9:00 – 11:00
Kiskörei Vízlépcső

-

Kalandok a természetben
/ akvárium, kilátó, vidraetetés, állatbemutató, tájház,
állatsimogató……/
2,5 – 3 óra

13:30- 16:00

6.
29

Tiszavirág Ártéri
Sétaút

Ökocentrum:

Programtól függően közben ebéd

5.
29

Programtól függően
közben ebéd

13:00 – 14:15
„Eltűnt erdők
nyomában”
(kishajós túra)
75 perc
800 Ft/fő
15:00 – 16:00
Kerámia gyártási
bemutató
1 óra
500 Ft /fő

révhajós
kirándulással

Tiszaörvény,
Szabics Kikötő
2 óra
600Ft/fő + 20 000,-

Programtól függően
közben ebéd

12:30 – 16:00
Ökocentrum:
Kalandok a
természetben
/ akvárium, kilátó,
vidraetetés,
állatbemutató, tájház,
állatsimogató……/
2,5 – 3 óra
1250,-Ft/fő

7.
21

1,5 óra

8.
43
9:00- 10:00
Kerámia gyártási bemutató
1 óra
500 Ft /fő

200 Ft/fő
Ökocentrum:
Kalandok a természetben
2,5 – 3 óra
1250,-Ft/fő

10:30 -12:00
„Eltűnt erdők nyomában”
(kishajós túra)
75 perc
800 Ft/fő
Programtól függően közben ebéd

Programtól függően
közben ebéd

14:30 – 16:00
„Eltűnt erdők nyomában”
(kishajós túra)
75 perc
800 Ft/fő

12:30 – 16:00
Ökocentrum:
Kalandok a természetben
/ akvárium, kilátó, vidraetetés,
állatbemutató, tájház,
állatsimogató……/
2,5 – 3 óra

3

4

