Ökoiskolai tevékenységünk 2017/2018
Részlet az intézmény tanév végi beszámolójából
Iskolánk mindennapos működése során kiemelt figyelmet fordít a szemléletformálásra, a
fenntarthatóság elveinek érvényesülésére. Folyamatos cél az igényes környezet kialakítása és
kialakíttatása a diákok körében, valamint az iskolai tevékenységek környezetre gyakorolt
hatásának mérséklése.
Úgy véljük, hogy a leghatékonyabb nevelőerő a személyes példaadás. Ezért többek között az
IKT eszközök rendszeres alkalmazására nagy hangsúlyt fektettünk. Az inspiráló tanulói
környezet kialakítása érdekében minden nevelő aktívan, kreatívan részt vállalt a feladatokból.
Az épített környezet esztétikumának növelése, a közösségi terek otthonossá tétele mellett
igyekeztünk gondot fordítani az állagmegóvásra is. A felmerülő meghibásodások, rongálódások
javítása a lehetőségekhez mérten a lehető legrövidebb idő alatt megtörtént. Ebben jelentős
támogatást nyújtanak a nem pedagógus munkakörben dolgozó kollégák is. E területen további
előrelépésre van szükség a hatékony nevelői jelenlét fokozásával, a gazdaszemlélet további
erősítésével.
A nevelők körében mindjobban elterjedt a szemléltető eszközök, szám- és szókártyák laminált
változatának alkalmazása, ezzel is csökkentve a felhasznált papír mennyiségét. Iskolánk
könyvtárában továbbra is kiemelt helyen és a lehetőségekhez mérten folyamatosan bővítjük a
fenntarthatósággal kapcsolatos információhordozókat. A környezeti nevelés, a fenntarthatóság
témájával foglalkozó kiadványok, folyóiratok pedig folyamatosan részét képezik a napi oktatónevelő munkának.
Csatlakoztunk számos olyan kiemelt világnapi felhíváshoz, amely hozzájárult a tanulók
szemléletformálásához (hulladékgyűjtés, Egészségnap, Happy-hét).
A természet, a környezetvédelem iránt érdeklődő tanulók számára az Öko szakkör és a
Kíváncsiak Klubja keretein belül nyílt lehetőség ismereteik továbbmélyítésére. Folyamatos és
aktív kapcsolatot tartottak fenn a fenntarthatóságért tevékenykedő civil szervezettel a Szitakötő
oktatási programhoz kapcsolódva. A Szitakötő folyóirat aktuális számához írásos, fényképes
beszámolókat, segédanyagokat készítettek a kolléganők. Ezen túl tanulói és pedagógus
továbbképzéseket tartottak. Az aktuális számhoz rendszeresen segédanyagot állítottak össze a
kollégák számára. Ennek köszönhetően egyre gyakrabban épül be a tanítási tanulási folyamatba
a szemléletformálásnak ez a közvetett módja.
Októberben védnökségük alatt ismételten részt vehettek a diákok a „Közlekedési kígyó”
országos versenyben, mely változatlan népszerűségnek örvend. A folyosón elhelyezett Öko-

faliújság is folyamatosan megújult. Aktuális információkkal, érdekességekkel szolgáltak,
figyelemfelhívó plakátokat helyeztek el. Ebben a tanévben a tanulók egyre nagyobb önállósága
mellett, a ZÖLD DÖK irányításával működött az Energia-járőr szolgálat és tavasszal energiasétát végeztek a szakkörösökkel együtt az iskola épületében. Valamennyi iskolai
rendezvényükön fellelhetőek voltak a fenntarthatóságra nevelés elemei, módszerei. A
„Madárbarát iskola” cím megőrzése is munkájuknak köszönhető. Télen madáretetőket
helyeztek ki az iskola udvarára és rendszeresen gondoskodtunk azok feltöltéséről.
Zöldjárat
Új edukációs roadshow az iskolában
Néhány hazai vállalat felelős szerepet vállal a környezettudatos energiafelhasználás
népszerűsítésében. Így az ELMÜ – ÉMÁSZ is lehetőséget nyújt az iskolák számára, hogy
pályázzanak a megújult iskolaprogramjuk megtekintésére. Ennek köszönhetően érkezett meg
hozzánk február 5-én a Zöldjárat. Az interaktív programnak köszönhetően több, mint 150 diák
láthatott érdekes és látványos kísérleteket. A 1,5 órás interaktív elemekkel gazdagított program
során bemutatásra került mi az energia, hogyan állítható elő, milyen megújuló energiaforrások
állnak rendelkezésünkre. A színes, rendhagyó órán megismerhették tanítványaink a megújuló
energiaforrások hasznosításában rejlő lehetőségeket is.
Az EFOP-1.2.1-15 konstrukcióban „Védőháló - A család társadalmi szerepének
megerősítése Szolnok térségében a Vöröskereszt segítségével” címmel nyert pályázatot a
Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete. A projekt megvalósításában
intézményünk együttműködő partnerként vesz részt. Célja a sajátos és nehéz helyzetben lévő
családok segítése, gyermekneveléssel, gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek közvetítése,
a családi életre való felkészítés.
Intézményünk 2017. szeptembertől folyamatosan a következő tevékenységek megvalósítását
vállalta:


Gyermeknevelési tanácsadás - két alkalommal - kiscsoportos foglalkozás keretében



Egészséges család témát feldolgozó „Workshop”



Egészségnap- közösségépítő program
Madarak, fák napja
A Madarak, fák napját évente kiemelt jelentőséggel kezeljük az iskolai programok
között. Egy hónapon keresztül szinte minden tanórába csempészünk 1-1 érdekességet,
fontos szabályt, tudnivalót a természet védelmére, az élőlények háborítatlanságára
vonatkozóan.Május 11-én csodaszép időjárással ajándékozott meg bennünket a
természet, amikor „vendégségbe mentünk” hozzá. Az alsósok a sportpályán, illetve a

tanösvényen töltötték el a délutánt a madarak és a fák jegyében. S hogy az
elmaradhatatlan játékot sem hagyhattuk ki, a témához illő népi játékokat is
megtanulhattak a gyerekek a tanító néniktől. A program leglátványosabb eleme az a
madárkiállítás volt, amelyet ezúton is szeretnénk megköszönni a Lambert családnak!
A hónap során készült munkákból kiállítást rendeztünk be, amely az iskolánk auláját
díszíti.
Jótékonysági akció gyermeknap alkalmából
A Vöröskereszt bázisiskolájaként ötödik alkalommal tettünk látogatást a Hetényi Géza
Kórház gyermekosztályán, ahol tanulóink által készített apró ajándékokkal leptük meg
a kis betegeket. Jó érzéssel töltött el minket a kisgyermekek őszinte öröme, amellyel
ajándékainkat és jókívánságainkat fogadták.
Határtalanul kirándulás - Barangolás a Hargitán
A Határtalanul! program Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek pályázat keretében
2018. június 3-7-ig iskolánk 31 tanulójával négy pedagógus kíséretében Erdélyben
jártak. A pályázat lebonyolításához szükséges anyagi forrást az Emberi Erőforrások
Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő biztosította.
Célállomásunk testvértelepülésünk Kászonaltíz volt. Látogatást tettünk a helyi általános
iskolában, ahol tanulóink részt vettek tanítási órákon, ismerkedtek az ottani diákokkal.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából műsort adtunk Nyergestetőn az 1848-49-es
Forradalom és Szabadságharc csatáiban elesett hősök emlékére és koszorút helyeztünk
el a kopjafán. Utunk során jártunk Nagyszalontán az Arany János Emlékmúzeumban,
Segesváron a Petőfi múzeumban. Felkerestük Erdély természeti kincseit: Sétát tettünk
a Békás-szorosban, ellátogattunk a Gyilkos-tóhoz. Kirándultunk a Csomád-hegységben
a Szent Anna-tóhoz és a közelében található Mohos tőzegláphoz. Megismerkedtünk a
láp keletkezésével, bejártuk a tanösvényt, megfigyeltük az ott élő természeti
ritkaságokat. Parajdon elmentünk a sóbányába, amely a Kárpát-medence egyik
legfontosabb sólelőhelye, a Székely-sóvidék központja. Megismertük Parajd és a
sóbányászat történetét, a kősó keletkezését és élettani hatását. A tanulmányi kirándulás
alkalmával számos ismerettel és élménnyel gazdagodtak hetedik osztályos tanulóink.

„A tudás életet menthet” - Katasztrófavédelmi verseny
Iskolánk tanulói hatodik alkalommal neveztek be és vettek részt a Tiszaligetben
megrendezésre kerülő Katasztrófavédelmi versenyen. A Magyar Polgári Védelmi
Szövetség által összeállított sokrétű feladatsor nagy kihívás elé állította a résztvevőket.
Számot kellett adni elsősegélynyújtó, térképészeti ismereteikről, együttműködési
készségükről. Az induló két csapatunk kimagasló teljesítményt nyújtott. A különböző
állomásokon begyűjtött dicséretek mellett elismerésben is részesültek tanítványaink. Az
„a” csapat tagjai első helyezést értek el, valamint különdíjban részesültek. Ezzel újabb
lehetőséget kaptak. A versenysorozat következő állomásain, a megyei döntőben, végül
az országos döntőben bizonyíthatták ügyességüket, rátermettségüket.
Elsősegélynyújtó verseny


Iskolánk tanulói a Vöröskereszt munkatársának irányításával januártól készültek az
elsősegélynyújtás

elméletéből

és

gyakorlatából,

majd

egy

kis

csapata

Törökszentmiklóson mérte össze tudását más iskolából érkező tanulókkal. Az
élményekben gazdag versenyen tanulóink 2. helyezést értek el.

Hulladékgyűjtés
Szeptember 22-én a takarítási világnaphoz kapcsolódva hulladékgyűjtést tartottunk.
Tanítványaink lelkesen gyűjtötték a településen felhalmozódott papírhulladékokat, PET
palackot, aludobozt.
Április 22. a Föld napja. Ez alkalomból szerveztünk hulladékgyűjtést iskolánkban.
Tanítványaink két telephelyre gyűjtötték össze a településünkön felhalmozódott papírés fémhulladékot, PET palackokat, italos dobozokat.

