Beszámoló a 2015/2016-os tanév ökoiskolai munkájáról

A sikeres előző év után lelkesen kezdtünk a munkánkba. Nem gondolkoztunk nagy dolgokban, inkább
arra fektettük a hangsúlyt, hogy az eddigi eredményességünket megtartsuk, s minél több saját diákot
vonjunk be a különböző környezetvédelmi feladatokba. Az eddigiekhez hasonlóan iskolánk minden
területét próbáltuk lefedni.
Évek óta egyre sikeresebb a papírgyűjtési akciónk. Elmondhatjuk, hogy a lelkesen gyűjtő tanulókon
keresztül településünk sok családjához eljutunk, akiknek így közvetetten tudjuk felhívni a figyelmét a
környezetünk megóvására. Ugyanezt mondhatjuk el az egyéb hulladékok gyűjtésével kapcsolatban.
A jól bevált eddigi programjainkon nem változtattunk, de az idáig egészségnapot viselő
témanapunkat átneveztük, bővítettük, alakítottuk az előző évben kidolgozott „Apró lépések az
egészség útján” c. modulunkhoz igazítva. A tanulók örömmel vették az újításokat, hiszen ezzel újabb
lendületet kapott a nap. A „Téltemetés medve módra” c. modulunk lett az alapja az
„Iskolanyitogatónak”, a leendő iskolásokat megszólító délutáni közös tevékenységünknek, melyre a
szülőket is meghívtuk. BOCSODA néven indult el ez a kezdeményezésünk.
A felső tagozatos „Víz Világnapja” programsorozat bővült a 3. évfolyamon a „Duna” projekttel.
Témanap keretén belül, forgószínpad jelleggel kiscsoportokban ismerkednek a Dunával a 3. osztályos
tanulóink. A projekt saját tervezés, egy kolléganő állította össze az életkori sajátosságoknak
megfelelően, a helyi adottságokat is figyelembe véve. Tervezzük, hogy évente márciusban sort
kerítünk rá.
Bázis iskolai tevékenységünk során arra törekedtünk, hogy saját tanítványainkhoz minél több,
általunk kidolgozott modul jusson el. Amit felső tagozatosoknak készítettünk, azt alsóba adaptáltuk, s
természetesen fordítva is próbálkoztunk. Így sikerült újabb tanulókat bevonni a környezettudatos
magatartás elsajátításába. Sajnos, a más iskolákkal való kapcsolattartás nem valósult meg ezen a
téren.
Ebben az évben is részt vettünk országos pályázatokban, programokban. Alsó tagozatban az „Otthon
az erdőben!” c. pályázatban ismét sikereket éltünk meg. A MKNE által meghirdetett pályázatban a
településünk közvetlen közelében lévő fás területek vizsgálatát helyeztük előtérbe. Munkánkat a
MME Börzsöny csoportjának munkatársai is segítették. A „Vesd bele magad!” akciót is folytattuk,
tanulóink és szüleik lelkesedése azonban megcsappant.
Iskolánkban is megteremtettük a „Határtalanul” országos kezdeményezésű programban való
részvételt. A 7. évfolyam minden tanulójának pályázat útján biztosítottuk a részvételét. A kiválasztott
terület Erdély volt, ahol a kortársakkal való találkozáson kívül az ottani természeti és épített
környezet megismerésére is szakítottak időt diákjaink kísérő tanáraikkal együtt. Törekszünk arra,
hogy ezentúl minden évben megteremthessük a feltételeket tanítványainknak erre a
személyiségformáló lehetőségre.
Az iskolánk szépítése nagyon nehezen megy. Gondozzuk a környezetünkben lévő növényeket, de
nem elég rendszeresen. Igyekszünk azonban a körülöttünk élő, fészkelő madaraknak etetőket,
itatókat biztosítani. Terveinkkel ellentétben a területek védelembe vétele nem valósult meg. A
jövőben nagyobb figyelmet kell szentelni ezekre a minden napos tevékenységekre.
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