Beszámoló a 2017/2018-as tanév ökoiskolai munkájáról
Örömmel számolhatunk be arról, hogy ebben az évben többféle újítást sikerült megvalósítani,
melyekkel iskolánk hagyományait gazdagítjuk. Mindhárom tagozatunk tervezett olyan
tevékenységet, amivel tanítványaink, pedagógusaink, dolgozóink környezettudatos
szemléletét alakítani tudjuk. A napköziben az első félévben beneveztünk az „Európai
Hulladékcsökkentési Hét” programjába, aminek eredményeképpen egy kreatív kiállítást
rendeztünk a „Régiből újat!” címmel. Terveinkben szerepel, hogy a jövőre meghirdetett
pályázatukon is résztveszünk.
Év elején elhatároztuk, hogy az alsó tagozatos épületben a városban alkalmazott szelektív
hulladékgyűjtés szerint gyűjtjük a szemetet. Megkaptuk az erre a célra használható zsákokat,
s egy kolleganőnk felügyelete mellett ide kerülnek a különböző hulladékok. Külön zsákba a PET
palackok, külön az egyéb műanyag, s a papírt pedig dobozokba helyezve kell a kommunális
kuka mellé rakni. Néhány osztályunk aktívan vette ki részét ebből a feladatból, szeretnénk
elérni, hogy egyre többen csatlakozzanak hozzájuk a következő években.
Az alsó tagozaton szerveztünk egy kiselőadói verseny 3.4.osztályos tanulóknak az év madara,
rovara, növénye, fája témakörben. Csoportokat szólítottunk meg, akik szülői segítséggel
aktívan vettek részt ebben a versenyben. Színvonalas kiselőadásokkal, tartalmas
szemléltetésekkel tarkított délutánt tudhatunk magunk után.
A felső tagozat legnagyobb újdonsága az „ökoballagás” bevezetése. A ballagás dekorációja
élővirág helyett papírból készül, amit minden évben felfrissítve újrahasználunk. A ballagás záró
jeleneteként a környezetszennyező lufieregetést váltottuk fel az osztályonkénti faültetéssel.
Gyakorlattá vált, hogy a rendelkezésünkre álló műanyag, fém, fa, papír, textil hulladékok
újrahasznosításra kerülnek technika óra keretében.
Lehetőségeinkhez képest az újonnan érkezett kollégáinkat igyekszünk bevonni az ökoiskolai
feladatokba.
Mindkét épületünk udvarán változások történtek. A központi iskola északi udvarán az aszfalt
burkolatot megjavították, akadálymentesítették, és ahol kellett a kerítést is megerősítették.
Az alsó tagozatos épület udvarára újabb növények érkeztek, melyeket a tanulók nagy örömmel
ültettek ki, s azóta is osztályonként beosztva gondozzák. Megoldodótt a kerti locsolás
problémája is az udvari csap elkészültével.
A témanapok bővítése az „Állatok világnapja” keretében valósult meg. A felső tagozat
valamennyi osztálya kivonult az állatkertbe, ahol ismeretterjesztő és szórakoztató programok
segítségével kerültek közelebb a felelős állattartáshoz, a természet - és madárvédelemhez, a
terápiás kutyabemutatón keresztül a mentett állatokhoz. A „Madarak és fák napja” alkalmából
a Bárdos Napok keretében a hagyományként megtartott akadályverseny mellett
plakáétkészítő versenyt hirdettünk meg az osztályok között fenntarthatóság témában.
Alsó tagozatos kolléganőink közül 3 fő végezte el az „Otthon az erdőben” c. 15 órás képzést.
Májusban pályáztunk az ökoiskolai címünk megvédésére, melynek eredményét augusztusban
tudjuk meg.
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