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ÖKOISKOLA-MUNKAKÖZÖSSÉG
Munkacsoportunk vezetésével intézményünk e félévben is törekedett az ökoiskolai programok sikeres megvalósítására. Munkaértekezletünkön
összeállítottuk a tanévre vonatkozó munkatervet és célul tűztük ki, hogy iskolánk minél több tanulóját mozgósítsuk különböző programjainkkal. Fontos feladatunk
a helyi értékek, hagyományok megismertetése diákjainkkal; az iskola és környékének tisztántartása; természeti környezetünkben tartott tanítási órák,
tevékenységek szervezése; a szülők bevonása programjainkba. Lehetőségeinkhez mérten részt veszünk az országos, valamint a környezetünkben lévő
településeken kiírásra kerülő versenyeken, rendezvényeken, akciókban.
Az eltelt félév során számos eseménnyel igyekeztünk ökoiskolai céljainkat megvalósítani. Többek közt:
-

erdei túrát, akadályversenyt szerveztünk a családi napon

-

szüreten és szüreti felvonuláson vettünk részt

-

erdei iskolai programon vettünk részt egy tanulócsoportunkkal Pusztavámon

-

papírgyűjtésre mozgósítottunk tanulót, szülőt egyaránt

-

rendszeresen frissülő ökofaliújságot készítettünk, mellyel felhívjuk tanulóink figyelmét a környezetvédelemhez kapcsolódó világnapokra, eseményekre

-

iskolánk dekorálásában továbbra is előtérbe helyeztük a természeti motívumok, a természetes anyagok használatát

-

szakköreinken törekedtünk a természetes anyagok megismertetésére és használatára

-

tanóráink egy részét a szabadban tartottuk meg, sétákat, rövid túrákat szerveztünk- kihasználva az erdő közelségét

-

természeti témájú prózamondó versenyen képviselték iskolánkat tanulóink

-

hagyományainkat felelevenítő német versenyen vettek részt felsőseink

-

szorosabbra fűztük kapcsolatunkat a településünkön működő autista otthonnal- műsorral mentünk el hozzájuk, és kézműves foglalkozásra hívtuk őket

-

karácsony közeledtével karitatív célú ajándékgyűjtést szerveztünk a PontVelem Kft. támogatásával

-

az Állatok világnapja alkalmából vendéget hívtunk a HEROSZ-tól, aki előadást tartott a kisállatok gondozásáról, s a gyermekek közel kerülhettek néhány
befogadott kis hobbiállathoz

-

felső tagozatosaink a történelem tantárgyhoz kapcsolódóan több projektmunkát készítettek, melyben fontos szerep jutott az újrahasznosításnak

Tennivalóink a következő félévre vonatkozóan:
-

szorgalmaznunk kell a rendszeres udvartakarítást, az elszórt szemét rendszeres összegyűjtését egy-egy tanulócsoporttal

-

erdei iskolai programot és erdei kirándulást szervezünk több osztálynak a tavasz folyamán

-

egyre komolyabb hangsúlyt kap iskolánkban az energiatakarékosság, de ennek hatékonyságát is fokoznunk kell a jövőben, a diákokat jobban megszólító
programok segítségével

-

egy-egy projektnap keretében célul tűztük ki az egészséges táplálkozás és a közvetlen környezetünk védett növény- és állatvilágának megismertetését,
népszerűsítését

-

a félév során pályázni szeretnénk az ökoiskola cím újbóli elnyerésére
Bízunk benne, hogy tevékenységünk a továbbiakban is hozzájárul ahhoz, hogy iskolánk tanulói és dolgozói körében a környezettudatos magatartás a

mindennapok részévé váljon.
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