Ökoiskolai beszámoló 2015/2016. tanév
Iskolánk 2016 januárjában sikeres pályázat eredményeképpen vette át az Örökös Ökoiskola
címet. 2 alkalommal már elnyertük az ökoiskolai címet.
Iskolánknak hagyományai vannak a környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés
témakörében.Az iskola környezetére jellemző a nagy zöld területet, ebben a tanévben is
tovább gyarapodott a fáink száma. A belső környezet tiszta és esztétikus, ügyelünk a
takarékos életvitelre, amellyel példát mutatunk tanítványainknak. Energia őrjárat, illetve az
IKT eszközök használata, ami a papírral való takarékosságot is jelenti.
A mozgás élettani hatásának tudatosítása fontos feladatunk, de a mozgáshoz a feltételek
biztosítása szükséges. A tornaterem, a tornaszoba, sportudvar, kondipark, konditerem, és a 2
pingpongasztal is az egészséges életmód kialakításának eszközei. Emellett biztosított az
úszásoktatás minden diák részére. Amennyiben télen hosszabb ideig tartós hideg van,
korcsolyapályát készítünk az iskolaudvaron. Szorgalmazzuk, hogy az iskolába gyalog vagy
kerékpárral jussanak el a tanulók.
Szelektíven gyűjtjük a papírt, műanyagot és a használt elemet.
Télen madáretetőket helyezünk ki az udvar fáira, és rendszeresen etetjük a madarakat.
Igyekszünk, hogy környezetkímélők legyenek a rendezvényeink, a szülők is partnerek voltak
ebben.
Megvalósult programok, feladatok:
- Sportnap a szülőkkel, gyerekekkel
- Állatok világnapja – fotópályázat
- Papírgyűjtés: ősszel és tavasszal
- Madáretetés: 3.a és 2. a és az 1. b osztály volt aktív.
- Veteményes kert létrehozása, és gondozása
- Részvétel a Világ Legnagyobb Tanórája projektben
- Vetélkedők, amelyek a környezettudatos életmódra nevelést támogatják: Kistérségi
természettudományos vetélkedő, Víz világnapja, Föld napja vetélkedők, ahol
tanulóink sikerese szerepeltek, megnyerték a versenyeket.
- Zöldjárat program a 6-7-8. osztályos tanulók részére a Thököly hét keretében
- Kinn az osztály – program szervezése- szabadban tartott órák.
- Te szedd mozgalom keretében igyeeztünk tisztábbá varázsolni környezetünket.
- Az ebesi ökoiskolával, az együttműködés keretében részt vettünk a megyei KRESZ
versenyen.
- Az osztálykirándulások alkalmával tanulóink megismerkedtek hazánk nevezetes
természeti és épített környezetével.
- Továbbképzés. ökoiskolai koordinátor képzés 30 óra
Köszönöm minden kollégának, tanulónak, és a szülőknek az együttműködést.
Hajdúszoboszló, 2016. június 23.
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