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Mottónk:
„Örökösen "meghódítjuk" a természetet, a teret, hegyeket, sivatagokat, baktériumokat
és rovarokat, ahelyett, hogy megtanulnánk, hogyan lehet egy harmonikus rendszerben
együttműködni velük.”
Alan Watts
Az idei tanév során az ökoiskolai munkatervben megfogalmazott kiemelt
feladatainknak egy részét nem volt módunkban megvalósítani, mivel március hónapban az
országunkat érintő vírushelyzet miatt online oktatásra kellett áttérni, mely mindenki élé új
kihívásokat állított.
A tanév során a következő feladatokat valósítottuk meg:















Augusztus végén az öko-csoport elkészítette az éves munkatervet, ebben
meghatároztuk a tanév legfontosabb feladatait, fejlesztési célkitűzéseinket.
http://csicsosuli.hu/doksik/okoiskolai_munkaterv2019.pdf
Továbbra is kiemelt feladataink között szerepelt az energiával, vízzel való
takarékoskodás, a szelektív hulladékgyűjtés (a papír, műanyag, PET- palack,
alumínium, használtelem és fényforrás).
Az ősz folyamán bekapcsolódtunk „A Világ Legnagyobb Tanórája” oktatási projekt
megvalósításába. Tanulóink figyelmét felhívtuk a Földet érintő legfontosabb globális
problémákra és megismertettük velük a globális célokat.
A tanulóinkat tudatosan ösztönöztük iskolai környezetük, megóvására és tisztán
tartására
Folytattuk az Életrevaló 7 szokás mentálhigiénés programot.
Az őszi témanap rendhagyó jelleggel a Márton-napi hagyományok megrendezéséhez
kapcsolódott. Sőt ennek a programunknak az Életrevaló 7 szokás elvei képezték az
alapját. A szervezést és a programok lebonyolítását is a tanulóink végezték, tanári
mentorálás mellett. A tanév egyik legsikeresebb rendezvénye volt, amelyen a szülők is
részt vettek nagy számban.
Fokozott figyelmet fordítottuk az értékmegóvásra, a rongálások megakadályozására,
az iskola környezetének, osztálytermeknek szebb és barátságosabbá tételére.
Tovább folytattuk az iskolai faliújság zöldítését, a dekorációkat évszakokhoz és fontos
eseményekhez igazítottuk. Ennek a megvalósításában a diákok aktívan vettek részt.
Az ősz folyamán természettudományi kirándulást szerveztünk Budapestre az úti cél
Füvészkert és a Természettudományi Múzeum volt. Az iskola tanulóinak 50%-a részt
vett ezen a programon. A zökkenőmentes lebonyolításba a szülők is bekapcsolódtak.
Novemberben a 7. és 8. osztályos tanulók a Lóczy Lajos Gimnázium Öveges–
laborjában jártak Balatonfüreden, ahol természettudományos ismereteiket bővíthették
látványos kémiai kísérletek, biológiai vizsgálatok elvégzésével.
A tél közeledtével immár hagyományosan megszerveztük a téli madáretetést, amelyet
tanulóink nagy lelkesedéssel és önállóan végeztek.
Január hónapban megemlékeztünk a magyarországi németek elűzetéséről.
A mozgás fontosságára is igyekeztünk a tanulóink figyelmét felhívni. Hagyományosan
megrendezésre került az októberi emlékfutás, a Mikulás kupa. Az online oktatás
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keretében színes, érdekes és izgalmas kihívásokkal ösztönözték testnevelőink
gyerekeket.
A tavasz folyamán tanulóink 5 alkalommal úszásoktatáson vehettek volna részt,
azonban ebből 3 foglalkozás a kialakult vírushelyzet miatt elmaradt.
Az óvodával is törekedtünk az együttműködésre, Ovi-suli program keretében három
alkalommal a leendő 1. osztályos tanulók ismerkedhettek meg az iskolai élettel.
A szülői munkaközösséget és a szülőket több iskolai rendezvényünkön való aktív
részvételre biztattuk, adventi kézműves foglalkozás, zeneiskolai koncertek, karácsonyi
műsor, farsangi rendezvény.
A gyerekek egészséges életviteli szokásainak kialakítására is nagy figyelmet
fordítottunk. Már évek óta részt veszünk az „Iskolagyümölcs-programban”.
A védőnő Rózsa Gabriella több alkalommal ismeretterjesztő előadások keretében
próbálta tanulóink figyelmét felhívni az egészséges életviteli szokások fontosságára.
A DADA- program keretében 2 alkalommal az alsós tanulóink a természetvédelem
jelentőségével, helyes viselkedési szokások betartásával és a szabályok fontosságával
ismerkedhettek meg.
A karácsonyi kézműves foglalkozásnál, a technika, rajz órák és az iskolai dekorációk
elkészítésénél a környezettudatosság az elsődleges szempont.
A karácsonyi műsor, mint minden évben hagyományos keretek között megrendezésre
került, amelyen most is szívesen láttuk a falvak lakóit és a kedves szülőket.
Március hónapban megszerveztük a Beporzók- napja programsorozatot, melynek csak
egyes elemeit sikerült megvalósítani a kialakult vírushelyzet miatt. A megvalósított
programok a következők voltak: rajzpályázat, darázsgarázs készítése. A témára építve
az Életrevaló 7. szokás mentálhigiénés program elemeinek beépítésével kidolgoztunk
egy pontszerző játékot, mely elsősorban a környezettudatosságot és a helyes
viselkedési normák betartását vette figyelembe.
A költészet napja online került megrendezésre, akárcsak a Föld napja.
A technika, rajz és kézműves szakkör foglalkozásain elsődleges szempont volt a
természet- és környezettudatosság, sok természetes és újrahasznosítható anyagot
használtak a kollégák. A gyerekek munkáinak nagy része a természetről, vagy a
környezetvédelemről szólt.
A nyár folyamán induló tematikus táborban is elsődleges szempont a természet- és
környezettudatosság, mely során a résztvevő gyerekek az indiánok hagyományos
életével, szokásaival és kulturális hagyományaival ismerkedhetnek meg.
A tavasz folyamán elkészítettük az új ökoiskolai pályázatunkat, melyben új célokat és
vállalásokat fogalmaztunk meg az elkövetkezendő három tanévre, és bízunk abban,
hogy pályázatunk sikeres lesz és megtarthatjuk ökoiskolai címünket.
Az iskolaújságban és az iskolai honlapon, iskola facebook oldalán is beszámoltunk a
tanévben elvégzett ökoiskolai feladatainkról.

Az ökoiskolai munkatervben megfogalmazott, de elmaradt feladatokat a következő tanév
során igyekszünk megvalósítani.
Balatoncsicsó, 2020. június 02.
Birkásné Dózsa Gabriella
ökoiskolai munkacsoport vezető

Kereszturiné Semetka Judit
igazgató
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