Beszámoló a 2018/2019-es tanév ökoiskolai munkájáról

Sok programmal teli évet zártunk. Iskolánk az idén ünnepelte a 30. névfelvételi évfordulóját,
melynek keretében regionális Bárdos iskolák találkozót is szerveztünk. A hagyományokat
követve gazdag programtervvel kezdtük az évünket. A fenntarthatóság, a környezetvédelem
minden programunkat átívelte, igyekeztünk figyelni arra, hogy minél kevesebb hulladékot
termeljünk, inkább az újrahasznosítást tűztük ki magunk elé. Jó példája ennek a Jótékonysági
estünk, ahol a dekoráció újrahasznosított anyagokból készült. Nem használtunk egyszer
használatos papír és műanyag poharakat, tányérokat, evőeszközöket. Egyéb programjainkon
is a régebbi dekorációk anyagát frissítettük fel. Ezzel személyes példát is tudtunk mutatni
tanítványainknak. Kértük a T. Szülőket, hogy a ballagási virágcsokrok vásárlása helyett
csatlakozzanak a „KézenFogvaBallagunk” kezdeményezéshez, s inkább jótékonysági célra
adományozzanak. Ezen kívül több olyan országos projektbe kapcsolódtunk bele, ami a
környezettudatos magatartást fejleszti. Pl: „Pénz7”, „Vigyázz, kész, pénz!”. A minden napok
tevékenységébe szorosan beletartoznak az ökoiskolai feladatok, melyeket szinte észrevétlenül
végzünk. Fontos lenne azonban, hogy nagyobb hangsúlyt kapjanak, hiszen nem csak a
tanítványokat, hanem kollégáinkat is segíteni kell a szemléletük tudatos formálásában.
Az éves munkatervünkben kitűzött céljainkat majdnem teljes mértékben teljesíteni tudtuk.
Beszámolhatunk nagyon szép országos eredményekről, de sajnos nem minden célunk valósult
meg az elvárható szinten. Legnagyobb gondot az utódpótlás jelent. Az elkötelezett kollégáink
nagy része pár éven belül nyugdíjba vonul, s nem látjuk az eddigi munka folytatásához
szükséges személyi feltételeket. Fiatalabb kollégáink nagyon leterheltek, nehezen foghatóak
be olyan tevékenységbe, ami túlmutat a tanórai kereten, sőt nem jár semmi juttatással! A
szelektív hulladékgyűjtés sem vált gördülékenyebbé, inkább háttérbe szorult. Ennek valószínű
az az oka, hogy még mindig nem találtuk meg a jó megoldást arra, hogyan is gyűjtsük, s hogyan
jusson el a gyűjtőudvarokba. A jövőben törekedni kell ennek a problémának megoldására.
Udvaraink állapotára igyekszünk nagyon odafigyelni. A központi iskola területén ez
könnyebben megoldható, a kis épületünk udvarán viszont annyi alsó tagozatos gyermeket kell
elhelyezni, hogy ott sokkal nagyobb odafigyelés szükséges ahhoz, hogy a kiültetett növényekre
tudjunk vigyázni. Szerencsére ott is kezdenek megerősödni a növények, így van remény a
zöldebb területek növelésére. Szépen működik az újrahasznosítás és az újrahasználat.
Örömmel tölt el, hogy ismét működött Bár-Ki túra szakkör, melyen rendszeresen részt vettek
a felső tagozat tanulói. Iskolánk pedagógusa, Tolnai Erzsébet ebben az évben az országos Erdei
Iskola Egyesület közgyűlésén Lehoczky János emlékéremben részesült. Erzsi eddigi pályája
során nagyon fontosnak tartotta, hogy tanítványait „megfertőzze” a természeti és társadalmi
környezetünk szeretetével. Mint minden évben, az idén is sok-sok sikert értek el az általa
felkészített diákok különböző országos, területi, iskolai versenyen. Ezek szinte mind soron kívül
kerültek be a munkatervbe, mert év elején még csak pár konkrét kiírás volt. A mellékletként
csatolt kiegészített munkatervben láthatóak az eredmények. Büszkén mondhatjuk, hogy felső
tagozaton is aktívak még a tanulók. Többek között városi szintű megmérettetésben értek el I.
helyezést.

Nagyon aktív a kapcsolat a Naturhist szervezettel, akikkel szinte minden felső tagozatos osztály
kapcsolatba került. Ki-ki a maga területén válogatott az általuk kínált lehetőségekből. Egy-két
példa: A Balaton természetvédelmi értékei, Vértesszőlős és a tatai geológiai tanösvény,
Martonvásár, Parádsasvár-üvegfújás, gyárlátogatások (Audi, Suzuki). A tervezett jeles napok
feldolgozása osztálykeretben valósult meg. A hagyománynak tekinthető faültetés ebben az
évben 2 platánfa és egy vérszilvafa ültetését jelentette, amit nagy odafigyeléssel gondoztak a
8.osztályos gyerekek, mert tavasszal került sor a kiültetésre.
Bízzunk abban, hogy a környezettudatos magatartás csíráinak elültetése megered, s iskolánk
jövőképében mindig fontos szerepet fog játszani a fenntarthatóságra nevelés!

Eredményeink:




Tóth Nóra, Tátrai Panna,az Erdei Iskola Egyesület 2019. évi "Tanuljunk a régiektől,
tanuljunk egymástól" pályázaton kimagasló eredmény értek el.
Tóth Nóra, Tátrai Panna és a 2019. évi "Barangolásra fel!" megyei komplex internetes
vetélkedőn 6. helyezést értek el.
Barangolásra fel! komplex verseny megyei döntő 5 csapat jutott be,

Helyezések: 1. hely TermÉszek
4. hely TérképÉSZek
5. hely Hazánk Lordjai
6. hely PocOKOSok és Nagykócsag



XVII. Áprily – Fotópályázat –Veszely Mária 7. a –bronzminősítés „Az erezet csodája”
című képpel, Vass Lívia 7. a – emléklapot kapott
Víz világnapi internetes vetélkedő Esztergom, 2019. március 21. Országos verseny
eredményei:

3-6. évfolyam csapat:
3. hely: Aranyhalak (Katona Dóra, Dévényi-Takács Anna)
5. hely: Sivatagi cicák (Tóth Szófia, Holecz Réka)
6. hely: Sajtos krumplik (Chmelik Réka, Markovics Fanni, Markovics Noémi, Beleznay Lili,
Fekete Rebeka)
7-12. évfolyam csapat:
2. hely: Fotoszíntévesztők (Vass Lívia, Veszely Mária)


Országos LÜK verseny – kistérségi fordulója – Dunakeszi

2. évfolyam: 1. hely – Tusa Róza 2. a
3. évfolyam: 2. hely – Varga Szabolcs 3. b

4. évfolyam: 2. hely – Pintér Boglárka 4. a

Dunakeszi, 2019. június 20.
Lengyelné Nagy Margit

