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Ökoiskolai tevékenységek bemutatása a Cecei Általános Iskolában
Az ÖKO Iskolai cím elnyerése óta igyekeztünk minél több virágosítást, növénytelepítést
megvalósítani a diákok és szülők bevonásával. A növényeinket az ültetés és vetés után
locsoljuk, gondozzuk, de kerüljük a vegyszerek használatát.
Csatlakoztunk a Vesd bele magad! programba, melynek megvalósítása során diákjaink
pályázati támogatással vetőmag csomaghoz juthatnak ingyen, amit otthon a kiskertjükben
elvethetnek és a növekedési folyamatokat dokumentálva együttes élményekhez juthatnak,
valamint konyhakerti növényeket is termelnek, amit felhasználhatnak otthoni étkezésük során.
Több éve csatlakozunk az OÉTI által koordinált Happy Víz programhoz, mely a Víz világnapi
rendezvények körében egy hét folyamán igyekszik az ivóvízfogyasztást népszerűsíteni.
Csatlakoztunk az Iskolagyümölcs és Iskolatej programokhoz is, melyek keretében egészséges
életmód előadásokat is szervezünk a mindennapos gyümölcs és tejtermékfogyasztás mellett.
Minden tanév szeptemberében akadályverseny és családi nap keretében zárjuk a
témahetünket, ami a környezeti nevelésünk része. Szülőkkel, partnerekkel együtt szervezünk
feladatokkal tűzdelt gyalogtúrát a község külterületén, a témához kapcsolódva.
Két TÁMOP testvériskolai kapcsolatok fejlesztése pályázatunk kiemelt témája az
egészségesebb élet kialakítása, ami a terület sok részét érinti interaktív formában, és amelynek
során a diákok előadásokat tartanak egymásnak sok IKT tartalommal. Érintik többek között az
egészséges táplálkozás, a káros szenvedélyek elkerülése, a már meglevő problémák enyhítése
témaköröket. E mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjainkat sportolásra
serkentsük, gyakoroltassuk velük a háztartási ismereteket- főzés, beszerzések, kötés, varrás
stb,, ami a későbbi életük takarékos és ÖKO tudatos megoldásaihoz nyújt majd segítséget.
Pályaorientációs tevékenységeink során igyekszünk olyan munkaformákat, tevékenységeket
bemutatni, amik védik környezetünket, mégis nagyon hasznosak. Kiemelten kezeljük olyan
cégek megkeresését, akik nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre.
Kollégáink tagjai a mikro térségi egészségfejlesztési TÁMOP 6.1.2 pályázat megvalósítói
csapatának, melynek során felnőtteknek és diákoknak sportolási lehetőségeket, szülői és
testmozgás klubot, dohányzás és drog prevenciós programokat valósítanak meg.
Intézményünkben nagy hagyománya van az egészség napok szervezésének, melynek során az
egészséges életmód népszerűsítésének szenteljük az időnket, sok mozgással, mérésekkel,
étkezési tanácsokkal, fogápolással, felvilágosítással stb. Szívesen vesszük külső szakemberek,
orvosok, védőnők segítségét is.
Minden évben részt veszünk a környezeti terhelést visszaszorító programokban pl. a Föld napi
szemétszedési akciókban, de külső gyűjtők kihelyezésével az egész községnek biztosítjuk a
műanyag palackok szelektív gyűjtésének lehetőségét is, melynek elszállításáról is mi
gondoskodunk.
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Minden évben többször szelektíven gyűjtjük a háztartásokban felgyűlt még hasznosítható
papírhulladékot, ami verseny keretében valósul meg. A nyerteseket sporteseményekre, vagy
kulturális eseményekre juttatjuk el díjmentesen, így is ösztönözve őket. E mellett elektromos
hulladékokat is gyűjtjük. Nagy figyelmet szentelünk a már használhatatlan mobil telefonok
begyűjtésének, ami szintén országos program keretében valósul meg.
Az elmúlt években a madárvédelemre is kiterjesztettük a tevékenységeinket, diákjaink évek
óta versenyzői a Téli madaraink vetélkedőnek, melyet a Seregélyesi Általános Iskola és a
Dinnyési Fertő munkatársai szerveznek és elméleti levelezős és gyakorlati versenyrészből áll.
Ennek kiegészítéseként minden évben madáretetőket helyezünk ki és élelemmel látjuk el téli
madárvendégeinket. Az idei évben pályáztunk a Madárbarát Iskola címre is, melynek
eredményét most várjuk.
Az állat és madárvédelem jegyében decemberben ellátogat hozzánk Kovács István Mikulás
Nagykövet, aki az ünnephez kapcsolódva rövid előadást tart az állatvédelem fontosságáról,
majd együtt futnak diákok és pedagógusok a Mikulás jelmezbe öltözött vendéggel. Ezután
feltöltik a kihelyezett madáretetőket a diákok által hozott eleségekkel az iskola parkjában, így
gyakorlatban is megvalósítva a hallottakat.
Igyekszünk tevékenységközpontúan, interaktív módon bevezetni diákjainkat az ÖKO
tudatosság, és felelősség feladataiba, lehetőségeibe, melynek során nagy hangsúlyt fektetünk a
személyes példaadásra is. Ez kiterjed az iskola munkatársaira, de igyekszünk jó példákat
bemutatni partnereink közül is, ezzel is igazolva, hogy ez a környezetéért, közösségéért
felelős polgárok útja. A Cecei Általános Iskola pedagógusai és tanulói évek óta kiemelt
feladatnak tekintik a környezettudatos, egészségtudatos és fenntartható fejlődésre nevelés
kritériumait mindennapi munkájuk során. Ennek szempontjait az intézmény pedagógiai
programjában is megfogalmaztuk, de igyekszünk az aktuális pályázatok adta lehetőségeket is
kihasználni. A megvalósítást a környezeti munkacsoport tagjai segítik. Ennek érdekében
támogatjuk a gyalogos és kerékpáros közlekedés elterjesztését. Minden évfolyamon tananyag
a közlekedési szabályok megismerése, a helyes közlekedés gyakorlatának kialakítása.
Pedagógus és diák kerékpártárolókat alakítottunk ki, felhívtuk a figyelmet a biztonsági
előírások betartására, valamint a kerékpárok biztonságos közlekedéshez szükséges
felszereltségének meglétére.
A szép iskolai környezet kialakítása szintén kiemelt feladat számunkra. Iskolánkat fákkal,
örökzöldekkel, évelő és egynyári virágokkal tarkított park veszi körül. A gyalogos közlekedők
betonjárdán közelíthetik meg a bejáratokat. A járdák mellett természetes anyagból készült
szemétgyűjtők találhatók.
Diákjaink a szünetekben, vagy órák után fa játékokon, sporteszközökön vezethetik le
energiáikat. Az udvaron, fapadokon pihenhetik ki magukat, vagy beszélgethetnek az árnyas
fák alatt. A mozogni vágyók a tornateremben, a futó pályákon, a füves területeken, vagy a
kézilabda pályán sportolhatnak.
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Az udvarunkon komposztálóban tesszük újrahasznosíthatóvá a zöld növényi részeket,
madáretetők kihelyezésével és megtöltésével gondoskodunk a téli időszakban az itthon telelő
madarakról.
Iskolánk belső terében sok növénnyel gondoskodunk a jó közérzetről, a növényekkel
szembeni felelősség tudatosításáról. Igyekszünk minden tanteremben élő sarkot kialakítani.
Intézményünkben szelektív hulladékgyűjtéssel próbáljuk az itt dolgozókat és nevelteket a
környezettudatosságra serkenteni. Külön gyűjtjük a műanyag palackokat és kupakokat, a
papírt, nejlon zacskókat, elemeket, akkumulátorokat, fém dobozokat, fénycsöveket, égőket.
Az iskolai faliújságokon nagy figyelmet fordítunk a környezettudatos nevelést segítő plakátok
készítésére, és kihelyezésére, hogy minél nagyobb figyelmet kapjanak a témák, és mindenki
láthassa őket, szülő, diák, vendég egyaránt.
Különös figyelmet fordítunk az energiatakarékosságra, energiatakarékos fénycsövek
alkalmazásával, víztakarékossággal, a hőfok téli 20 C maximálásával.
Eszközbeszerzéseink során fontos szempontként szerepel, hogy a vásárolt termék
újrahasznosítható és alacsony energiafogyasztású legyen. Elektromos eszközeink
működtetését igyekszünk hálózati árammal, vagy tölthető akkumulátorokkal megoldani.
A tanórák mellett a kompetencia alapú nevelés lehetőségeit felhasználva, projekteket,
témaheteket szervezünk, melyek során egy adott témát dolgozunk fel minél több aspektusból
megközelítve.
Ezekre az alkalmakra igyekszünk minél nagyobb körben bevonni tanulóinkat, de szívesen
működünk együtt civil szervezetekkel, csoportokkal, cégekkel is, akik fontosnak érzik a
természet védelmének, az egészséges életmódnak, a környezettudatos mindennapi élet ügyét.
Csatlakozunk az Apáczai Kiadó által szervezett és a természettudományos versenyekhez,
mely során diákjaink már több éve részt vesznek a Sajó Károly Környezetvédelmi Verseny
Kárpát- medencei fordulóiban és szép eredményeket értek el.
Munkánk során kihasználjuk a helyi természeti és kulturális értékek adta lehetőségeket,
igyekszünk elősegíteni, hogy a nálunk tanuló diákok megismerjék környezetük értékeit, óvják
és védjék azokat. A célok megvalósítása érdekében természetjáró programokat,
akadályversenyeket, hulladékgyűjtő körutakat, múzeumlátogatásokat, szobormegóvó
programokat szervezünk.
Kitekintünk tágabb környezetünkre is, nyári táborok és erdei iskolák során ismertetjük meg
gyermekeinket a nomád életmód adta előnyökkel, a természet közeli tapasztalatszerzés kínálta
lehetőségekkel.
Ezen tapasztalatszerzések kiegészítésére, előkészítésre ügyelünk, hogy az iskola könyvtárában
az érdeklődők találhassanak a témához kapcsolódó könyveket, folyóiratokat, DVD filmeket,

3

Szabóné Várady Katalin
tanügy-igazgatási és esélyegyenlőségi szakértő, tanácsadó, mentor, tréner, pályázati szakember
szvarady.kata@gmail.com
06-30-640-3826

és ha igény van rá, maguk is készíthessenek fotókat, felvételeket a környezettudatosság
témakörében.
Mindennapjainkat tehát áthatja az ÖKO szemlélet, aminek kínálata egyre bővül, az eredeti
elgondolásokat folyamatosan fejlesztjük, bővítjük, így a régebbi tevékenységek is egyre
nagyobb tartalmakat foglalnak magukban.
Jellemző ránk a revízió, az újragondolás is, tapasztalatnak tekintjük azt is, ha valami nem azt
a sikert hozta, amire vártunk és megtesszük a szükséges lépéseket.
Nyitott szemmel járunk a világban, melynek védelme fontos küldetésünk!
Szabóné Várady Katalin, tanító
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