JÓZSEF ATTILA UTCAI ÉPÜLET – ALSÓ ÉS SPECIÁLIS TAGOZAT
SZIGETHALOM, JÓZSEF ATTILA UTCA 47. 2315

BESZÁMOLÓ
1. A PROGRAMHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS OKAI
-

a program tisztasága, átláthatósága, hasznossága

-

múlt évben már regisztráció nélkül vittük a hetet és sok pozitív élményben volt részünk

-

a programot meghirdető szervezet elkötelezettsége és hitelessége vitán felül áll,
kezdeményezéseikhez mindenféle politikai- és oktatásügyi felhang nélkül is szívesen
csatlakozunk

1. MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK ~ 1 HÓNAPPAL A TÉMAHÉT MEGKEZDÉSE ELŐTT
-

helyi és regionális lehetőségekre kivetíteni a Fenntarthatósági témahét ajánlott programjait

-

tanulmányozni és ajánlásokkal ellátni a megadott óraterveket, előkészíteni a kollégáknak

-

meghirdetni a fotó- és fogalmazáspályázatot (plakátok készítése, kollégák tájékoztatása és
motiválása)

-

meghirdetni a „Használd újra!” – PET palack feldolgozására irányuló pályázatot

-

felkutatni a környéken élő, újrahasznosított anyagokkal és/vagy környezetvédelemmel
foglalkozó szakembert, aki eljönne az iskolába

-

propagandaértekezlet összehívása (kollégák, segítő alkalmazottak részére)

2. MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK (NÉHÁNY NAPPAL A TÉMAHÉT MEGKEZDÉSE
ELŐTT)
-

kidolgozott óratervek és vázlatok nyomtatása

-

egyeztetni a meghívott szakemberekkel

-

helyszínek, kellékek, anyagok biztosítása

-

pályázatok elbírálása, jutalmak beszerzése, pályaművek kiállítása

-

Víz világnapjához, Erdők napjához, TeSzedd akcióhoz kapcsolódó alprogramok
összeállítása, felelősök kijelölése
1

3. A TERVEZETT HETI BEOSZTÁS
hétfő
1.

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.A, 1.B,

3.A, 3.C, 2.A, 2.C

Kiss Balázs a Magyar

A Víz világnapja

1.C

magyar óra

Környezetgazdálkodási

alkalmából egész

bevezető

témafeldolgozással

és Vidékfejlesztési

napos foglalkozás

Társaság elnöke (Szira

az udvaron

óra
2.

2.A, 2.B,

3.B, 1.B

és Villám) egész napos

(évfolyamonként

3.A

magyar óra

foglalkozás (két

45 perc időtartam)

bevezető

témafeldolgozással

osztállyal egyszerre,
minden osztályt

óra
3.

3.B, 3.C,

1.A., 2.B, Spec. I.

érintve, osztályonként

Spec. I-II.

magyar óra

30 perc)

Bevezető

témafeldolgozással

óra
4.

2.B
környezetismeret
óra
témafeldolgozással

5.

TeSzedd akció

Spec. II. tagozat

1.A

keretén belül az

technika óra

környezetismeret

iskola udvarának

témafeldolgozással

óra

és környékének
6.

7.

témafeldolgozással

Réti Éva, a Réthy

takarítása

Fás versek, dalok és

A témahét

fashion vezetője

(résztvevők:

faölelés az udvaron

lezárása,

(divatbemutató)

napközisek, Spec.

(résztvevők: 1.A,

összehívott iskola

III. osztály)

napközisek, 3.B) az

előtt

Spec. III.

Erdők napja kapcsán

bevezető
óra
A tervezett programok mindegyike megvalósult. A tanulók és a tanítók is minden évfolyamon és
tagozaton sikeres órákról és kiegészítő tevékenységekről számoltak be. A Réthy fashion bemutatóját
megtekintették a másik épületünkben tanuló negyedik osztályos gyerekek is. Az osztályok technika,
környezetismeret és magyar irodalom órákon foglalkoztak a témahéttel, de minden napot áthatott az
általános figyelem és tenniakarás.
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4. KIEMELT PROGRAMOK
4.1. Réthy fashion bemutatója
Réti Éva RE-JEANS BEMUTATÓ – val örvendeztette meg tanulóinkat és a felnőtteket is. A
környezetvédelem gyakorlati megvalósulását láthattuk. Egy farmernadrág elkészítéséhez közel 2000 liter
vízre van szükség. A régi darabok újragondolásával és újra hordhatóvá tételével ennyi tiszta ivóvizet lehet
megtakarítani.
Az újragondolt farmerruházat mellett Éva alternatív megoldást mutatott az áruházi nejlonzacskók
elterjedt használatának kiiktatására, maga által készített, neccanyagú kis zsákokat használ a bevásárlások
alkalmával. Mindezeket is felülmúlta a fém kávékapszulákból készített ékszerszettjeivel. A gyerekek és a
felnőttek is ámulva csodálták a kreativitás és a környezetvédelem ilyen szintű összefonódását.
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4.2. A TeSzedd akció keretein belül az iskola környékének és udvarának takarítása
Még a gondos nevelő-oktató és példamutató munka
mellett is előfordul, hogy szemét kerül az udvarra, az udvari
környezetünk károsodik. A napközisek (4 csoport) és a Spec.
III. csoport tanulói vállalták, hogy a délután ez részét épített
közvetlen

környezetünk

csinosítására

használja

fel.

Növényeket ültettek, szemetet szedtek, magaságyásokat
állítottak össze és a pedagógusok, valamint a technikai
személyzet

segítségével

tisztábbá

és

élvezhetőbbé

varázsolták udvarunkat.
4.3. Kiss Balázs a Magyar Környezetgazdálkodási és Vidékfejlesztési Társaság elnöke oktatóprogramja
Másodszor látogatott el hozzánk Kiss Balázs amerikai uhujával (Szira) és amerikai szalagos
ölyvével (Villám). Egyik jelmondatunk szerint „A természet a legjobb tanító”. Ennél a programnál is
bebizonyosodott. A vadmadarak röpte és Balázs izgalmas és titkokat feltáró előadása többérzékszervi
módszerrel rögzítette a gyerekekben a természet tiszteletét, védelmét és szeretetét, valamint személyes
érintettségüket is erősítette. A madarak ilyen közelsége az egész természetet hozta be falaink közé, a
tanulók közé, közénk.
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4.4 Fás versek, dalok és faölelés az udvaron
A Erdők napja felhívta a figyelmünket a helyi parkerdő
értékeinek bemutatására. Az iskola udvarán több, évtizedes korú fa áll.
Köréjük gyűlve fákkal és erdővel kapcsolatos verseket olvastunk fel,
novellarészletekkel éltettük az erdőt. Elhangzott, hogy egy-egy fa
mennyi oxigént termel egy szezonban, milyen egyéb funkciói vannak
az ökoszisztéma fenntartásában.

4.5. Víz világnapjának megünneplése
A Napközis munkaközösség vezetője készített akadálypályát minden osztály számára, ahol „vizes”
gondolatokkal teli játékokat játszottak az osztályok. Ez mellett osztályonként kidolgozott tesztek,
színezők, plakátkészítő feladatokkal hívták fel a gyerekek egymás figyelmét a vizek megóvásának
fontosságára.
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4.6. Fogalmazás- és fotópályázat
Településünk lehetőségeihez igazodva egy múlt évi témát is felelevenítettünk. Fotó- és
fogalmazáspályázatot hirdettünk alsó tagozatos diákjainknak.
A kisebbektől (első osztályosok) rajzokat is elfogadtunk. A pályázat célja az volt, hogy a gyerekek
szüleikkel látogassanak ki a helyi piacra és készítsenek interjúkat a termelőkkel, fotózzanak le egy-egy
kedves pillanatot és fogalmazzák meg, miért tartják jónak a regionális termékek vásárlását. Kiemelkedően
sok pályamunka érkezett, a harmadik osztályosok (3.B) tantárgyi koncentráció keretében a fogalmazásóra
tananyagába építették be a feladatot. Az elkészült pályaművekből transzparenst készítetünk, így mindenki
olvashatta társa gondolatait.
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4.7. Újrahasznosítást célzó innovációs pályázat
Kértük a gyerekeket, hogy gondolkodjanak
el, hogyan lehetne a PET palackoknak új életet adni.
Készítsenek tárgyakat, felhasználási lehetőségeket
kutassanak fel. Több pályamunka is érkezett,
melyeket minikiállításon mutattunk be a diákoknak
és az érdeklődő szülőknek.
Játékok és dísztárgyak mellett születtek
pénztárcák, kaspók, perselyek, virágtartók. A
speciális tagozat diákjai szökőkutat alkottak.
5. ÖSSZEGZÉS
A Fenntarthatósági témahéthez való csatlakozásunk célja megvalósult. Szerettük volna, ha a
gyerekek még jobban kapcsolódnak a természethez, minden életterületükön tudatosabban figyelnek a
természetre és közvetlen környezetükre. A diákok tudása bővült, érdeklődésük, motivációjuk fokozódott.
Tenniakarásuk példaként szolgálhat felnőttek számára is. Számos kognitív tevékenységben munkálkodtak,
sok-sok feladatban valósították meg ötleteiket. Igyekeztünk számukra olyan programot összeállítani, mely
nem csak a tanulási képességeiket tornáztatja meg, de emocionális érzékenységükre is hat, valamint
többérzékszervi élményt biztosít. Célunk - elsősorban – nem az, hogy tanuljanak, hiszen ezt teszik a
tanév minden napján. A fő vezérlő csillagunk az a gondolat volt, amely szerint hassunk az érzelmeikre,
tegyük őket személyesen érdekeltté a környezetvédelem iránt. Szerettük volna, ha „megszelídítik” a
közvetlen környezetüket, hogy a továbbiak során felelősek legyenek azért, amit megszelídítettek.
Szabó Ildikó
projektfelelős
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