Beszámoló a Brassó Utcai Általános Iskola 2019-2020. tanév I. félévének
Örökös ökoiskolai tevékenységéről

Ökoiskolai tevékenység 2019-2020. tanév I. félév
Kiemelt feladatainkat ebben a félévben is sikerült maradéktalanul teljesíteni.
Az Ökoiskolai programok megszervezése és lebonyolítása a vállalásban rögzítettek szerint
történt. Tanulóink természettudományos szemléletének kialakítása, az egészségnevelés és a
környezettudatosságra nevelés a mindennapi pedagógiai munkában maradéktalanul
megvalósult. A környezettudatos, környezetkímélő, takarékos magatartás kialakítása, a
fenntarthatóság beépítése a mindennapokba számtalan tanórai és tanórán kívüli program
segítségével sikerült.
A megvalósított programokat az alábbi táblázat szemlélteti.
Megvalósult program
Egészségre nevelés
Egészségnap 2019. december 07.
Változatos programok várták a tanulóinkat: jóga óra,
egészséges étel készítése-kóstolása, mentálhigiénés
óra,
kémiai kísérletek bemutató, testmozgás,
okosterem.
Testmozgás
Mindennapos testnevelés óra
Tanórán kívüli sport lehetőségek:
Házibajnokság, Kosárlabda, Szivacskézilabda,
Ritmikus Gimnasztika, Jóga, Mozgásfejlesztés,
alapozó terápia, Akrobatikus rock&roll, Disco tánc,
Néptánc, Foci
Szakkörök
Túra→ Minden hónapban 1 alkalom
Foci→Minden pénteken 14-20 óráig
Kerámia→ Heti 4 délután
Néptánc→Heti 5 délután
Honlap- zöld hírek
Havi rendszerességgel frissülő fenntarthatósággal
kapcsolatos hírek
Bogarászkodás
A Bogárháton foglalkozás előadói ráirányították a
figyelmet arra, hogy a hatlábú élőlények
nélkülözhetetlenek az ökoszisztémában. Küldetésük
kiegészült az ökoérzékenyítés programmal, mely a
természet és az emberiség egymásra utaltságát,
egymással
összhangban
való
együttélését
hangsúlyozza. A bogárbemutatók a környezettudatos
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nevelés szerves részeként, játékos, interaktív módon
ismertették meg tanulóinkat a bogarak, lepkék és más
rovarok csodáival.

Madarászkodás
Alsó tagozatos osztályfőnökök
Iskolánk alapítványa segítségével a Magyar
Madártani Intézet „Madárbarát Iskolája” lettünk.
Ezenkívül havi rendszerességgel látogattak el
hozzánk ornitológus szakemberek, hogy a hazánkban
élő madarakról előadásokat, bemutatókat tartsanak.
Szelektív hulladékgyűjtés
A szelektív hulladékgyűjtés (papír, elem, műanyag)
természetes tevékenységgé vált iskolánkban. Több
helyen található szelektívgyűjtő az iskola területén,
az osztályokban, a folyosókon, illetve az udvaron.
Öko faliújság
Öko faliújságunk rendszeresen megújuló tartalommal
az ebédlő mellett található.
Papírgyűjtés
A DÖK szervezésében több tonna papírt gyűjtöttek
iskolánk tanulói az első félévben.
Természetvédelmi, környezetvédelmi kirándulások
A tanulmányi kirándulások a fenntarthatóságra
nevelés jegyében, minden osztályt érintve valósultak
meg.
Iskola újság
Az iskolaújság decemberi számában a
klímaváltozásról jelentettünk meg hosszú cikket.
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