Cecei Általános Iskola Ökoiskolai tervének indoklása
A Cecei Általános Iskola pedagógusai és tanulói évek óta kiemelt feladatnak tekintik a
környezettudatos, egészséges 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.
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. Minden évben
tavasszal és ősszel iskolai szintű papírgyűjtést szervezünk, melyen az iskolák közötti versenyeken is
szép eredményeket értünk el.
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. Egészségnapokat szervezünk,

ahol védőnők és gyermekorvosok segítségével felmérjük diákjaink és munkatársaink egészségi
állapotát. Egészséges életmód tanácsokat kaphatnak szakértő előadóinktól, egészséges ételeket,
zöldségeket, gyümölcsöket fogyaszthatnak és sportolhatnak. Iskolánk harmadik éve csatlakozott az
Iskolagyümölcs programhoz, melynek keretében minden alsó tagozatos kisdiákunk a meghatározott
időszakban minden nap kap egy gyümölcsöt, vagy ivólevet. Az elmúlt években a Happy víz program
keretében sikerült a vízfogyasztást népszerűsítenünk. Projekteket szervezünk a vizeik és a levegő
védelme érdekében.
Ezen területen belül kihasználjuk a helyi természeti és kulturális értékek adta lehetőségeket is,
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. Minden
évben csatlakozunk a Föld napja alkalmából szervezett községi szemétgyűjtési akcióhoz.
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, és ha igény van rá, maguk is készíthessenek fotókat, felvételeket a környezettudatosság
témakörében.

