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Az intézmény környezeti, és fenntarthatóságra nevelési programja
Intézményünk értelmileg akadályozott és autista gyermekek neveléséveloktatásával foglalkozik.
47 szakképzett, többségében gyógypedagógus kollégánk óvodások, általános
iskolások és speciális szakiskolások nevelését-oktatását végzi, fokozott
hangsúlyt helyezve az egyéni képességek fejlesztésére. Az ő munkájukat segítik
a gyógypedagógiai asszisztensek és dajkák. Évfolyamonként 1 csoport működik.
2013. szeptember 1. óta az Arany János EGYMI tagintézményévé váltunk. Új
nevünk: Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és
Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája.
Iskolánk épülete Székesfehérvár kertvárosi részén található, melyet a 20092010. tanév során KDOP-s pályázatból teljes körűen felújítottak,
akadálymentesítettek és energiatakarékossá tettek.
Udvarunk számos szabadidős program helyszíne, rendelkezünk füves területtel,
sportpályával. A falevelek betakarítását, komposztálását tanulóinkkal közösen
végezzük. Külön konténerben, szelektíven gyűjtjük a napi működés nyomán
keletkezett szemetet. Van fedett kerékpár- és udvari játéktárolónk, melyet
iskolai alapítványunk segítségével, és különböző pályázati forrásokból
igyekszünk bővíteni. A felnőtt, kerékpárral közlekedő kollégák számára külön
tárolót biztosítunk kerékpárjaik számára.
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Pedagógiai programunk része az „Egészség és környezet nevelési program”,
mely rögzíti azokat az értékeket, amiket fontosnak tartunk munkánk során. Az
intézmény pedagógusai és alkalmazottai is egyetértenek abban, hogy fontos a
személyes példaadás és mintaadás.
Az átalakulás alatt álló intézményi önértékelésünk keretében igyekszünk
megjeleníteni a fenntarthatóságra és környezeti nevelésre vonatkozó
elvárásainkat is.
Különböző tanórákon és tanórán kívüli tevékenységek során célunk
óvodásainkban, tanulóinkban kialakítani azt a tudatot, hogy az egészség érték,
az energiatakarékosság a jövő. Az élet minősége jelentősen változik általa és mi
magunk is felelősek vagyunk megőrzéséért.
Arra törekszünk, hogy ismerjék környezetüket, tudják és őrizzék annak értékét,
segítség elő az élő természet fennmaradását, fenntartható fejlődését.
E célok elérésére nem csak tanórákon, projektnapokon, témaheteken, hanem
az egész iskolai élet folyamán ügyelünk. Nagy gondot fordítunk a valóságban
történő megfigyelésekre, annál és a gyakorlatba ágyazott tevékenységekre,
mert a sérült gyerekek így sokkal könnyebben megértik a környezetünkben lévő
változásokat, és jobban bevésődik emlékezetükbe az új információ.
Többcélú intézményként természetesen ügyelünk az életkori sajátosságokra is,
és mindenkinek az egyéni fejlettségi szintjének megfelelően igyekszünk átadni
az ismereteket. A kicsiknél a játékba ágyazottság a domináns, a nagyobbaknál
már az elméleti ismeretek és az alkotó munka is meghatározó.
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Speciális szakiskolai tanulóinknál igyekszünk tudatosítani a fenntarthatóság
kérdését. Próbálunk rávilágítani az alapvető emberi szükségletek megfelelő
mértékű felhasználására, a védett állatfajok, ökoszisztémák megismerésére,
megóvására. A természet- és környezetvédelem értéke minden embernek
sajátjává kellene, hogy váljon, hisz tanulóként és már gyerekként így tudnak
„kicsiben” hozzájárulni a fenntartható fejlődés elvéhez. „Minden
másodpercben elkezdődik a jövő és jövőnket befolyásolja az, amit mi teszünk,
és amit mások tesznek.”
A különböző programjainkat a naptári évkör főbb pontjaihoz, jeles zöld
napjaihoz kapcsolódóan állítjuk össze. Témaheteink, projektnapjaink az adott
téma köré szerveződnek. Az elméleti tájékoztatás szakemberek előadásaival
bővül. Az elméleti gondolatokat gyakorlati formában is megerősítjük különböző
projekt módszerekkel.
2009-ben bevezettük a kompetencia alapú oktatást, melynek legfőbb
hozománya, hogy megismertettük tanulóinkkal a különböző kooperatív
technikákat. Mindennapi munkák része az IKT eszközök alkalmazása az
oktatásban. Kevesebb papíralapú tananyagot használunk, ezzel is a
fenntarthatóságra, és takarékosságra nevelést erősítjük. A projekt feladatok
attól függetlenül, hogy milyen téma köré csoportosulnak, a komplexitás elvén
alapulnak. A kollégák szakterületükön belül foglalkoznak a projekt anyagával,
hisz a tantervi témák többsége lehetőséget nyújt a fenntartható pedagógia
számára.
Van ökoiskolai munkacsoportunk, melynek munkaterve igazodik az intézményi
munkaközösségek munkatervéhez.
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A 2009-ben alakult ökoiskolaimunkacsoport, céltudatosan a fenntarthatóság
jegyében, az ökoiskolai kritériumok figyelembe vételével méri fel az igényeket,
szervezik programjaikat, koordinálják és dokumentálják a lezajlott
eseményeket.
A környezettudatos nevelésnek az iskolán kívül is nagy teret tulajdonítunk. Évek
óta hagyományosan megszervezünk erdei iskolai programokat, táborokat,
kirándulásokat, feldolgozó és újrahasznosító üzemek és telepek látogatását.
Erdei táboraink a természetben, valós ökológiai környezetben adnak
lehetőséget tanulóink információ és élményszerzésére.
A külső helyszíneken a környezetvédelmi-, energia- és feldolgozóintézményeket valós működésük közben tekintjük meg.
A pedagógusok által szervezett projektnapokon túl a napi rendszerességbe
ágyazódva tanítjuk a szelektív hulladékgazdálkodás ismérveit, gyűjtjük és
válogatjuk az iskola területén és az osztálytermekben az újrahasznosítható
anyagokat.
Ezáltal megalapozzuk a fenntartható pedagógia egy szeletét, melyhez a tanulói
közösség gyakorlati tevékenységei kapcsolódnak.
A gyakorlati tevékenységek (szelektív gyűjtések, a madáretetők, fűszerkert
gondozása, iskolarádió műsorai) a diákok, nevelőik és szüleik között folyamatos
információ és tapasztalat cserére adnak lehetőséget. A gyakorlati, életszerű
teendők „kicsiben” való megvalósítása, majd az eredmények kiértékelése, az
elkészült alkotások, fotók nézegetése pozitív megerősít, hisz elősegíti a
tanulóink pozitív önbecsülését és énjük pozitív szemléletét.
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Partneri kapcsolatunk szerteágazó. Székesfehérvár határain kívül is vannak élő
és jól működő partneriskoláink, akikkel közösen szervezünk tanulóink számára
programokat.
2015. 09. 01-től minősített referenciaintézménnyé váltunk. Merítve a hálózati
tanulás lehetőségéből, tervezzük az ökoiskola gyakorlatokkal való
megismerkedést. Az egymástól való tanulásra építünk a belső
továbbképzéseink során is, amikor székhelyintézményünkkel szakmai
műhelymunkák keretében tapasztalatot cserélünk.
Reméljük az ökoiskolai munka a fenntartható fejlődés pedagógiáját követve az
iskola mindennapi életét hosszútávon színessé, emberibb léptékűvé, pozitív
lelkületűvé formálja.
Úgy gondoljuk a 2009-ben és 2012 –ben elnyert ökoiskolai cím minősítette
munkánkat. Ennek a megtisztelő címnek megfelelve végezzük azóta is a
környezettudatos nevelését. Bízunk abban, hogy a pályázatban bemutatott
pedagógiai munkánk feljogosít bennünket a megtisztelő ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA-i
cím viselésére is

