Algyői Fehér Ignác Általános Iskola bemutatása

Az Algyői Általános Iskola, amely 2011. július 1-től Fehér Ignác, a település első iskola
igazgatójának nevét is viseli, mint Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, a nagyközség egyetlen
alapfokú oktatási intézménye. Algyő Nagyközség Önkormányzata, az országban szinte egyedülálló
módon, új iskolát építetett. A 16 tantermet, szaktantermeket, sportcsarnokot 2011. szeptember 1én vehették birtokba a diákok.
Nyolc évfolyamos intézményünkben általános műveltséget megalapozó képzést végzünk, amit a
szülők kérésére emelt szintű testnevelés és angol nyelvoktatás bevezetésével színesítettünk.
2012. szeptember 1-től sportiskolaként is működünk. A képzést első és ötödik osztályban, felmenő
rendszerben vezettük be. 2013. január 1-től az iskola fenntartója a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ, működtetője Algyő Nagyközség Önkormányzata. Jelenleg 352
tanulóval 31 pedagógus foglalkozik, munkájukat iskolatitkár, rendszergazda és könyvtáros
asszisztens segíti.

Pedagógiai tevékenységünkben kiemelt szerepet kapott a környezeti és egészséges életmódra való
nevelés. Környezeti nevelésünk eredményeként 2005-ben az Ökoiskola Címet, majd megújítások
után 2012-ben az Örökös Ökoiskola Címet vehettük át.
Oktató-nevelő munkánkban igyekszünk követni a korszerű módszereket: kompetencia alapú
oktatás, fenntarthatóság pedagógiája, kooperatív tanulási technikák, projekt módszer, témahetek,
erdei iskola, zoopedagógia órák, napközis projektek. Tanórai és tanórán kívüli tevékenységünkben
együttműködő partnereink: Szülők, Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, KÖRLÁNC
Országos Egyesület, KOKOSZ, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Kiskunsági Nemzeti Park,
Szegedi Tudományegyetem, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.
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Prioritásainknak
tartjuk
a
hálózati
együttműködéseket, tanulásokat: Dél-alföldi
Régió ökoiskoláinak önkéntes koordinálása,
Homokháti Iskolaszövetség alapító tagja,
Kiválóan
minősített
Tehetségpont,
Ökoreferencia intézmény, megyei és régiós
természettudományi,
ökovetélkedők,
sportversenyek szervezése általános- és
középiskoláknak, diák és pedagógus találkozók,
Regionális Zöld Diákparlament, karácsonyi
vásár,konferenciák szervezése, hazai és nemzetközi kutatásokban részvétel (ENSI, SEED, OFI, SZTE),
gyakorlóhely biztosítása, mentorháló program, Vöröskeresztes bázisiskola, jó gyakorlatok,
napközis projektek terjesztése, nemzetközi kapcsolatok, projektek, gazdálkodási és vállalkozási
ismeretek (JAM) oktatása, régiós rendezvények szervezése.
Diákjaink
által
kedvelt
projektjeink,
témaheteink, amelyek témáját mindig az
osztályok javasolják a zöld diákparlamenti
képviselőiken keresztül:
- Honismereti hét: Algyői utcanevek, Algyői
templom és vallási népszokások, Iskolánk
múltja
- Ökohét: kukorica, tök, paprika, dió

- Víz Világnapjától a Föld Napjáig tartó egyhónapos projekt: hulladék, klímaváltozás, energia,
Magyarország természeti csodái és azokat veszélyeztető természeti jelenségek, levegő, DélAlföld növény- és állatvilága, Mátra
- Parlagfű projekt
-

Őszi, tavaszi egészséghét
Évszaktúrák – őszi, tavaszi kerékpártúrák, téli gyalogtúra
Erdei iskola
Vadasparki foglalkozások
Őszi, tavaszi papír- és PET-palack gyűjtése
Napközis projektek: Újra együtt, Barátunk a természet, Őszi népszokások, Én és a családom
Etnoráma
Karácsonyi vásár

A programjainkról a szülőket és a lakosságot is tájékoztatjuk, sőt figyelemfelkeltő cikket is írunk
ZölDiák, zöld hírek diákszemmel az Algyői Hírmondóba.
Iskolánk honlapja: http://www.algyoiskola.hu oldalon érhető el.

