SZITAKÖTŐ programról és folyóiratról a Losontzi Iskolában
A közhasznú Liget Műhely Alapítvány a Liget folyóirat és könyvek megjelentetése,
valamint előadássorozatok szervezése mellett 2008 márciusától adja ki a Szitakötő című
negyedévi irodalmi és ökológiai gyereklapot, mely az integrált ökológiai program alapja.
A 48 színes oldalon negyedévenként megjelenő lapban különböző műfajú és tematikájú
írások teszik lehetővé a sokirányú alkalmazást. A kortárs irodalmi művek (vers, mese,
kispróza) és az ismeretterjesztő cikkek mellett a korosztálynak megfelelő, kreatív
foglalkoztató feladatok segítik a befogadást. A lapban és a honlapon számos játék várja
a gyerekeket és a tanárokat, hetente nyerhetnek könyveket, CD-ket és az együttműködő
intézmények által biztosított belépőjegyeket egyénileg vagy csoportosan.
A magas színvonalú nyomdatechnikai kivitelezésben készülő kiadvány színes fotó- és
reprodukció-anyaga a harsány vizuális környezethez szokott gyerekek számára is
újdonságot jelent, finomítja látásmódjukat és vonzó alternatívát kínál. A lapban nincs
reklám, csupán a cikkekhez kapcsolódóan hívjuk fel a figyelmet egyes tudományos és
kulturális intézmények munkájára.
Az újság külső megjelenésével is az “eldobós társadalom” hazánkban még uralkodó
szemlélete ellen hat, az elolvasott számokat érdemes megőrizni. Javasolják, hogy
a példányok maradjanak az iskola tulajdonában, így a gyerekek is jobban vigyáznak rá,
és a pedagógus több osztályban, több éven át hasznosíthatja a folyóiratot.
Az egyes lapszámok megjelenése után 2008-2012 között gyakorlat volt, hogy a program
keretében a pedagógusok egy 90 perces foglalkozáson vettek részt a Magyar Környezeti
Nevelési Egyesület szakembereinek bevonásával. A foglalkozás után a résztvevők kis
ajándékokban részesültek.
A 2012/13 tanévtől kezdődően a programban részt venni kívánó intézmények pályázat
keretében tehettek vállalásokat, melyért pontszámokat kaptak, így kerültek
rangsorolásra. Az első 100 legtöbb pontot elért iskola ingyenesen veheti igénybe a 110
ezer Ft értékű oktatási csomagot.
Vállalások lehettek: helyi Szitakötő munkacsoport kialakítása pedagógusokból ( min. 3
fő) a tanév során legalább 4 alkalommal beszámol munkájáról a tantestületi
értekezleten, a lap könyvtári állományba vételezése, könyvtáros tanár bevonása a
programba, belső képzés vagy bemutató óra tartása, 60 perces gyermekfoglalás
vállalása min. 30 fővel, 90 perces pedagógus foglalkozás vállalása min. 20 fő részt
vételével, beszámoló küldése 2000 leütés terjedelemben fotókkal szkennelt rajzokkal
mellékelve, a honlapon elérhető segédanyagok közül legalább 3 felhasználása, aktuális
számhoz segédanyag (óravázlat, feladatsor, rejtvény) készítése, a Szitakötő lapszámaihoz
készült kiállítás készítése az iskola folyosóján.
Ennek kertében kaptunk lehetőséget, hogy mindkét foglalkozás ( gyermek és felnőtt)
helyszíne legyen iskolánk 2012. november 14-én. Én korábban is jártam negyedévenként
a pedagógus foglalkozásokra, ahol zömmel interaktív és kreatív
módszertani feladatokkal segítették munkánkat , így nagyon pozitív tapasztalatokra
tettem szert.
A fentebb felsorolt vállalásokból mi mindet bevállaltuk és igyekszünk teljesíteni.
A Szitakötő honlapon a „Játék” rovatban hetente vannak beküldendő kérdések mind
gyerekek, mind pedagógusok számára. Ebben az elmúlt években rendszeresen részt
vettünk: két ízben én, egy ízben egy tanulónk (Potoczin Norbert) került ki győztesen.

