Autó nélkül a Gregor suliba!
A Budapest XVII. Kerületi Gregor József Általános Iskolában több mint egy évtizede közlekedési témahetet vezettünk be. Ebben a tanévben 2018. szeptember 17-21. között került megrendezésre, ismét nagyon szép, nyárias időjárásban. A 6.b osztály reggelente
kijelölt útkereszteződések mellett osztotta a kártyákat a gyalog, kerékpárral és tömegközlekedéssel érkező tanulók számára. Az osztályfőnökük, Zsolt bácsi mellett Matyi bácsi, Ági, Csilla és Andrea néni is ellenőrizte a hatodikos közösség kora reggeli munkáját.
Iskolánk tehetséggondozásában az utóbbi években megerősödött a komplex tehetséggondozó programok bevezetése is. A hetet áthatotta a környezettudatos gondolkodás, a
kerékpáros közlekedés és a tanulói vezetői tehetség kiemelt fejlesztése.

A projekthét céljai:
-

Legyen népszerűbb a gyalogos és kerékpáros közlekedés Rákosligeten;
Váljon mindennapos szokássá az egészséges életmód alappillére: a rendszeres testmozgás;
Tanulóink vegyék észre mikrokörnyezetük értékeit (épületek, terek, kertek nyíló
virágai);
Jussanak el a felismerésre, hogy a természet szeretetét karnyújtásnyira is gyakorolhatják;
Alakuljon ki bennük, hogy értékmegőrző és értékteremtő a környezettudatos magatartás;

-

Legyenek cselekvő formálói Rákosliget zöldövezeti jellege megőrzésének, gyarapításának;
Felnőttkorukban is készek legyenek együttműködni környezetük szépítésében, az
egészséges életmód megtartásában;
Jobb életminőség: az „Autó nélkül a Gregorba!” kampányt egész évre kiterjesztve - a
szülők közreműködésével – a kipufogógázok okozta légszennyezést is csökkenthetjük Ligeten.

A szerdai projekt délutánon a XVII. Kerületi Rendőrkapitányság is segített az ügyességi
kerékpárverseny létrehozásában.
Az iskolarendőr: Kalmár Attila r. zászlós és munkatársa: Ispán Karola r. hadnagy iskolánk közlekedési szakreferensével, Hajdúné Botos Csilla nénivel és Havasiné Ambrus
Andrea tanítónővel az iskola udvarán épített ügyességi pályán mérte fel a tanulók képességeit. Nyolc alsós osztály és 20 felsős tanuló vett részt a megmérettetésen.
A héten az osztályfőnökök összegyűjtötték a tanulók által leadott kártyákat, amelyek
összesítése után kialakult a 27 közösség rangsora. Az iskola tanulóinak 75%-a jött gyalog vagy kerékpárral a programhéten az iskolába.
A hétfő reggeli sorakozónál, az eredményhirdetésen megtelt az épület aulája. A gyerekeket és a pedagógusokat iskolánk DÖK-segítő tanára, Orsi néni köszöntötte. Alsó tagozaton első helyezést ért el a 2.b osztály, felsőben az 5.a osztály. Ők az őszi kirándulásukhoz
kaptak anyagi támogatást.

A DÖK vezető tanulói kiosztották a közösségek tagjainak az ajándékcsomagokat, akik
minden nap teljesítették a közlekedési feladatokat.
A kerékpáros ügyességi versenyen legjobb eredményt elérő felső tanulók is tárgyjutalomban részesültek: Barta Míra, Dóri Tamás, Dóri Szabolcs 5.a, Valentin Bendegúz
5.b, Fábián Balázs 6.a, Nagy Norbert 6.b, Kiss Gergő 7.a.
Végül Rózsahegyi Péter, Rákosliget önkormányzati képviselője motiválta a gyerekeket
beszédével a biztonságos és környezettudatos közlekedésre. Ő több éve támogatja a
programhetet, és részt vesz a díjátadó ünnepségeinken is.
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