
Ökoiskolai év végi beszámoló            

2013/2014. 

 

Nagy elhatározással és munkával kezdődött a 2013/2014-es tanév számunkra. 

Megismerve az Ökoiskolák hálózatának célkitűzéseit és a cím elnyerésének feltételeit 

nekikezdtünk, hogy az iskolában eddig is folyó, környezetnevelési munkát kibővítsük és az 

ökoiskolai követelményeknek megfelelő szervezeti keretbe foglaljuk. Az előző tanévben és a 

nyáron zajló előkészítő munkák után szeptemberben az iskolavezetés és a tantestület 

jóváhagyásával és támogatásával megalakítottuk az ökoiskolai munkacsoportunkat, 

kidolgoztuk az iskola ökoiskolai munkatervét és hozzákezdtünk az ökopályázat megírásához. 

Bár nem tudtuk sikeres lesz-e pályázatunk, ebben a tanévben úgy szerveztük a munkát, hogy 

az megfeleljen az ökoiskola követelményeinek.  

Iskolánk a 2014-ben elnyerte az Ökoiskola címet. 2014. január 25-én nagy örömmel 

vettük át az oklevelet Budapesten. 

Legfontosabb  elvégzett feladataink a tanévben: 

- A tantestület és az iskolai dolgozóinak megismertetése az ökoiskola fogalmával, 

célkitűzéseivel. 

- Ökomunkacsoport megalakítása. 

- Az ökoiskolai munkaterv kidolgozása egyeztetve az iskola hagyományos programjaival. 

- A tanulók és a szülők tájékoztatása 

- Az iskolaújságban Zöld hírek rovat létrehozása 

- Környezetvédelemmel, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos faliújságok kialakítása. A 

takarékos energia felhasználásra figyelmeztető Mosolygó Föld matricák elhelyezése a 

villanykapcsolóknál és a mosdókban. 

- Kapcsolatok kialakítása zöld szervezetekkel. 

- Iskolakönyvtárban a témához kapcsolódó szakirodalom összerendezése, zöld olvasókuckó 

kialakítása. 

Jelentősebb programjaink: 

- Természettudományi hét keretében egészséges életmód vetélkedő, hulladékgyűjtés 

újrahasznosító kreatív délután, az egri Eszterházy Károly Főiskola oktatóinak tudományos 

kísérletek bemutatója, erdei túra. 

- Megemlékezés a természetvédelemmel kapcsolatos jeles napokról figyelemfelkeltő plakátok 

készítésével, vetélkedők, előadások szervezésével. 

- Hüllő és madárkiállítás megtekintése a Vörösmarty Mihály Művelődési Házban. Fedor 

Vilmos a Herman Ottó Természetvédők és Díszmadártenyésztők Megyei Egyesülete 

elnökségi tagja mesélt a gyerekeknek madarakkal kapcsolatos élményeiről.  



- „Jót tenni jó!”akcióhoz való csatlakozás. 

- Részvétel a „Kerekasztal beszélgetés a használt étolaj újrahasznosításáról” rendezvényen. 

Csatlakozás a kísérleti projekthez. Gyerekek tájékoztatása, környezetvédelmi szempontok 

megismertetése. 

- Közös rendezvények a kertvárosi Pitypang Zöld Óvodával (kreatív délután, iskolakínáló, 

rajzverseny) 

- Évszakonként egy-egy erdei iskolai foglalkozás a Csanyiki  Erdészeti Erdei Iskolában 

- Papír- és használt étolajgyűjtése a tanév során kétszer. 

- Arany-hét keretén belül hagyományőrző rendezvényeink: faültetés, Toldi-kondi, városi 

versenyek rendezése 

- Gyógynövénykert kialakítása 

- Tanulmányi kirándulások 

-  Részvétel az Ökoiskola Info -Napon (ÉMR), ahol nagyon sok hasznos információt kaptunk, 

kapcsolatot alakíthattunk ki más iskolákkal, megismerhettük helyi zöld szervezetek 

munkáját.(Humusz Szövetség, Zöld Akció Egyesület, Magyar Madártani És 

Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoport) 

- Tantestületi tanulmányi kirándulásunkon pedagógusaink és a kertvárosi zöld óvoda 

óvodapedagógusai a Dinnyési Fertő és a Velencei –tavi Madárrezervátum gazdag élővilágával 

ismerkedtek. 

A tanév elején tervezett programjainkat sikerült megvalósítanunk és több új, be nem tervezett 

érdekes rendezvényhez is csatlakozni tudtunk. 

 

2014. június 25.                                                                          

 

                        ökomunkacsop.                                                                       ig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ökoiskola információs nap (ÉMR) - 

2014.06.24. 
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése 

című projektje keretében ökoiskola információs napot tartott a Humusz Szövetség és a Zöld 

Akció Egyesület Miskolcon 2014. június 24-én. A rendezvényen az „Zöld Óvoda”, 

„Ökoiskola” címre pályázni akaró, az Észak-magyarországi Régióban található intézmények 

képviselői, pedagógusai, szakértői jelentek meg. 

  

 

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok 

kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, amelynek megvalósítását a Svájci Szövetségi 

Tanács Hozzájárulása és a Magyar Állam társfinanszírozása támogatja. 
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