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Az ökoiskolaként ebben a tanévben is igyekeztünk minél változatosabb módon 

eljuttatni diákjainkhoz és szüleikhez fenntartható fejlődéssel és a környezettudatos 

életmóddal kapcsolatban ismereteket. Az iskolai programok szervezésekor arra törekedtünk, 

hogy a környezeti nevelésre minél több lehetőséget találjunk. Hagyományos 

rendezvényeinket úgy alakítottuk, hogy ökoiskolai feladataink megvalósítását is szolgálják. A 

tanév során azt tapasztaltuk, hogy a diákok és a szülők is nagy örömmel csatlakoztak 

kezdeményezéseinkhez. Városi gyermekeink számára nagy élményt jelentenek a rendszeres 

erdei iskolai foglalkozások, a természet változásainak megfigyelése, megtapasztalása.(Akár 

egy hirtelen jött zápor közös megélése).  

A munkatervünk feladatai a tanév során új programmal bővültek. Ökoiskolaként több 

kampányhoz is csatlakozni tudtunk. Gazdag, mozgalmas évet zártunk. 

- Környezetvédelemmel kapcsolatos jeles napokra izgalmas feladatokkal, akciókkal hívtuk fel 

a figyelmet. Nagyon jól sikerült az Állatok világnapjához kapcsolódva Herman Ottó Lillafüredi 

nyaralójában, a Peleházban tett kirándulás. Itt tanulóink múzeumpedagógiai foglalkozáson 

ismerkedhettek a polihisztor munkásságával és a Bükk- hegység élővilágával.  

Az iskola aulájában egy , szülői segítséggel szervezett, kisállat-bemutatón sok-sok 

érdekességet hallhattak és láthattak diákjaink az állatokról. 

A Víz világnapján csatlakoztunk a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetséghez Világfák 

kampányához. Vetélkedő, faültetés, plakát- és jelvénykészítés színesítette a programot. 

- Tanulóinkkal örömmel vettünk részt a kertvárosunkban kialakított kerékpártút felavatásán. 

- Természettudományos projekthetünkön, a hagyományos programok mellett, tanulóink a 

Pannón-tenger Múzeumban izgalmas múzeumpedagógiai foglalkozáson vehettek részt. 

- Első alkalommal került megrendezésre városi Lombhullató környezetismereti 

csapatversenyünk.  

- A HOLOCÉN Egyesülettel együttműködve „Iskolák az éghajlatvédeleméért” programhoz 

kapcsolódva elkészítettük iskolánk Zöld leltárát. A SWOT analízisben feltártuk erősségeinket, 

lehetőségeinket és gyengeségeinket. 

 - Tanáraink vezetésével több tanulónk is teljesítette a „Népek tavasza”bükki túrát. 

-  Az iskolai faliújságokon igyekeztünk minél több környezetvédelemmel kapcsolatos hírt 

megosztani.  Az iskolaújságban rendszeresen jelentek meg beszámolók és feljegyzések a 

programokról. Honlapunk galéria részében rengetek fotó található a rendezvényekről. 

- Folyamatosan figyelemmel kísértük az Ökoiskolai hírlevelet. Ennek köszönhetjük, hogy 

tudomást szereztünk a Hungarikum pályázatról. A sikeres pályázat eredményeként több 



kirándulást szervezhettünk diákjainknak (Mezőkövesd, Aggtelek-Jósvafő), ahol a megye 

nemzeti értékeivel ismerkedhettünk és az iskola aulájában kialakítottunk négy darab 

élőhelyet bemutató tárlót. A kidolgozott projekt a következő tanévre is átnyúlik. 

- A tantestület két pedagógusa vett részt ökoiskolai koordinátori továbbképzésen. 

(dr.Szilágyiné R. Gabriella, Dr. Bacsóné M. Mónika) 

- A tantestületi kiránduláson pedagógusaink Fertő-Hanság Nemzeti Park élővilágával, 

természeti adottságaival ismerkedhettek.          
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