
Ökoiskolai beszámoló 2016/2017. tanév 

Miskolci Arany János Általános Iskola és AMI   

Az év eleje kiemelt feladata az elmúlt három év ökoiskolai munkájának 

értékelése, az eredményesség mérése és az Ökoiskola cím megújítása, a pályázat 

kidolgozása volt.  

A kérdőíves felmérésből és beszélgetésekből kiderült, hogy a szelektív 

hulladékgyűjtés fogalma a gyerekek körében ismert, a családok jelentős részében 

már tesznek lépéseket a szelektív gyűjtésre. A gyerekek ismerik a megújuló 

energiaforrásokat. Sajnos a lakóövezetben ezek használatára még kevés a példa. 

A közlekedési szokások felmérésekor kiderült, hogy a többség reggel, a kis 

távolság ellenére is, autóval jár iskolába. Ennek oka, hogy a szülők munkába 

sietnek miután iskolába szállították gyerekeiket. A nagyobb, önállóan közlekedő 

gyerekek szívesen járnak gyalog illetve kerékpárral. Az őszi és tavaszi időszakban 

a kerékpártároló mindig tele volt. 

Hagyományos rendezvényeink mellett igyekeztünk új programokat is szervezni a 

tanévben.  

Ősszel beindítottuk a Túrázókört. A túravezetők havonta egy-két túrát szerveztek, 

melyre diákjaink mellett a szülőket és kollégákat is várták. Fokozatosan 

kapcsolódtak az érdeklődők a Túrázókörhöz. A tavaszi időszakra sikerült egy 

állandó csoportot kialakítani. A Bükk hegység több túraútvonalát bejárták, két 

lelkes túravezetőnk az adott területek természeti értekeire irányította a tanulók 

figyelmét. 

Minden évben kiemelt jelentősége van az iskolai hulladékgyűjtésnek. Ez évente 

két alkalommal történik meg: ősszel és tavasszal. Ez az idén is így volt. Az utóbbi 

években a papírgyűjtés kibővült a használt olaj begyűjtésével. 

A környezetvédelemmel kapcsolatos jeles napokra idén is érdekes, 

figyelemfelkeltő programokkal, akciókkal, kirándulásokkal készültünk. 

Emlékezetes élményt nyújtott a MIVÍZ szennyvíztisztító telepének a 

meglátogatása, ahol a szennyvízelvezetés és tisztítás folyamatát követhették 

nyomon a diákok.  

 

Autómentes világnap alkalmából az ökoiskola szellemiségéhez méltóan a 

gyerekek és a tanárok gyalog, kerékpárral és tömegközlekedéssel érkeztek az 

iskolába. A Miskolc Városi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészetének 

rendőrszázadosa tartott előadást a diákoknak. A fő téma a kerékpáros közlekedés 

volt. 



A miskolci általános iskolák 3. és 4. osztályos tanulói számára környezetismereti 

és környezetvédelmi csapatversenyt rendezett intézményünk. A megnyitó után 4 

fős csapatok mérték össze tudásukat az állatok, növények ismeretéről, a természet 

védelméről. Az ügyességi feladatoknál pedig bemutathatták rátermettségüket, 

leleményességüket. 

Tanulóink a fónagysági Bagolyvárban voltak erdei iskolában. Mindenki élvezte a 

gyönyörű téli tájat és a jó levegőt. A programokon csoportokban vettek részt a 

gyerekek. Előadást hallgattak a ragadozó állatokról, betekintést nyertek a 

nyomolvasásba és játékos foglalkozáson vettek részt. 

Hatodikosaink Szögligeten erdei iskolában töltöttek egy hetet. Érdekes 

foglalkozások keretében ismerkedtek az Aggteleki Nemzeti Park értékeivel. 

Iskolánk tanulói az ökoiskolai program keretében megtekintették a Szent István-

barlangot. A Diósgyőri Papírgyárban megismerték a gyár történetét, a 

papírkészítés folyamatait. Az elhangzottakat hasznosíthatták a gyakorlatban is, 

saját maguk készíthettek papírt. Végezetül a Kohászati Múzeumban 

érdekességeket hallottak, láttak az 1848/1849-es szabadságharc fegyvereiről. 

 

A tanévre tervezett feladatainkat sikerült megvalósítanunk és nagy örömünkre az 

Ökoiskolai címet megőrizte iskolánk. 

2017.június 20.                                              Öko csoport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


