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Ökoiskolai beszámoló 

Miskolci Arany János Általános Iskola és AMI 

Hagyományos ökoiskolai programjaink mellett ebben az évben a Menő-menza 

pályázat programjai gazdagították rendezvényeinket. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által kiírt pályázat lehetővé tette, hogy tanulóink egészséges 

étkezéssel és életmóddal kapcsolatos ismereteit bővítsük, élményszerűvé tegyük. 

Több olyan pontot is találtunk, amely ökoiskolai célkitűzéseinkkel is 

megegyezett. Érdekes volt diákjaink számára nyomon követni a tej feldolgozását 

a forrói Abaújtej Közös Vállalatnál tett látogatáson. Ételkóstolók során 

ismerkedtek különböző zöldségekkel, gyümölcsökkel. Előadást hallhattak többek 

közt a vízfogyasztás fontosságáról, az éltető víz megóvásáról. 

Környezetismereti Lombhullató csapatversenyünkre idén nemcsak a városból, de 

a környező településekről is érkeztek csapatok. A harmadik, negyedik osztályos 

diákok az erdő élővilága témakörrel kapcsolatban töltöttek ki egy-egy 

feladatlapot, majd öt állomáson mérhették össze tudásukat. Növényfajták és 

állathangok felismerése, állati lábnyomok azonosítása tette érdekessé a versenyt. 

A jeles környezetvédelmi napokhoz kapcsolódó rendezvényeink idén is 

megvalósultak. Kiemelkedő volt a Föld napjához kapcsolódó iskolaudvar és 

kertszépítő akció, melyen diákjaink mellett a szülők is részt vettek.  

Bekapcsolódtunk a „Világ Gyalogló Nap” nevet viselő mozgalomba, melynek 

célja, hogy a résztvevők érdekes helyszíneket felkeresve megismerkedjenek a 

városuk nevezetességeivel. 35 tanulóval és 9 felnőttel mi is tettünk egy nagy sétát 

Miskolc belvárosában. Felkerestük a leghíresebb tereket, megtekintettük a város 

szobrait, templomait, majd az egyik délután a város nevezetességeivel 

kapcsolatban totót töltöttünk ki. 

A 7. és a 8. osztályos tanulóink a Természettudományos hetünkön felkeresték a 

Földes Ferenc Gimnázium Természettudományi Laboratóriumát. A gyerekek 

kémia és biológiaórán vettek részt. Nagy érdeklődéssel tekintették meg a tanári 

kísérleteket. A kémiaórán a kénnel és a vegyületeivel foglalkoztak, kísérleteztek, 

mikroszkópos vizsgálatokat végeztek, majd egy feladatlapot oldottak meg. A 

biológiaóra témája a bőr volt: ujjlenyomatokat készítettek, a tapintással 

kísérleteztek. 

A tantestületünk többsége részt vett a Fenntartható fogyasztás a környezeti 

nevelésben 30 órás továbbképzésen. A „Fogyasztó kúra” képzés a Magosfa 

Alapítvány közreműködésével valósult meg és a fenntartható fogyasztásról szólt.  



A 48 modulból álló képzés öt fő téma köré épült: környezetünk rendszerei, 

életmód, élelmiszer, vásárlás, önfenntartás.  

Idén is elmentünk a Csanyiki Erdőház Erdészeti Erdei Iskolába, ahol tanulóink 

erdészek segítségével ismerkedtek az erdei állatokkal és növényekkel. 

A tanévben tanulmányi kirándulásunkat az Ipolytarnóci Ősmaradványok 

Természetvédelmi Területre szerveztük. Nagy élményt jelentett a Geológiai 

ösvény bejárása, ahol különböző ősmaradványokkal találkozhattak a gyerekek és 

képzeletbeli időutazást tehettek (a cápafogak, kövesedett fák, levéllenyomatok és 

az ősállati lábnyomok). 

A tanévben szervezett valamennyi programunk elősegítette tanulóink 

környezettudatos szemléletének formálását és az őket körülvevő környezet 

szépségeire, sokszínűségére irányította figyelmüket.              

    

2018.06.18.                                                              

                                                                                                                Öko csop. 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


