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ÖKOISKOLA 

Sikeres pályázatunknak köszönhetően iskolánk szeptember 1-étől elnyerte az 

Örökös Ökoiskola címet. Köszönet mindenkinek, aki a pályázat megírásához 

segítséget nyújtott, illetve az iskola minden dolgozójának, szülőknek, diákoknak, 

hiszen csak a hétköznapokban végzett környezettudatos nevelés és magatartás tette 

lehetővé a pályázat sikerét. Az intézmény 2018. szeptember 1-től visszavonásig 

jogosult az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA cím és logó használatára.  

Az ökoiskola munkaterve magába foglalja minden munkaközösség 

környezetvédelemmel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos feladatait, programjait. 

A következőkben így csak néhány nagyobb közösséget érintő program illetve az öko- 

iskola szempontjából kiemelt fontosságú tevékenység felsorolása következik: 

  Az állatok világnapja alkalmából az idén is megtartottuk az 5. évfolyamon a már 

hagyományos témanapot. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan csoportonként ismerkedtek meg a diákok hazai 

veszélyeztetett állatfajokkal és a készített prezentációjuk segítségével mutatták be 

azokat társaiknak. A témanap délutánján a bemutató után az ismertetett állatokkal 

kapcsolatban vetélkedőt szerveztünk, plakátkészítés és játékos sportvetélkedő is a 

program része volt. 

A világnap programja volt még, hogy az alsós és az érdeklődő felső tagozatos diákok 

kisfilmek segítségével ismerkedtek meg az év madarával, a vándorsólyommal. A 

tanulók ezután egy tesztet töltöttek ki, ami bebizonyította, hogy valóban hasznos volt 

ez a délután. 

 A tantermen kívüli tanulást szolgálta a „Laknak-e nálatok állatok” témanap, amelyet 

a pinkamindszenti IKSZT-vel közösen szerveztünk. Ezáltal a két intézmény 

együttműködése is tovább bővült. 

7. évfolyamon tanuló diákjaink a MÉH és MÜLLEX telepet látogatták meg, 

Megismerkedtek a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségével, a hulladék útjával. 

Látogatást tettek a helyi szennyvíztelepen is. 

  A hagyományos papírgyűjtés mellett újult erővel folyt a használt elemek és 

telefonok gyűjtése a pont-velem program keretében. Iskolánk ebben a tanévben 

mind a két kategóriában második lett a megyében. 

 Az egészségnevelési hónap és az adventi témanap is az ökoiskolai 

tevékenység részét képezte. 

 A Curie környezetvédelmi versenyre való felkészülés során a résztvevő 

diákok az idén a Körös- Maros Nemzeti Parkkal, az atmoszférával, légszennyezéssel 

kapcsolatban tettek szert új ismeretekre. 

 A március 18- 22. között zajlott fenntarthatósági témahét témája a környezetbarát 

közlekedés és a víz volt, amin az alsó és felső tagozatos diákok és a nevelők 

egyaránt aktívan részt vettek.  

A Fenntarthatósági témahéthez kapcsolódó ZöldOkos Kupán is több, felső tagozatos 

csapatunk vett részt, egyikük a regionális 6. helyezést ért el. A témahéthez 

kacsolódó tavaszi elem- és mobiltelefongyűjtő versenyen is jól szerepelt iskolánk. 

„Fogadj örökbe egy vizes élőhelyet” című országos pályázaton is részt vettünk. 

Májusban a „Kukasuli” című kiállításon jártunk, valamint csatlakoztunk a „Zölden 

jobb” akcióhoz is. Mindkettő célja a hulladék keletkezésének megelőzése. 



 

Köszönet minden nevelőnek, szülőnek a programok előkészítésében, 

lebonyolításában nyújtott segítségért, és minden egyéb, itt fel nem sorolt munkáért, 

ami az ökoiskolai célkitűzéseket, tanulóink fenntarthatóságra nevelését szolgálta. 

 

Körmend, 2019. június 19. 

Pendli Gáborné 


