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Iskolánk az ősz folyamán újra elnyerte az ökoiskola címet. Amennyiben a következő 6 évben 

megfelelő színvonalon folytatjuk az ehhez kapcsolódó tevékenységeinket, örökös ökoiskola lehetünk.   

   
Az ökoiskola szemlélet fontosnak tartja, hogy az iskolás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő 

élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált környezeti és fenntarthatóságra 

nevelésben részesüljön. 
 

A cím azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek az elismerése, amelyek intézményi keretek között 

átgondoltan és rendszerszerűen foglalkoznak a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és 
fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti-, és egészségneveléssel.  

 

Iskolánk öko jellegű tevékenységei kapcsolódnak a település fenntarthatóság-központú 

településfejlesztési koncepciójához. Munkánkat támogatja a Szülői Munkaközösség, civil szervezetek, 
cégek, magánvállalkozók is.   

 

Minden évben munkatervet készítünk a tanév során megvalósítandó programokról.  
 

Kiemelt helyet foglal el a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése. Az elemgyűjtés tovább folytatódik, 

de a tanév II. félévétől a műanyag palackgyűjtésre iskolai szinten már nem lesz lehetőség egy új 

jogszabály miatt. Papírgyűjtésre mindig az ősz folyamán kerül sor, ami nagyon népszerű diákjaink 
körében.  

 

Az egészséges  életmódra nevelés az őszi és tavaszi egészségdélután keretében sok új lehetőséget 
mutat be gyermekeink számára. Ősszel megismerkedhettek a jógával, új ételeket kóstolhattak, amik az 

egészségmegőrzést szolgálják. Lesz lehetőségük tankonyhában otthonukban is elkészíthető egyszerű 

és egészséges ételreceptek kipróbálására. A családtervezés fontosságáról és testük működéséről ciklus-
show keretében szerezhetnek majd ismereteket a 7.-8. osztályosok. A testi egészség mellett a lelki élet 

sem elhanyagolható. Az „Értékes vagy” c. film erősítette önbizalmukat. Csapatépítő játékokkal a 

közösségben való alkalmazkodást sajátíthatják el. A karácsonyi műsorunkra meghívtunk néhány 

fogyatékos gyereket a Kozmutza Flóra iskolából. 
 

Ettől a tanévtől a pénteki nagyszünetekben az ebédlőben különböző gyógyteákat kóstolhatnak 

gyermekeink, hatásukról az iskolarádión keresztül szerezhetnek információkat.  
 

Környezetünk szépítésében a természetes anyagok kapnak elsősorban helyet.  

 
A téli időszakban nagy hangsúlyt kap a madárvédelem, madáretetés. Tavasszal iskolánk környékét 

virágosítjuk. Egész évben ápoljuk az osztályban elhelyezett cserepes virágokat. Vállalásaink között 

szerepel, hogy mindenkinek legyen egy saját szobanövénye az iskolában.  

 
Önkormányzatunk egy olyan energetikai pályázatot nyert el, aminek köszönhetően kicserélték az 

összes nyílászárót, szigetelést kapott iskolánk, ami jelentős energia megtakarítást jelent.  

 
Minél több lehetőséget szeretnénk biztosítani a pályaválasztáshoz, ezért is terveztük be településünkön 

lévő üzemek, vállalkozók látogatását (állatorvosi rendelő, tüzép, asztalos műhely, kozmetikus, zöldség 

bolt, tökmagolaj-üzem).  

 
 



A világnapok közül minden évben megünnepeljük a Föld és a Víz világnapját.  

 

A 3 éves programnak része egy olyan tanév végi egyhetes napközis tábor megvalósítása, ahová azon 
gyermekeket várjuk, akiknek nincs lehetőségük eljutni máshová és szüleiknek nehéz megoldani 

felügyeletüket. Természetesen ezt is az ökoszemlélet hatja majd át. 

 
Szeretném megköszönni a szülőknek, gyerekeknek, munkatársaimnak és kollégáimnak minden 

segítségüket, hogy valóban működő ökoiskola lehetünk.      

 

Nemesvámos, 2015. január 25.   
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