ÖKOISKOLA ÉVVÉGI BESZÁMOLÓ
2016-2017-ES TANÉV

Az idei tanév kiemelt feladata volt az Ökoiskola pályázatban vállalt célok és programok
megvalósítása. A cím iskolánknak ítéléséről 2017 januárjában értesültünk, de a
munkatervünkbe előre beterveztük a környezeti neveléshez kapcsolódó programokat,
feladatokat.
Intézményünkben eddig is fontosnak tartottuk a gyerekek környezeti nevelését, de a cím
elnyerésével tovább szeretnénk erősíteni a környezettudatos szemléletet, nemcsak a
tanulók, hanem a felnőttek körében is. További cél a környezeti nevelési tevékenységek
színvonalának további emelése.
Intézményünk speciális helyzetben van, hiszen a békéscsabai székhely mellett öt településen
működik telephely: Gerendáson, Kamuton, Nagybánhegyesen, Telekgerendáson és
Végegyházán, így minden intézményegység külön állította össze tanév elején Zöld
Programtervét, mely szerint egész tanévben folyt az ökoiskolai tevékenység.
Intézményünk három éven belüli vállalásai:
- Az intézmény bekapcsolódik valamelyik fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó hazai
oktatási programba (pl. Fenntarthatósági Kupa) - 2017;
Intézményünk a 2016-2017-es tanévben regisztrált és részt vett a a Fenntarthatósági
témaheten, illetve a Fenntarthatósági Kupán;
- Az intézmény bekapcsolódik valamelyik fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó hazai
oktatási programba (pl. Fenntarthatósági Kupa) – 2018;
- A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajok, a tájegységnek megfelelő
fajkompozíciók előnyben részesültek. – 2018.
Fontos szerepet játszik a külső szervezetekkel való kommunikáció, a szülők, a társadalmi
környezet megfelelő tájékoztatása, bevonása a fenntarthatóság tanulásában is.
A civil szervezetekkel, más oktatási intézményekkel való együttműködés fokozza az
ökoiskolai tevékenység sikerét, hatékonyságát.
A környezeti nevelés fő színterei a szakórákon kívül az osztályfőnöki órák és a tanórán kívüli
programok, melyek szakköri foglalkozások és szabadidős tevékenységek során ismerkednek
meg a tanulók - életkoruknak megfelelően - fenntarthatóság fogalmával.
Az iskolai szintű rendezvények kiváló alkalmat biztosítanak a tanulóink személyiségének
formálásához, az egyéni bánásmód megvalósításához. A környezeti nevelés fontos célja,
hogy tanulóink eljussanak az egyéni érdekektől a közösségi célokig. A fenntarthatóság
gyakorlati megismertetése a korosztálynak megfelelő szinten történik.
Az Ökoiskola cím elnyerésével tudatosabban dolgozunk azért, hogy diákjaink
környezettudatos felnőttekké váljanak.

A 2016-217-ES TANÉV SORÁN MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEINK
A BÉKÉSCSABAI SZÉKHELYEN
SZEPTEMBER
Szelektív papírgyűjtés, használt elem gyűjtés bevezetése (PONTVELEM)
OKTÓBER
Esővízgyűjtő tartály kihelyezése (virágöntözéshez)
Papírgyűjtés
A papír útja – bemutató és totó a papír újrahasznosításáról
Újrahasznosítás délutánja
A kerékpáros közlekedés alapvető szabályainak megtanulása, begyakorlása
DECEMBER
Madáretetők kihelyezése
JANUÁR
Madárkalács készítés
MÁRCIUS
Nemzetközi energiatakarékossági világnap
TESZ-VESZ-TAVASZ
Fűszer- és gyógynövénykert létesítése az iskola udvarán
Madáritatók kihelyezése
ÁPRILIS
Föld napja
A fenntarthatóság- és környezettudatosság témahete
JÚNIUS
A helyes kerékpáros közlekedés - vetélkedő
Az ökoiskolai munkaterv értékelése
A GERENDÁSI TELEPHELYEN
SZEPTEMBER
Az iskola környékének takarítása
Papírgyűjtés, PET-palack- és kupakgyűjtés, elemgyűjtés a gyerekek és a szülők
bevonásával
Öko-faliújság
Tisztasági verseny elindítása
Takarítási világnap
Őszi kerékpártúrák
Iskolai lomtalanítási akció
OKTÓBER
Nemzeti gyaloglónap: Szemétszedő gyalogtúra, a Csícsely-tó körül /NATURA 2000/
Őszi kerékpártúrák
Udvartakarítás, szemétszedés osztályonként

Takarékossági világnap: plakátkészítés a helyi Takarékszövetkezet kirakatába
DECEMBER-FEBRUÁR
Madáretetők kihelyezése, tartalmának folyamatos ellenőrzése
DECEMBER
Horgászáshoz szükséges technikai eszközök, fortélyok bemutatása
MÁRCIUS
Víz világnapja, Környezetvédelmi vetélkedő
Tapossa-Laposra Nap gyerekek és szülők bevonásával
Tavaszi kerékpártúrák
ÁPRILIS
Tavaszi kerékpártúrák
Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete
MÁJUS
Szemétszedés az iskola környékén
Gyermeknapi akadályverseny
JÚNIUS
Környezetvédelmi világnap
A Tisztasági verseny értékelése;
Az ökoiskolai tevékenység értékelése
A NAGYBÁNHEGYESI TELEPHELYEN
SZEPTEMBER - Földanya hava, Szent Mihály hava
„Zöld faliújság kialakítása”
A futás népszerűsítése
Szelektív hulladékgyűjtés a szülők bevonásával (száraz elem, papír, PET palackok)
„Papír vagyok nem szemét!” dobozok kihelyezése a tantermekbe
Pontvelem programba kapcsolódás
Autómentes világnap
Takarítási világnap keretén belül: „Tiszta, rendes osztály” verseny meghirdetése
Az iskola a második otthonunk: évszaknak megfelelő dekorálás
OKTÓBER - Magvető hava, Mindszent hava
Állatok világnapja alkalmából:
- természetismereti órákon kiselőadások készítése
- Hogyan gondozom kedvenc háziállatomat? fogalmazások készítése
- rajzverseny: „Kedvenc állatom” címmel
Nemzetközi gyaloglónap
Takarékossági világnap alkalmából meghirdetett „Ne vásárolj semmit!” akció
NOVEMBER - Enyészet hava, Szent András hava
Az egészséges életmód jegyében: zöldség- és gyümölcsnap szervezése
Adventi készülődés
DECEMBER - Álom hava, Karácsony hava

Madárvédelem, madáreleség, madárodúk, madáretetők készítése és elhelyezése
Madármegfigyelések
Kinőttem, de nem dobom ki! Elolvastam-elcserélem (játék, ruha, csere-bere)
Adventi és karácsonyi hagyományok ápolása
Mikulás
Luca napi zsibvásár
Ajándékkészítés saját kezűleg
- a régiből újat
JANUÁR - Fergeteg hava, Boldogasszony hava
Rendőrségi előadás: „Közlekedés a téli időszakban” címmel
Hóemberépítő verseny újrahasznosított anyagok felhasználásával
Szánhúzó verseny
FEBRUÁR - Jégbontó hava, Böjtelő hava
Farsang
Anyanyelvünk világnapja
MÁRCIUS - Kikelet hava, Böjtmás hava
Energiatakarékossági világnap
„A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete”
Víz világnapi vetélkedő
„Digitális témahét”
ÁPRILIS
A Föld napja alkalmából:
- Plakátkészítés a Föld természetvédelméről
A fenntarthatóság-környezettudatosság témahete
Méhek napja hazánkban
MÁJUS - Ígéret hava, Pünkösd hava
A napkollektorok működésének megfigyelése, eredményességének nyomon követése
településünkön
Madarak és fák napja
JÚNIUS - Napisten hava, Szent Iván hava
Környezetvédelmi világnap
Tanulmányi kirándulás
TELEKGERENDÁSI TELEPHELYEN
SZEPTEMBER
Papírgyűjtés, PET-palack- és kupakgyűjtés, elemgyűjtés a gyerekek és a szülők
bevonásával, Öko-faliújság
Takarítási világnap: Tisztasági verseny elindítása
Őszi kerékpártúrák
OKTÓBER
Őszi kerékpártúrák

Udvartakarítás, szemétszedés osztályonként
Takarékossági világnap: plakátkészítés a helyi Takarékszövetkezet kirakatába
DECEMBER-FEBRUÁR
Madáretetők kihelyezése, tartalmának folyamatos ellenőrzése
MÁRCIUS
Víz világnapi vetélkedő
Tavaszi kerékpártúrák
ÁPRILIS
Föld Napja, Plakátkészítés
MÁJUS
Szemétszedés az iskola környékén
Tanév végi kirándulások
JÚNIUS
Környezetvédelmi világnap: akadályverseny
A Tisztasági verseny értékelése;
Az ökoiskolai tevékenység értékelése
A VÉGEGYHÁZI TELEPHELYEN
SZEPTEMBER
Az éves munkaterv elkészítése, annak egyeztetése a Diákönkormányzattal és a
Szülői Munkaközösséggel
Az iskolai Facebook profilon való folyamatos megjelenés
Papírgyűjtés, PET-palack- és kupakgyűjtés, elemgyűjtés a gyerekek és a szülők
bevonásával
Öko-faliújság
Takarítási világnap: Tisztasági verseny elindítása
Őszi kerékpártúrák
OKTÓBER
Környezetvédelmi szakkör szervezése
Nemzeti gyaloglónap: Szemétszedő gyalogtúra a Száraz-ér mentén /NATURA 2000/
Őszi kerékpártúrák
Udvartakarítás, szemétszedés osztályonként
Takarékossági világnap: plakátkészítés a helyi Takarékszövetkezet kirakatába
DECEMBER-FEBRUÁR
Madáretetők kihelyezése, tartalmának folyamatos ellenőrzése
MÁRCIUS
Víz világnapja: szemétszedő gyalogtúra a Száraz-ér mentén /NATURA 2000/
TESZ-VESZ TAVASZ
Víz világnapi vetélkedő
Tavaszi kerékpártúrák
ÁPRILIS

Tapossa-Laposra Nap gyerekek és szülők bevonásával
Tavaszi kerékpártúrák
Föld Napja Kalandtúra gyerekek és szülők bevonásával
MÁJUS
Szemétszedés az iskola környékén
Biológiai sokféleség nemzetközi napja: Gyűjtőmunka a faliújságra
JÚNIUS
Tanév végi kirándulások
Környezetvédelmi világnap: akadályverseny
A Tisztasági verseny értékelése;
Az ökoiskolai tevékenység értékelése
Békéscsaba, 2017. június 25.
…………………………………………………………..
intézményvezető

