ÖKOISKOLA ÉVVÉGI BESZÁMOLÓ
2018-2019-ES TANÉV

Intézményünk 2017 januárjában nyerte el az Ökoiskola címet. A 2018-2019-es tanévben
folytattuk a környezeti neveléshez kapcsolódó programokat, feladatokat.
Célunk, hogy erősítsük a környezettudatos szemléletet, nemcsak a tanulók, hanem a
felnőttek körében is, a környezeti nevelési tevékenységek színvonalának 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;
Intézményünk a 2017-2018-as és a 2018-2019-es tanévben is regisztrált és részt vett
a Fenntarthatósági témaheten, illetve a ZöldOkos Kupán;
- Az intézményben - a diákok bevonásával - energia-járőr szolgálat működik, és rendszeresen
feljegyzéseket vezet. – 2018
Intézményünkben 2016 októbere óta minden osztály közösségének bevonásával
felelősen vigyázzuk tantermeinket, azok tisztaságát, állapotát, az energiával való
takarékosságát. Havonta több alkalommal kerül sor ellenőrzésre, s a látottak alapján
értékeljük az osztályközösséget. Tanév végén a maximális pontot elért osztály megkapja az
arra a tanévre szóló „Tiszta, rendes osztály” megtisztelő címet.
- A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajok, a tájegységnek megfelelő
fajkompozíciók előnyben részesültek. – 2018.
Intézményünkben2017 őszén került sor fűszernövény-kert létrehozására, melyet a
diákok segítségével valósítottunk meg, s azóta is rendszeresen gondozzuk azt.
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.
2019 májusában ismét pályáztunk az Ökoiskola cím elnyerésére.

A 2018-2019-ES TANÉV SORÁN MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEINK
A BÉKÉSCSABAI SZÉKHELYEN
A GERENDÁSI TELEPHELYEN
A NAGYBÁNHEGYESI TELEPHELYEN
TELEKGERENDÁSI TELEPHELYEN
SZEPTEMBER
Papírgyűjtés, PET-palack- és kupakgyűjtés, elemgyűjtés a gyerekek és a szülők
bevonásával
Öko-faliújság készítése
Takarítási világnap: Tisztasági verseny elindítása
Gesztenyegyűjtés az udvar területén, értékteremtés
OKTÓBER
Őszi kerékpártúrák
Hagyományőrző lekvárfőzés
Kukoricatörés
Az iskolai Facebook profilon való folyamatos megjelenés
Udvartakarítás, szemétszedés osztályonként
Takarékossági világnap: plakátkészítés a helyi Takarékszövetkezet kirakatába
NOVEMBER
Házi gyúrt tészta készítése
DECEMBER-FEBRUÁR
Madáretetők kihelyezése, tartalmának folyamatos ellenőrzése
MÁRCIUS
Víz világnapi vetélkedő
Tavaszi kerékpártúrák
Csatlakozás a TeSzedd mozgalom tavaszi rendezvényéhez
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 iskolai Facebook profilon való folyamatos megjelenés
Papírgyűjtés, PET-palack- és kupakgyűjtés, elemgyűjtés a gyerekek és a szülők
bevonásával
Öko-faliújság készítése, frissítése folyamatosan
Takarítási világnap: Tisztasági verseny elindítása
A világ legnagyobb tanórája, 1-8. osztály
OKTÓBER
Nemzeti gyaloglónap: Szemétszedő gyalogtúra a Száraz-ér mentén /NATURA 2000/
Udvartakarítás, szemétszedés osztályonként
DECEMBER
Madáretetők kihelyezése, tartalmának folyamatos ellenőrzése
JANUÁR
ZöldOkos Kupa fenntarthatósági online verseny - öt csapat részvételével
MÁRCIUS
Víz világnapja: szemétszedő gyalogtúra a Száraz-ér mentén /NATURA 2000/
Fenntarthatósági témahét
ZöldOkos Kupa Békés megyei elődöntője Szarvason – két csapat részvételével
Tesz-Vesz Tavasz délutánok
ÁPRILIS
Föld Napja Kalandtúra gyerekek és szülők bevonásával
MÁJUS
Fogadj örökbe egy vizes élőhelyet országos pályázat – 2. helyezés
JÚNIUS
Tanév végi kirándulások
A Tisztasági verseny értékelése;
Az ökoiskolai tevékenység értékelése
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