
Bemutatkozik az ökoiskola és az ökomunkacsoport 

Tisztelt Szülők, Szimpatizánsok és Érdeklődők! 

Remélem, az előző tanévben is idejáró diákjaink szüleinek nem újdonság, hogy iskolánk ökoiskolává 

szeretne válni. Ennek érdekében újjászerveztük az iskolában a szelektív hulladékgyűjtést, egész évben 

kerestük a legZÖLDebb osztályt, rendezvényeinket is igyekeztünk zöldíteni, madárbarát kertet 

alakítottunk ki, feltámasztottuk a fűszerkertet is, és számos rendezvény, program fűződik a 

nevünkhöz. A saját házunk táján raktunk rendet, a belső erőforrásainkat mozgósítottuk elsőként.  

Ennek eredményeként elkészült a tanév végén az ökoiskolai pályázatunk, amelyet szeptember 30-ig 

be is nyújtunk. 

 Ha elnyerjük az Ökoiskola címet, háromévenként pályázhatunk újra. A harmadik alkalommal az 

Örökös Ökoiskola címért lehet már ringbe szállni. Ez a végső célunk! Ez természetesen nem 

egyemberes feladat, 14 fős ökomunkacsoport tevékenykedik a háttérben. 

A továbblépéshez már segítségre, támogatásra van szükségünk!  A 2015/16-os tanévre vonatkozó 

munkatervünkben számos programot, elképzelést fogalmaztunk meg. (A munkaterv olvasható az 

iskola honlapján.) Ezek egy részének megvalósításához kérjük az Önök segítségét. 

1. Egy rovarhotelt szeretnénk felállítani az iskola kertjében. Már sok minden megvan hozzá, 

azonban néhány dolog hiányzik még. Nagyon várjuk vállalkozó kedvű szülők jelentkezését, 

akik az össze- és a felállításban segítenének. 

 

1. Rovarhotel egy német iskola előtt. 

A rovarhotelről részletesebben a honlapunk Állatbarátság fülére kattintva lehet olvasni. A rovarhotelt 

az Állatok világnapja (okt. 4.) alkalmával szeretnénk a végleges helyére elhelyezni. 

2. Fejfedők új szerepben c. projektünk  

Az iskola ökoszellemiségéhez ebben a tanévben is kapcsolódik képzőművészeti projekt, amely 

keretein belül 300 db használatból kivont műanyag kobakot „írunk át, gondolunk újra” keresve a 



választ a „Kik vagyunk? Hová tartunk? Mit tehetünk munkánkkal a környezettudatos életért?” 

kérdésekre, valamint elgondolkodunk az elhelyezkedési-munkavállalási nehézségekről, illetve a  

munkavállalási jövőkép kérdéseiről. 

A tanulók akrilfesték és akril filctoll segítségével tudják történeteiket megfogalmazni írásban 

és/vagy képekben a sisak felületére. Itt szeretnénk segítséget kérni az eszközök (filctollak) 

beszerzésében, finanszírozásában! A projekt fontos célja a kapcsolat erősítése a társ-, illetve a 

partnerintézmények között lehetséges nemzetközi kapcsolatok bevonásával. 

 

3. A fűszerkert további fejlesztését is célul tűztük ki ebben a tanévben. A fűszerkert kis 

teraszait akarjuk kisebb egységekre osztani. Ezzel áttekinthetőbb és látványosabb 

lehetne a kertünk. Ehhez szeretnénk téglákat kérni. Nagy Eleonóra tanárnő a 

fűszerkert felelőse. 

 

 

 

 


