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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium 

megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet minden évben pályázatot ír ki Ökoiskola 

cím elnyerésére. A cím azon nevelési-oktatási intézmények legmagasabb szintű állami 

elismerése, amelyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerűen és mindennapi 

gyakorlatként foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a 

környezeti- és egészségneveléssel. 

Tagintézményünk 2017 -ben adta be pályázatát, mely nagy örömünkre sikerrel járt. Iskolánk 

hivatalosan 2017. szeptember 12. óta ökoiskola, anyaintézményünk után másodikként nyertük 

el ezt a címet a város általános iskolái közül.  

Intézményünk dolgozói kiemelten kezelik a környezettudatos gondolkodás fejlesztését alsó és 

felső tagozaton egyaránt.  

A tanévben a következő, a fenntarthatósághoz kapcsolódó programokat, foglalkozásokat 

valósítottuk meg. 

 

DÖK nap: A felsősök kerékpárral Városerdőre kirándultak és részesültek természetközeli 

élményekben.  

 

Papírgyűjtés: A tanév során két alkalommal került rá sor. Több mázsa papírhulladék gyűjtését 

szerveztük meg sikerrel, az elszállításról a Közüzemi Kft. gondoskodott. 

 

Erdei iskolai program: A két első osztályunk tett kirándulást Városerdőn.  

 

Tantestületi kirándulás: Pécsett, Orfűn tettünk látogatást a tantestülettel és kirándultunk a 

Nyugat-Mecsek tájvédelmi körzetben. Tanulmányi utunk az egyik pécsi általános ökoiskolába 

vezetett, ahol szakmai előadáson és nyílt tanítási órákon vettünk részt. 

 

Autómentes nap: Ezen a napon jelképesen díjaztuk az autó helyett biciklivel vagy gyalog 

iskolába érkező gyerekeket. A program jó lehetőség volt felhívni a figyelmet a 

környezetszennyezés csökkentésére, valamint a kerékpár megfelelő felszereltségének kiemelt 

fontosságára a balesetek megelőzésében.  

 

Állatok világnapja: A világnapot témahétté bővítettük. Rajzpályázat, állatvédők előadása, 

játékos feladatok és tudáspróba kísérte a rendezvényeket. Sokat beszélgettünk a felelős 

állattartásról a szakemberek bevonásával. 



 

Fenntarthatósági Témahét: A tanítási órákat több évfolyamon a fenntarthatóság témája köré 

szerveztük, még hangsúlyosabbá téve a környezet védelmének fontosságát.  

Víz világnapja: A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság által szervezett programokon vettünk 

részt, rajzpályázattal, a városi műsorra a 3. évfolyamosok fellépésével készültünk. 

 

TeSzedd: Az ország legnagyobb szemétszedő akciójához sokadik alkalommal csatlakoztunk. 

Valamennyi évfolyam részt vett a megmozdulásban, jellemzően az iskola szűkebb és kissé 

tágabb környezetét tisztítottuk meg a szeméttől.  

 

Lékó Ilona környezetvédelmi emlékverseny: Az iskola volt pedagógusáról elnevezett 

vetélkedőre a város általános iskolásainak hetedikes, nyolcadikos diákjait hívtuk. Az 

óvodásoknak rajzpályázatot, az alsósoknak kézműves versenyt hirdettünk, nagy sikerrel.  

 

Digitális témahét: Az első és a negyedik évfolyam csatlakozott a digitális oktatással, és a 

fenntarthatósággal kapcsolatos témahét programjaihoz.  

 

Pénzügyi témahét: A 8. évfolyam vett részt a felelős pénzügyi gondolkodásra nevelő 

programon, sok érdekes tanórával, gyakorlattal, feladatokkal. 

 

Családi nap: májusi családi programunk középpontjában az egészséges életmód állt, 

véradással, sportprogramokkal, egészséges és bioételek kóstolójával, és természetesen más 

szórakoztató eseménnyel. 

 

Mindezek mellett a tanév során rendszeresen részt vettünk több természettudományos-, 

rajz- és képzőművészeti pályázaton, versenyen. Kapcsolódtunk többek között a Madarak és 

Fák, az Erdő, a Föld világnapjához, vagy éppen a Méhek napjához.   

A Téli ünnepkörhöz kapcsolódó programjainkon is előtérbe helyeztük a környezeti nevelést. A 

tantermek, az iskola közös helyiségeinek dekorálásakor, valamint a karácsonyi játszóház 

kézműves foglalkozásain újrahasznosított, természetes anyagokat használtunk. Iskolánk 

zsibongója az év során többször volt színtere ilyen alapanyagból készült tárgyak, játékok, 

madáretetők kiállításának.  

 



Hisszük, hogy a környezettudatos nevelésben fontos szerepet játszik a külső 

szervezetekkel való együttműködés, a szülők, a társadalmi környezet megfelelő tájékoztatása, 

bevonása a programjainkba. Ökoiskolai tevékenységünk eredményességét elősegíti a civil 

szervezetekkel, más oktatási intézményekkel való együttműködés. Ennek érdekében sikerrel 

tartunk fenn kapcsolatot a helyi szakmai és civil szervezetekkel. Néhány ezek közül: 

Magyarországi Ökoiskolák Hálózata, Gyulai Polgármesteri Hivatal, Körös-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság, Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft., Mi Egy-másért Gyulai Gyermekekért és 

Ifjúságért Közhasznú Egyesület, Tájvízház, Körös- Maros Nemzeti Park, Gyulai 

Rendőrkapitányság, Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft., Gyulai 

Sportegyesületek, Gyulakonyha Nonprofit Kft, Gyulai Várfürdő, Városerdő Erdészeti Erdei 

Iskola. 

 

Gyula, 2018. június 22. 
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