
Ökoiskola program 

 

Iskolánk pedagógusai, nevelői igyekeznek a környezeti nevelésre hangsúlyt fektetni, a 

természet szeretete iránt a tanulóinkat érzékenyíttetni. A Tócóskert szívében, a lakótelep 

ölelésében különösen fontos a gyerekek számára egy élhető, természetközeli környezet 

kialakítása. Minden igyekezetünkkel szeretnénk a tanulóinknak átadni, hogy a saját 

környezetük megőrzése, megóvása, annak szépítése hosszútávú feladata és mindannyiójuknak 

személyes felelőssége. 2016 decembere óta ökoiskola címet képviselve  feladatunknak 

tekintjük, hogy még jobban óvjuk a környezetünket. Eredményeképpen fenntartható jövőt és 

egészséges környezetet biztosíthatnak maguknak. A tanév öko-szemléletű rendezvényeit a 

környezetvédelmi jeles napok határozzák meg. Az egész tanév során igyekeznek a 

pedagógusok programokat szervezni. Fokozott figyelmet fordítunk a szelektív 

hulladékgyűjtésre: kapcsolódtunk a Pont Velem környezetvédelmi szelektív elemgyűjtő 

programhoz, az AKSD Városgazdálkodási Kft. Gazdálkodj Akkusan! elemgyűjtő 

programjában évente, Megyei Kereskedelmi és Iparkamara használt mobiltelefongyűjtéséhez 

részt vesz az iskola. Előnyben részesítjük a környezetbarát technológiákat, a technikaórák 

keretében az újrahasznosíthatóságot részesítjük előnyben.  A MOL Alapítvány Helyi érték 

Programjába az iskola környezetvédelmének és környezetének zöldítésének lehetőségét 

pályáztuk meg.  Az iskolán kívüli természet- és környezetvédelmi feladatainkat is fontosnak 

tartjuk. Kirándulásokat és szabadtéri programokat szervezünk, hogy a gyerekek 

megtapasztalhassák a tágabb természeti környezet szépségeit, így közelebb kerülnek a 

természethez, megismerkedhetnek új növényekkel, állatokkal, élőlényekkel. Fogalmi 

alkotóképességüket fejleszthetjük a természettudományok rendszerében, elmélyíthetik az 

iskola keretein belül megismert tudásukat. Minden év októberében nagy rendezvényünk 

októberében megrendezett Állatok Világnapja, ahol vendégül látjuk a környékbeli óvodásokat 

egy kutyabemutató keretében és állateledelgyűjtést rendezünk az állatmenhely számára.  Az 

őszi programok keretében a hortobágyi daruvonulást évente megszervezzük. A Hortobágyi 

Nemzeti Park hirdetései által is és számos pályázat eredményeképpen jutalomkirándulások 

kerülnek megrendezésre: gyalogos-kerékpáros vándortáborok, tájfotópályázatok előkészítése. 

A fenntartható fejlődés érdekét szolgálva szervezzük meg évről évre a Fenntarthatósági 

Témahetet, amelynek során minden napra igyekszünk változatos előadásokkal, meghívott 

előadókkal színesíteni a programunkat. A Víz és a Föld Világnapja kiemelt fontosságú napok, 

amelyet kiemelünk az oktatási folyamatban. Gondosan odafigyelünk a gyermekek egészséges 



étkeztetésére, a helyes táplálkozás és mozgás jelentőségére. Mindez a szülők folyamatos 

együttműködése és támogatása nélkül nem valósulhatna meg, ugyanis a családok bevonásával 

valóban egy jól működő, előremutató, a hosszútávú fenntarthatóságra törekvő, környezetét és 

védő és óvó közösséget sikerült összekovácsolnunk.  

 


