
Ökoiskola beszámoló 

A tanév elején megfogalmazott és elkészített ökológiai munkatervben az újrahasznosítást, a 

fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése mellett a mindennapi gyakorlatban igyekszünk 

fejleszteni a tanulók problémamegoldó képességét, ökológiai szemléletét.  

• Egész évben szelektíven gyűjtjük az újrahasznosítható hulladékok közül a 

következőket: papír, PET-palack, műanyag kupak, elem, üveg, fém hulladék. Ebben a 

tanévben még egy beteg kisgyermek gyógyulásához is igyekeztünk több zsáknyi 

kupakkal hozzájárulni ill. ettől az évtől a használt étolaj is gyűjthető iskolánkban. 

Hirdettünk elemgyűjtési versenyt is az osztályok között, amelynek eredményeként szép 

számmal gyűltek a használt elemek (1526 db). Továbbra is a környezetkímélő és 

takarékos magatartást hangsúlyozzuk.  

• Részt vettünk „Ökoiskolák találkozója" című online programon.  

• A természet tisztelete megjelenik az életmódban, az iránta érzett felelősség, a környezeti 

károk megelőzésére való törekvés. Osztályok felajánlásával több alkalommal virágot 

ill. virágmagot ültettünk, a virágok mellé fákat is tudtunk venni. A facsemeték vásárlását  

a Karcagi Tankerületi Központ is támogatta. A csemeték egy részét és a virágokat 

osztályok ajánlották fel.  A gyógynövénykertet folyamatosan gondozzuk, 

megismertetjük a gyerekekkel gyógyhatásukat. Madáretetők, madáritató, madárodúk 

korábbi kihelyezésével madárbarát udvarunk van. 

• Igyekeztünk folyamatosan az iskola épületének belső környezetét is szépíteni, díszíteni. 

Az iskola folyosójának dekorálása virágokkal, tanulók munkájával. Újrahasznosított 

anyagból készített bútorok (raklapokból) kerültek elhelyezésre a folyosóra. A diákok 

körében nagyon kedvelt és népszerű ülőalkalmatosság.  

• A fenntarthatósági témahéten igyekeztünk a tanulók számára minél több szempontból 

megvilágítani, majd nagy hangsúlyt fektetni annak fontosságára (,,hulladékokból“ 

használati tárgyak készítése, játékos vetélkedő, virágültetés, koffeintartalmú italok egy-

egy adagja mennyi koffeint tartalmaz, plakátrajzolás, az iskola udvarának és 

környékének megtisztítása a szeméttől…) 

• Rendeztünk olyan foglalkozásokat, ahol természetes összetevőből készítettünk 

különféle termékeket, a diákok kozmetikai arclemosó pamacsokat készíthettek textilből, 

újrahasznosított anyagok felhasználásával, papír teafilter tasakok hajtogatásával 

karácsonyi díszeket alkottak, natúr dezodorokat hoztunk létre természetes 

összetevőkből. 



• Több témahéthez eredményesen csatlakoztunk. Igyekeztünk a maximális létszámmal  

bevonni a tanulókat a programokba: Kézmosás világnapja, Code Week, Európai 

Hulladékcsökkentési Hét, Pályaorientációs nap, Pénzügyi és vállalkozói témahét, 

HAPPY-hét, Digitális témahét, Fenntarthatósági témahét, Európa nap. Igyekeztünk a 

klímához/ kliímaváltozáshoz, környezetvédelemhez kapcsolódó témájú 

konferenciákhoz, ill versenyeken részt venni akár angol nyelven is: ECO2 SMART 

SCHOOL PROGRAM, A Világ Legnagyobb Tanórája, Szeresd a Földet, ,,BRINGING 

GREEN IN MY REGION” INTERREGIONÁLIS PROJEKT, Természetvédelem 

Határtalan-„a Nemzeti Parkok Barátai Klub“ projekt. 

• Az egészséges életmód fontosságát megismerik, elsajátítják a tanulók. Fontos és tudatos 

legyen számukra, mint életforma, és mint egészséges környezet. A megfelelő módon 

természetes legyen ezen a téren is a segítségnyújtás. A véradás helyszínéül a gimnázium 

szolgált. A dolgozók mellett a nagykorú diákok is vért adhattak. Részt vettünk 

elsősegélynyújtó versenyeken. Az online versenyen három csapat indult. A csapatok 

nevezési díját a Karcagi Tankerületi Központ támogatta. Indultunk másik 

elsősegélynyújtó versenyen is, ahol szintén szép eredményt értünk el. Dohányzás káros 

hatásaival kapcsolatos előadást hallgathattak a gyerekek, amit az előadó modellel 

szemléltetett.  

•  A tanulók lehetőség szerint aktívan bekapcsolódtak hagyományainak, értékeinek 

megőrzésébe, gyarapításába. (Hagyományok, jeles napok pl Állatok világnapja, 

Európai Mézes Reggeli Program, A Tisza élővilágának emléknapja, A vizes élőhelyek 

világnapja). 

• Folyamatosak a tanórán kívüli tevékenységek az iskola életében, de néhány közülük 

kiemelkedő: erdei iskola (Parádfürdő), osztálykirándulások, Erasmus + pályázatok 

(Finnország, Spanyolország, Madeira, Portugália) hozzánk is érkezett több külföldi 

vendégcsapat, ír, finn, lengyel, török és portugál partnerek). Határtalanul pályázat 

(Szerbia), színházlátogatások (Eger) , LEP cirkuszlátogatás, színházlátogatás. Iskolai 

rendezvények a DÖK támogatásával is megvalósultak (gólyatábor, gólyaavatás, iskolai 

mikulás, iskolai karácsony, farsang). 

• Szabadtéri programok: testnevelés órák mellett kerékpártúrák, sport szakkörök, 

tömegsport, egyéb versenyek, rendezvények: Junior nagykövetek kerékpártúra, Európai 

Diáksport Nap. CLLD Kerékpáros pályázat, Sárkányhajózás, KLG Exatlon Sportnap. 

 

 


