
Az elmúlt három év legfontosabb ökoiskolai fejlesztéseinek, innovációinak 

bemutatása 

 

 

Az elmúlt években sok újítást sikerült bevezetnünk az intézmény ökoiskolai életébe, régi 

kezdeményezéseink közül néhány pedig már az iskolai élet hagyományává vált. 

 

Előző pályázatunk vállalásából sikeresen teljesítettük a tankert kibővítését. Új 

gyümölcsfákat ültettünk (szilva, cseresznye, dió, barack, meggy, birsalma), melyek közül a 

meggy idén már termést is hoz. 

Jelentős munka volt, hogy kicseréltük, megjavítottuk a központi öntözőrendszert, hogy a víz 

sehol se tudjon feleslegesen elfolyni. 

Előrelépés számunkra, hogy csatlakoztunk az Iskolakertekért Alapítvány kezdeményezésével 

létrejött Iskolakert Hálózathoz. A hálózat segítségével rendszeres információhoz, ötletekhez 

jutunk, a tankertünk fejlesztésével kapcsolatban. 

http://www.iskolakertekert.hu/ 

 

Épületen belül elkezdtük kicserélni a régi csaptelepket mind a mosdókagylóknál, mind a wc 

öblítőknél. Ez a víztakarékos öblítőrendszer kiépítés jelenleg is folyamatosan tart. 

 

Szintén vállalásunkban szerepelt, hogy megpróbálunk egyesületekkel kapcsolatot felvenni. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a SzÉL Egyesület elnökével, Karai Zsófiával elkezdtünk 

együttműködni. Az egyesület céljai között első helyen szerepel az élethez és az egészséghez 

fűződő alapvető emberi jog és az ehhez kapcsolódó tevékenységek. 

 Az egyesület és intézményünk pedagógusainak közös munkája alapján jöhetett létre az 

interaktív kendernap 2017. novemberében, melynek kapcsán egy egész napon keresztül 

megismerhették a tanulók a kender növény sokrétű felhasználását. Megettük, megittuk a 

kendert, szőttünk, fontunk, sportoltunk. 

Az egyesülettel továbbra is jó kapcsolatot ápolunk. Jelenleg egy kinti és egy benti, 4 különböző 

természetes anyagból készülő lépegető létrehozására pályázunk közösen. 

 http://szelegyesulet.fw.hu/ 

 

Sikerült bekapcsolódnunk egy nagyszabású rendezvénybe is, ugyanis 2016-ban részt vettünk 

a Kézmosás-oktatási világrekord kísérletben. Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala 

http://www.iskolakertekert.hu/
http://szelegyesulet.fw.hu/


és a kormányhivatalokban dolgozó e-Bug koordinátorok a Kézhigiénés Világnapon, május 5-

én 10:00 órai kezdéssel a résztvevő iskolákkal közösen szerették volna megdönteni a 

kézmosásoktatáson résztvevők világrekordját. Az hazai rendezvény során rengeteg helyszínen, 

ugyanazon a napon, ugyanabban az időpontban kezdődő tanóra keretében mutatták be a képzett 

instruktorok a kézmosás fontosságát, annak helyes technikáját. A résztvevő diákok játékos 

formában sajátították el, hogyan és mikor fontos kezet mosnunk, ha meg akarjuk előzni a kéz 

útján terjedő fertőzéseket. Az esemény előkészítése sok munkát igényelt a tanárainktól, de 

mindenki nagy lelkesedéssel dolgozott. 

https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/ebug/e_bug_guiness_rekord_kiserlet/kezmosas-

oktatasi_vilagrekord.html 

 

Bekapcsolódtunk a PontVelem Okos Programba. A program egyik fókuszában a 

szelektív hulladékgyűjtés áll, kiemelten a használt elemek, kis akkumulátorok, a használt 

mobiltelefonok és e-kütyük. A program a gyűjtéssel a diákok környezettudatos magatartását 

fejleszti cselekvő, gyakorlatias, játékos formában. A gyűjtéssel a diákok úgynevezett gyűjtési 

pontokhoz jutnak.  

https://www.pontvelem.hu/ 

 

Rendszeres programjaink között szerepel már a Happy Hét is. A HAPPY – Hungarian Aqua 

Promoting Program in the Young - a magyarországi vízfogyasztást népszerűsítő program a 

fiatalok körében. Diákjaink és tanáraink minden alkalommal jobbnál-jobb ötletekkel állnak elő 

a vízfogyasztás népszerűsítésével kapcsolatban. 

http://www.ogyei.gov.hu/happy/ 

 

2017 szeptemberében egy régóta tervezett vágyunkat sikerült megvalósítani – sportiskola 

lettünk. Együttműködési szerződést kötöttünk a Sirályok Sportegyesülettel. 

Intézményünkben jelenleg a tájfutás és a futball sportágakkal ismerkednek a gyerekek. 

Büszkék vagyunk rá, hogy tájfutásban egyre jobb eredményt érnek el. 

Hallássérült tanulóink legtöbbje igen tehetséges a sportban. Bízunk benne, hogy az idei 

tanévtől, az 1. és 6. évfolyamon indított, felmenő rendszerben működő sportiskolai tagozatunk 

sok diákunk számára fog jövőt biztosítani. 

http://www.siralyok.hu/kapcsolat/ 
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Kisebb munka ugyan, de jelentős változás volt, hogy a tavalyi évben felújíttattuk a 

napkollektorokat. 

Ezen kívül egyik gondnokunk gyönyörű új játéktárolót készített óvodásainknak, hogy az új 

óvodai csoport indításával a kinti játékokat továbbra is megfelelő helyen tudjuk tárolni. 

 

Átformáltuk az iskolai tanév lezárta után rendezett nyári táborunkat is. Immáron második éve 

rendezzük meg úgy az egy teljes héten át tartó tábort, hogy az ökoiskolai szemléletnek teljes 

egészében megfeleljen. Rendszeresen ellátogatunk a fővárosi Növény- és Állatkertbe, öko-

programokat csinálunk, ügyelünk arra, hogy a programok során a legkevesebb hulladék 

keletkezzen. Az idei tanév végén a témánk az ősemberek lesznek. 

 

 

 


