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ÖKOISKOLA-Fenntarthatóságra nevelés 
 

 

 

„Madarak és fák napjához, az állatok világnapjához, a Föld napjához, a víz 

világnapjához kerekítettünk mesés, dalos, rejtvényes, rajzos tevékenységeket. Télen a 

madaraknak tettünk ki magos golyókat, készítettünk faliújságot.” 

„A KERT héten nagyon sokat projekteltünk, végigvettük az év fajait, sok dalt, mesét 

hallgattunk a természetről, készítettünk rajzokat, hajtogattunk állatokat…” 

Kerekesné Tőrincsi Krisztina 1. osztály 

 

Iskolánk 2020 óta ÖKO-iskola. Mindent megteszünk, hogy az elnyert címhez méltóan 

képviseljük a fenntarthatóságra nevelés fontosságát, a természetes és az épített 

környezet védelmét. Az iskolai élet minden területére kihat a környezettudatos 

gondolkodás, a fenntarthatóságra nevelés. 

Nem csak a tanórákon, az osztályfőnöki órákon folyamatos a tanulók környezettudatos 

nevelése, oktatása, hanem a tanórán kívüli programokban, szinte minden Károly 

Róbertes eseményen jelen van a téma. A diákok értik a probléma fontosságát, ők maguk 

is sokat tesznek azért, hogy szűkebb környezetüket rendben tartsák, tantermüket- főleg 

a kicsik, folyamatosan dekorálják a tanítók segítségével. Rendkívül vonzó számukra az 

ÖKO-vándorkupa, melyet időszakonként elnyerhetnek a legszebb, „legökobb” osztály 



címén. Ez elsősorban a kisebbeket motiválja, a felsős tanulók bevonása a feladatba 

elsősorban az osztályfőnöktől függ. A következő tanévben mindenképpen jobban oda 

kell figyelni a felsős termek rendjére, tisztaságára.  

Az ÖKO-tevékenységek sora meglehetősen sokrétű: 

 

 takarékoskodás az árammal, a vízzel és fűtéssel, 

 szűkebb saját környezet rendben tartása, 

 ÖKO dekorációk mindig az aktuális programnak megfelelően, 

 jeles napok (Állatok világnapja, Víz világnapja….), 

 szelektív hulladékgyűjtés, 

 elem, használt olaj, kupak, ruha gyűjtés, 

 használt játékok gyűjtése, 

 madáretetők készítése, kihelyezése, madáreledel kihelyezése, 

 rovarhotelek kihelyezése, 

 süniház, 

 kiskert létesítése, bab, paradicsom, saláta, paprika… ültetése, 

 fűszerkert gondozása, 

 sziklakert létesítése, gondozása,  

 faültetés, 

 nyolcadikosok fáinak ültetése (tulipánfa, orgonabokor), 

 tanulmányi séták, kirándulások, 

 KERT hét (Környezetvédelmi, Egészségvédelmi Rendezvénysorozat a 

Természetért), 

 fenntarthatósági témahét, 

 PÉNZ7, 

 ÖKO-kommandó (DÖK) megalakítása, 

 vetélkedők, versenyek, 

 rajzpályázatok, 

 egyéb pályázatok, 

 takarékoskodás a papírral, 



 
 

Az ÖKO-tudatos szemlélet minden iskolai dolgozó számára fontos érték. Nemcsak a tanulók 

és a pedagógusok, hanem a technikai személyzet is fontos feladatokat végez a környezettudatos 

és fenntartható fejlődés érdekében. 

      

                                      

 



 

 

KERT és fenntarthatósági hét 

• Virágosítás 

• Kiállítás 

• Aszfaltrajz verseny 

• Futárjáték 

• Sport délelőtt 

• Só-liszt gyurma 

• Papírgyűjtés 

• Kirándulás természetvédelmi helyekre 

• PPT-k készítése és bemutatása 

• Kahoot feladatok 

• Tanórák    

 


