
Széchenyi István Katolikus 
és Német Nemzetiségi 

Általános Iskola 
ÖKOISKOLA 

Mi is az ÖKOISKOLA? 

 

- Pályázatunk 

- Vállalásaink 

- Fenntarthatósági témahét 

- Érdekességek, lehetőségek 



Mi is az ÖKOISKOLA? 

 Az Ökoiskola Hálózat az ENSI ( Iskolai Környezeti 
Nevelési Kezdeményezés) elnevezésű nemzetközi 
környezeti nevelési hálózat ökoiskola programjának 
magyarországi megvalósulásaként működik 2000. márciusa 
óta az  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési  és 
Innovációs Központjának koordinálásával , az Emberi 
Erőforrás Minisztérium, és az Vidékfejlesztési Minisztérium  
szakmai  és anyagi támogatásával. 

 



Mi is az ÖKOISKOLA? 

Az Ökoiskola Cím azon iskolák minőségjelzője, 
amelyek a „zöldítésben” élenjárnak, és 
folytonosan lépéseket tesznek azért, hogy az 
iskolai élet minden területén „zölddé váljanak”. 

 

Az ökoiskolák nemcsak pedagógiai munkájukban 
képviselik a fenntarthatóság szemléletét, a 
környezet- és egészségtudatosságot, hanem az 
egész iskola működésében törekednek erre, az 
épületük takarításától kezdve a szülőkkel való 
együttműködésig bezárólag. 

 



Pályázatunk 

Pályázatunkba az alábbiak 
kerültek be: 

 

- ÖKO munkacsoport megalakítása,  

- témahét szervezése,  

-bekapcsolódás az országos 
programokba, 

- környezettudatosságra nevelés az  
élet minden területén, 

- környezetvédelem,  

- iskolánk honlapján ÖKO 
programok közzététele, 

- együttműködés a családokkal, 

- együttműködési megállapodások 
megkötése. 

2016 szeptemberében elhatároztuk, hogy 
megpályázzuk az ÖKOiskola címet.  
2016. december 10-én Budapesten, a Móricz 
Zsigmond Gimnáziumban ünnepélyes keretek 
között adták át az  
ÖKOiskola címhez  
Kapcsolódó oklevelet. 



Vállalásaink 

-Az intézmény honlapján külön rész 
foglalkozik a későbbiekben a 
fenntarthatóság témakörével. 

 

-Az Ökoiskola Hálózatba bekapcsolódik 
az intézmény, így megvalósítva az 
egymástól tanulás elvét. 

 

- A könyvtári állomány gyarapításakor 
figyelmet szentelünk a 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
szakirodalom beszerzésére, és a tanulók 
számára nyitott polcon helyezzük el 
ezeket az ismeretanyagokat tartalmazó 
kiadványokat. 

 

Vállalásainkat 2019. december 31-ig 
kell teljesítenünk.  
2019 végén újra pályázhatunk az 
ÖKOISKOLA címre, majd újabb 3 év 
múlva az ÖRÖKÖS ÖKOISOLA címet 
is megpályázhatjuk. 



Fenntarthatósági témahét 

2017. április 24-28. között kerül 
megrendezésre a Fenntarthatósági Témahét. 
melynek programjaira regisztráltunk. 

Programok témái 2017-re: 

 

 1. Általános iskola alsó tagozat (7-10 évesek) 
ŐRIZD MEG A FÖLDET! (természetes 
élőhelyek védelme) 
SZERESD AZ ÁLLATOKAT! 
(állatvédelem) 

2. Általános iskola felső tagozat (11-14 
évesek) 
TÁPLÁLKOZZ TUDATOSAN! 
(egészséges táplálkozás, tudatos vásárlás) 

 

 

Kísérő programok: 
A tematikus tanórák mellett, azok 
témájához illeszkedően a 
korosztályoknak megfelelő országos 
kísérő programok kerülnek 
megrendezésre: 
 
•Rajzpályázat 
•Vizes élőhely örökbefogadó pályázat 
•Kincskereső pályázat 
•Vadon élő állatok megfigyelése 
•Iskolakert pályázat 
•Fenntarthatósági Kupa 
•Életmódkutatás 
•Szelektív hulladékgyűjtési verseny 
•Te magad légy a változás! - pályázat 
•Tegyél a környezetedért! - pályázat 



Érdekességek,lehetőségek 

- ofi.hu/okoiskola 

- fenntarthatosagi.temahet.hu  

- facebook.com/fenntarthatosagi.temahet/ 

- okovolgy.hu/oko-jatekok/ 

- ÖKOiskolai hírlevél 

- 18.Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzverseny 

  Jelentkezési határidő: 2017. május 31. 

- ökológiai lábnyom, vízlábnyom 

 

 

 



Ökoskodjunk együtt! 


