
"Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg"  

(Prótagorasz, ókori görög filozófus, szofista gondolkodó) 
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“A fenntartható fejlődés a béke magva.”  
(Dr. Wangari Maathai, Nobel-békedíjas.) 

 
 

Iskolánk 2020.09.01-2023.08.31. időtartamra elnyerte az Ökoiskola címet. A Cím viselésével 
Hazánk és a Kárpát-medence természeti örökségének védelme, a fenntarthatóságra nevelés egész 
intézményes megközelítése melletti elköteleződésünket nyilvánítjuk ki. 
 
A Brundtland Bizottság 1987-ben megjelent Közös Jövőnk című jelentésében szerepel először a 
fenntartható fejlődés fogalma: Fenntartható az a gazdasági-társadalmi fejlődés, amely kielégíti a jelen 
szükségleteket anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségét saját szükségleteik 
kielégítésében. 
 
Kiemelt stratégiai céljaink  

• Természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos 
ismeretek átadása. 

 • A természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése a 
természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban.  

• Globális környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása. A fenntartható 
fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése.  

• Helyi környezeti, természeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása, ezek 
felismeréséhez szükséges kompetenciák fejlesztése. 

• Saját környezetünkkel kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés. 

 • A tanulók lakóhelye közelében található természeti értékek megismertetése.  

• A természet szeretetére nevelés, közvetlen élmény kialakítása a természettel.  

• A globális és a helyi környezeti problémákkal kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra 
nevelés.  

• Szelektív hulladékkezelésre szoktatás.  

• A természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák megismertetése. 

 • A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelés.  

• A kertészkedés, kertészeti munkák megismertetése, örömének megmutatása.  

• A kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése.  

• Városunk helytörténeti, építészeti értékeinek megismertetése. 
 

Hosszú távú cél: 

• Egészség és környezettudatos életmód kialakítása 

• Igazságos társadalmi berendezkedés iránti igény kialakítása 

• Nyitottság a globális és lokális kihívások iránti  

• A környezet értékeinek megőrzése, gyarapítása. 

• A megszerzett tudás és értékrend közvetítése a család és a tágabb környezet felé 
 



Feladataink az általános elvárások terén 
 

 Környezettudatosság kérdőívet állítunk össze, amely kiterjed az iskolai tevékenységek 
személyiségformáló hatására. A felmérést minden évben elkészítjük. Kiértékelésével 
fogalmazzuk meg a következő tanév célkitűzéseit és állítjuk össze a programtervet. 

 Ökoiskola Munkatervet készítünk az iskolavezetés, a tanárok, az alkalmazottak, a tanulók és a 
szülők javaslatait, észrevételeit figyelembe véve. 

 Az iskola arculatával (bemutatkozó anyagokkal, az udvar és a tantermek növényesítésével, a 
dekorációval) kifejezzük a fenntarthatóság, a környezettel harmonikus életvitel pedagógiai 
értékeit. 
Aktív kapcsolatot tartunk fenn a fenntarthatóságért tevékenykedő civil szervezettel. (E-misszió 
Természet- és Környezetvédelmi Egyesület) 

 

Feladataink a tanítás-tanulás terén 
 

A 2020. évi Pedagógiai Program módosításával az iskola kiemelten képviseli a fenntarthatóság 
pedagógiai törekvéseit. „A környezeti nevelés olyan pedagógiai folyamat, amely a társadalom 
fejlődése és a természet fenntarthatósága céljából elősegíti és erősíti az emberek 
környezettudatos magatartását, életvitelét. A környezeti nevelés átfogja a személyiség kognitív 
és nem kognitív tartományait, alakítja az érzelmi viszonyulásokat, értékrendet, megismerési, 
cselekvési és döntési képességeket fejleszt, az embert képessé teszi az együttműködésre, 
altruizmusra és életvitelének tudatos hangolására, beleértve az önkorlátozást is.” (Pedagógiai 
program 2020) 

Fontosnak tartjuk a helyi közösség életéhez kapcsolódó tevékenységekben való részvételt. 
Felhívjuk a tanulók és családjaik figyelmét és rendszeresen részt veszünk a város 
környezetvédelmi (Szelektív Szombat, faültetés) és sportrendezvényein (Mikulás futás, Nyuszi 
futás stb). Nemzetközi Móricz Röplabdatornát szervezünk. 

 

Pedagógiai módszerink:  

• Kooperatív tanulás 

• Élménypedagógia  

• Projekt-módszer  

• Riportmódszer  

• Kérdőíves felmérés 

• Tanulói kísérletek 

• Tanulói kiselőadások 

• Terepgyakorlati módszerek  

• Természetvédelmi fenntartási munkák, rekonstrukciós munkák  

• Közösségépítés  

• Csoportszervezés  

• Ökológiai munkacsoport létrehozása  



• Együttműködés a diákönkormányzattal  

• Művészi kifejezés, műalkotások, rajz, film, zene, színdarab  

 A tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri 
viszonyban részt vehetnek az oktatási tevékenységek megtervezésében, megvalósításában. 

  A természet tanulmányozása tantermen, iskolán kívül, a szabadban is folyik. (Erdei iskola, 
piaci séta, Tuzson János Botanikuskert, Nyíregyházi Állatpark, tanulmányi kirándulások, 
osztályprogramok és családi napok a Sóstói erdőben és a Bujtosi Szabadidőparkban).  A 
szabadtéri programok szervezésének fontos szempontja az egészséges életvitel. 

 
Feladataink a személyi feltételek, belső kapcsolatok terén 
 

Az iskolában Ökoiskolai Munkacsoportot hoztunk létre, amelynek feladata, hogy figyelemmel 
kísérje, véleményezze, javaslataival segítse az iskola nevelési tevékenységét.  
A munkacsoport tagjai: intézményvezető, pedagógusok, természettudományi munkaközösség 
vezetője, Zöldek szakkör vezetője, Ökoiskolai diákszóvivő, gondnok,  Szülői Közösség elnöke, 
Diákönkormányzat elnöke, DÖK vezető. 
 
Az Ökoiskolai Munkacsoport képviselője részt vesz az iskolatanács értekezletein, a 
munkaközösségi értekezleteken, DÖK közgyűlésen és SZK értekezleteken.  
 
Programjaink révén (Egészséghét, Jeles napok, Tisztasági őrjárat, szelektív hulladékgyűjtés) a 
nevelőtestület minden tagja részt vesz a környezeti nevelés tanórán kívüli színtereiben. A 
nevelőtestület tagjai elkötelezettek a környezetvédelem és egészségvédelem terén.  

 Évente egyszer tantestületi kiránduláson veszünk részt. Ez elősegíti a tantestület csapattá 
kovácsolását. 

 

Feladataink a tanításon kívüli tevékenységek során 
 

Az iskola, tanításon kívüli tevékenységét az Ökoiskolai programtervben gyűjtjük össze.  
Ezen programok tématerületei:  

Környezeti nevelés 
Egészségnevelés 
Az Ökoiskola cím elnyerésével vállalt feladatok megvalósítása 
Tehetséggondozás-felzárkóztatás 
Pályaorientáció 
Együttműködések ápolása 
Kommunikáció 

 
 

 



Környezeti nevelés 
 

• Pénz7-Pénzügyi és Vállalkozói Témahét 

• Fenntarthatósági Témahét  

• Szelektív hulladékgyűjtés (papír, szárazelem, PET-palack) 

• Tisztasági őrjárat 

• Jeles napok (Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, 
Madarak és fák napja Környezetvédelmi világnap) 
Erdei iskola  

• Kísérletek délutánja 

• Diákelőadások 
 

Egészségnevelés 
 

• Egészséghét 

• Védőnői előadások 
 

Az Ökoiskola cím 
elnyerésével vállalt 
feladatok  
 

• Intézmény honlapon való megjelenés  

• Ökoiskolai munkacsoport létrehozása 

• Félévi és az évvégi beszámoló elkészítése 

• Pedagógiai Program és a helyi tanterv módosítása 

• Kérdőív összeállítása, kiküldése és kiértékelése 
 

Tehetséggondozás-
felzárkóztatás 
 

• Pénz7-  és Fenntarthatósági Témahét online versenyei 

• 2 fordulós Komplex természettudományi verseny 

• Környezetvédelmi csapatversenyek  

• Tanulmányi versenyek 

•  Zöldek környezetvédelmi szakkör 5-6. évfolyamosoknak 

• Természettudományi szakkör 7-8. évfolyamosoknak 

• Tantárgyi korrepetálások 

• Fejlesztő foglalkozások 
 

Pályaorientáció 
 

• Beiskolázást segítő programok 

• Pályaválasztási kiállítás 

• Üzemlátogatások 

• Pályaorientációs nap 
 

Kommunikáció 
 

• Média-megjelenés: 
Mozsár Facebook közösségi oldal 
iskolai honlap 
Kelet-Magyarország napilap 
nyiregyhaza.hu oldala. 

 
 
 
 



Társadalmi kapcsolatok kiépítése és fenntartása 

 
Családok által 
képviselt 
közösségek 

• Nebuló Alapítvány a Gyermekekért 

• Szülői Közösség 
 

Civil szervezetek • Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Tér 

• E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 

• Állatbarát Alapítvány 

• PontVelem Nonprofit Kft. 

• Pénziránytű Alapítvány 

• Kutyafája Közhasznú Egyesület 

• Egészségvédő Egyesület 

• Human-Net Alapítvány-Aranyalma Tanoda 
 

Sportegyesületek • Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE 

• Nyíregyházi Sportcentrum: 
o futball szakosztály 
o röplabda szakosztály 
o atlétika szakosztály 

 
Köznevelési 
intézmények 

• tagintézményeink 

• Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény 

• Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium 
 

Szociális, 
gyermekjóléti, 
egészségügyi 
szektor 

• SzSzB-megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály 

• Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság iskolaorvosi és 
védőnői ellátás 

• Jósa András Oktatókórház 
 

Munkaerőpiaci 
szektor 

• Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 

• Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt. 

• Fecseház Erdei Iskola-Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatósága 

• SzSzB-megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály 

• NYÍRVV-Nonprofit Kft. 
 

 
 
 
 
 



A fizikai környezet leírása, fejlesztése 
 

  Az iskolaépület környékén lévő telepített növényzet változatos és megkímélt, rendszeresen és 
szakszerűen gondozott. Célunk, hogy a gondozásában az udvari munkás mellett az önkéntes 
osztályok is részt vegyenek. Ebben a tanévben a szülők segítségével az osztálytermekben 
palántákat nevelnek a gyerekek. A kifejlődött növényeket áprilisban, magaságyásban helyezik 
el. A növények gondozása a tanulók feladat lesz. 

  Az iskola folyamatosan fejleszti a fenntarthatósággal kapcsolatos információs bázisát 
(könyvek, újságok, CD-k, on-line kurzusokon való részvétellel, internetes 
együttműködésekben).  

 Az ökoiskolai diákszóvívő az iskolarádión és az iskolagyűlésen keresztül tájékoztatja a 
gyerekeket az aktuális programokról és a fenntarthatósággal kapcsolatos információkról. 

Az udvar tartozékai: 
 biztonságos kerékpártároló  
 madáretető, 
 dísznövények,  
 játszótér (természetes anyagokból), 
 sportpályák  
 zöld, gyepes terület 
 pihenő udvari padok 

 

 Törekszünk arra, hogy az iskola dekorációja még inkább összhangban legyen az ökoiskola 
arculatával (osztálytermek növényesítése, élő sarok kialakítása, szaktermek-információs táblák 
kihelyezése) 

 
Az iskola működtetése 
 

Környezetkímélő anyaghasználat megvalósulása: 
Tudatosan takarékoskodunk az anyagokkal, termékekkel, vízzel, energiával.  
Környezetkímélő játékokat, taneszközöket és segédeszközöket használunk. 
A kémiai anyagok lehető leginkább környezetkímélő módon kezeljük, tároljuk és 
használjuk.  
A speciális étrendi megkötésekkel rendelkező tanulók számára a megfelelő ételeket 
biztosítjuk. 
A büfében lehet kapni egészséges és környezetkímélő árukat. 

 
Az iskola a lehető legkisebb szinten tartja a hulladék-kibocsátását, a keletkező hulladékokat 
környezetkímélő módon kezeli.  Az iskola környezetében szelektív hulladékgyűjtő van 
elhelyezve. Az aulában a szárazelemek gyűjtésére alkalmas tároló található. Pályázat útján 
PET-palack tömörítő berendezésekre szeretnénk szert tenni. A műanyaghulladék 
elszállításában a tanulók aktív közreműködésére számítunk. 



Az iskola takarékosan és ésszerűen bánik a vízzel. A csapokat, WC-tartályokat rendszeresen 
ellenőrizzük, a csepegéseket, szivárgásokat azonnal megszüntetjük. 

Az iskola takarékosan bánik az energiával. 

Az iskola a lehető legkisebb mértékben szennyezi a levegőt. 
A kémények, szellőztető berendezések stb. anyagkibocsátása szabályozott és 
rendszeresen ellenőrzött. 
A szabadtéri burkolt felületek (sportpályák) gondozottak, pormentesek 
 

Az iskolakert mentes az allergén növényektől. 

Az iskola megközelítése környezetkímélő módon történik. 
 Az iskola gyalog és tömegközlekedési eszközökkel jól elérhető, kiépített kerékpártárolóval 

rendelkezik. Népszerűsíteni kell az ilyen módon történő iskolába járást! 
 Gyalog, ill. kerékpárral, vagy tömegközlekedési eszközzel könnyen elérhető, a természet 

tanulmányozására alkalmas helyek rendszeres látogatása.  

Az iskola rendezvényei (diáknapok, kirándulások, sportrendezvények) a lehető legkisebb 
mértékben terhelik a környezetet. 

 
 
 
Az ökoiskolai munkacsoport tagjai 
 

Illés Zoltán Imre intézményvezető 
Lehoczkiné Bereczki Enikő Szülői Közösség elnöke 
Körmendiné Nagy Marianna munkaközösség vezető 
Némethné Pétervári Judit Zöldek környezetvédelmi szakkör 

vezető 
Siktár István DÖK vezető 
Viziné Balázsi Márta gazdasági ügyintéző 
Majoros Vanda (tanuló) Diáktanács elnöke 
  
Kertész Anna (tanuló) Ökoiskolai szóvivő 
Mile Boglárka (tanuló) Ökoiskolai szóvivő 

 
 
Önkéntesek: 

Gyurikovits Andrea intézményvezető-helyettes, tanító 
Verba Nikoletta tanító 
Oroszvári-Molnár Anikó matematika-technika-etika szakos tanár 

 
Kazamér Kinga matematika-fizika szakos tanár 
Baloghné Kovács Anita magyar-történelem szakos tanár 
Csernyu Ficsor Viktória angol-informatika szakos tanár 

 


