Örökös ökoiskola lettünk!
Az ökoiskola hálózat Magyarországon az Országos Közoktatási Intézet (OKI)
kezdeményezésére, Dr. Havas Péter, az OECD ENSI magyarországi nemzeti
koordinátora szakmai irányításával és vezetésével 2000 márciusában jött létre 22
intézményi taggal, az oktatásért felelős minisztérium támogatásával.
Ennek a folyamatnak a részeként 2005-tôl lehet pályázni az Ökoiskola cím
elnyerésére, amire minden évben közösen ír ki pályázatot az oktatásért és a
környezetvédelemért felelős minisztérium.
Ez az elismerés három évre szól, és az Ökoiskolai kritériumrendszer 8 területet
vizsgál:
1. Alapdokumentumok
2. Szervezési feltételek
3. Pedagógiai munka
4. Az intézmény működtetése
5. Kommunikáció
6. Együttműködések
7. Helyi közösség, közvetlen környezet
8. Az intézmény arculata és specialitása
A pályázat sikerese elbírálása érdekében ezeken a területeken kell elérni a
meghatározott pontértékeket.
2012 óta már az Örökös Ökoiskola címet is megkaphatják azok az intézmények,
melyek korábban már legalább hat évig az Ökoiskola cím birtokosai voltak, és a
harmadik pályázatukat így adják be.
Iskolánk 2009-ben nyerte el első ízben az Ökoiskola címet, majd a három év
elteltével, 2012-ben ismét sikeresen pályáztunk.
2015-ben – a hat éves ökoiskolai munka után - megpályáztuk az Örökös
Ökoiskola címet.
Az elismerést igazoló oklevelet 2016. január 30-án vehettük át Budapesten a
Móricz Zsigmond Gimnáziumban.
Ökoiskolai munkánk főbb jellemzői:
- az ökoiskolai munkaterv a tanév rendjéhez, a hagyományokhoz, az
ünnepekhez, a diákönkormányzati munkához, az iskola és a lakóhely adta
lehetőségekhez igazodik
- kapcsolatban állunk és együttműködünk a település civil szervezeteivel,
a Madárkert – Díszmadár- és Kisállatparkkal, a Manó-kert Óvodával
- partneriskolai kapcsolatban állunk az SZTE Juhász Gyula Gyakorló
Általános és Alapfokú Művészeti Iskolájával

-

együttműködünk a PDF Alapítvánnyal
rendszeresen szervezünk lakóhely-megismerő túrákat
kiemelt helyet kap az oktató-nevelő munkában az élő és élettelen
tisztelete

Amire büszkék vagyunk:
- 6 éve rendszeresen megrendezésre kerül a Kisállat-bemutató,
visszatérő kisgazdikkal és kis kedvencekkel
- évszakos túrák
- Föld napi játékdélután sok-sok segítővel, jó hangulattal
- Sulikártya-program
- Zöld eskü
- szép, rendezett iskola és iskolaudvar

