
Hogyan váltunk Örökös Ökoiskolává? 

Iskolánk ebben a tanévben elnyerte az Örökös Ökoiskolai címet, amelyet visszavonásig 

használhatunk. Az Ökoiskola címet hivatalosan 2005-ben hozta létre az Oktatási Minisztérium 

és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, amelyet 2011-ben az Örökös Ökoiskola cím 

követett. 

Az Örökös ökoiskolai cím eléréséhez 9 év alatt három pályázat benyújtásával jutottunk 

el. A pályázatok alapja egy olyan önértékelés, melyben az iskola nyolc tematikus blokk mentén 

ad számot a fenntarthatóság pedagógiája területén végzett rendszerszerű munkájáról. Minden 

pályázatban egyre több kritériumnak kell megfelelni, illetve vállalásokat kell tenni a következő 

három évre. 

Az első három év alatt a fő tevékenységeink a problémák megismertetése (Az iskola a 

hátsó bejáraton keresztül, avagy a hulladék útja program), a szelektív hulladékgyűjtés 

kialakítása, az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés, a madárbarát kert kialakítása, 

rendezvényeink zöldítése voltak. Kérdőívekkel felmértük a fenntarthatósággal kapcsolatos 

szokásokat (közlekedés, hulladékgyűjtés). 

A második három évben a pályázásig való eljutás során az ismeretek elmélyítésére 

helyeztük a hangsúlyt. Fenntarthatósági témanapot szerveztünk az iskola minden diákjának és 

tanárának részvételével, csatlakoztunk egy Európai Uniós projekthez, melynek keretében a 

nagy gimnazista osztályokban tartottunk interaktív foglalkozásokat a körforgásos gazdaságról 

és hulladék újrahasznosító üzemben jártunk Komárnóban. A DÖK egyre inkább bekapcsolódott 

az ökoiskola tevékenységébe, már természetesek voltak a DÖK-elnök választáson az 

ökoiskolával kapcsolatos kérdések a jelöltek felé. 

A harmadik három évet már a tenni vágyás jellemezte. Megfogalmazódott bennünk, 

hogy nem csak beszélni akarunk a fenntarthatóságról, szemlélni, hogy mások cselekednek. 

Szeretnénk elsajátítható, konkrét gyakorlatokat megmutatni (biokert, ökoprojektek a 

tanórákon). Ezt legjobban az ötödikes és a kilencedikes erdei iskolákban tudtuk megvalósítani, 

melyeket Fenntarthatósági témahétként szerveztünk meg, ahol öt napon keresztül komplex 

projekteken dolgoztak a gyerekek. Illetve vállalásunk volt, hogy egy, a közvetlen 

környezetünkben felmerülő helyi közösséget érintő, a környezetvédelemmel kapcsolatos 

problémával foglalkozunk. Sajnálatos módon megtörtént a szigetszentmiklósi úszólápot 

károsító olajszennyezés. Ezzel sokat foglalkoztunk az erdei iskolák keretében, végül 

elhatároztuk, hogy újrateremtjük az elpusztult úszólápot. Ennek megtervezése, egy 

együttműködés kialakítása történt meg a pályázat benyújtásáig. Terveink szerint a Duna-Ipoly 

Nemzeti Parkkal és a Ráckevei Dunaági Horgászszövetséggel, Önkormányzatunkkal, úszóláp 

szakértőkkel együttműködve az úszóláp rehabilitációját szeretnénk a gyerekekkel együtt a 

következő években elvégezni. 

Az Örökös Ökoiskolává válás azt jelenti számunkra, hogy már része a 

gondolkodásunknak, az értékrendünknek a fenntarthatóságra való törekvés. Folyamatos 

pályázatok benyújtása nélkül is tesszük, amit tennünk kell, személyes és közösségi összefogás 

példáján keresztül valósítjuk meg a jövő nemzedékek környezettudatosságra való nevelését. 


