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Ökoiskola monitoring 2020 - online

• EMMI felkérésre és támogatásával

• 20 db ökoiskola helyszíni látogatása

• EMMI eljárásrend szerint

• Előzetes felkészülés után

• 1,5-2 óra / iskola, konferenciabeszélgetés

• Jegyzőkönyv „aznap”



A 2020 október-novemberben meglátogatott 
ökoiskolák







Online: résztvevők, felszínek

• intézményvezető(k), 

• ökoiskola (MK, MCs) -
vezető v koordinátor,

• DÖK-pedagógus, 

• SzMK, szülő, 

• szemlézők (2 fő), 

• hospitáló kollégák



büszkeségek

szokások

erősségek

hiányosságok

lehetőségek

kívülálló és szakértő

Forrás: Pixabay



Egészintézményes 
megközelítés

Működtetés, 
felszereltség

Tanítás-
tanulás

Társadalmi 
integráltság

Elkötelezett 
iskolavezetés, 

fenntartói 
támogatás

Fenntarthatóságra 
nevelés



Kötelező kritériumok:

Az intézmény pedagógiai programja és helyi tanterve kiemelten 
képviseli  a fenntarthatóságra nevelés célkitűzéseit.

Az intézmény az ökoiskolai kritériumrendszerhez igazodó ökoiskolai
munkatervet készített és  azt nyilvánosságra hozta. 

Minden munkaközösség munkaterve kapcsolódik az intézmény 
ökoiskolai munkatervéhez.

Az intézmény weblapja folyamatosan frissül, aktuális helyzetképet 
mutat, nyomon követhető rajta az ökoiskolai program megvalósulása. 

Példamutatás, demonstráció és tudásmegosztás, mentorálás kifelé is 
egyértelműen: nyitottság (a természetes iskolai kapcsolatok túlnyúlóan) 



Gyakori 
tevékenységek



Slágertéma itt, rejtett lehetőség 
amott

Hulladék megelőzés, komposztálás

Iskolakertészkedés, madárbarátság, rovarszálló

Energetika és energiajárőrség

Pedagógiai értékelésben FN

DÖK együttműködés

Helyi életbe integráltság, kölcsönösség

Autóparkoló nincs az iskolán (udvaron) belül

PET-mentes iskola



Környezettudatosság mozgásban

A hulladékgyűjtés válogatósabb 
lett, csak így veszik már át: 

• lapítva és kupakmentesen;

• amelyek oda valók: ilyenek az 
üdítős, vizes, boros, 
tusfürdős, mosószeres, öblítős
flakonok, tejfölös, joghurtos 
poharak és a műanyag 
szatyrok egy része;

• tisztán.

…rengeteg olyan 

műanyaghulladék van, … 

csak a gond van vele. Ilyen 

például a PVC-tartalmú 

ételdoboz, a „színes fólia” 

kategóriába tartozó csíkos 

műanyag szatyor… amit 

korábban el tudtuk adni, ma 

azonban nincs piaca

mondják a vállalkozók



„Saját” tanösvény, tanulótér

• Écsi Petőfi S. ÁI: tanösvény a saját fás, 
parkos udvarukon, szabadtéri tanterem, 
gyógynövényes iskolakert

• A veszprémi Padányi Biró Márton RK G., 
SzG és ÁI idei középiskolásainak projektje 
a helyi mezítlábas tanösvény létrehozása.

• Balatonendrédi ÁI Csipke tanösvénye: 
természeti és kulturális értékekre



Egyedi ökoiskolai identitás

• Than K. Ökoiskola és Technikum: ki- és 
becsöngetés védett állatok hangjával, az 
osztálytermeket természeti- és környezeti 
értékekről és jelenségekről nevezik el, évente 
újra.

• A Mátra Erdészeti Technikum, SzKI és Kollégium 
program célja a környezettudatos attitűd 
fejlesztése

• Több helyen: bázisintézményi, mesterpedagógusi
és szaktanácsadói tematikát ad az ökoiskola



Komplex tanulásszervezés

• Nemesvámos, Fehérlófia Waldorf Iskola: 

iskolaméhészet; 

erdőjárás az 1. és a 2. osztályokban; erdei iskolák a 

3-8. osztályokban; mezőgazdasági gyakorlat a 9. 

osztályban; természetvédelmi gyakorlat a 10. 

osztályban; 

"Méhek" és "Víz" témanap az 1-4. osztályokban; 

"Holnap" témanap a 9-12. osztályokban, 

"Mikrokozmosz és makrokozmosz" témahét a 11-12. 

osztályban. 



Szakmai képességfejlesztés, 
öko-attitűddel

• Zalaegerszegi SZC Munkácsy 

M. Technikum: varróműhely

FN munkája (pl. 

újrahasznosított anyagokból 

divatruhák), és tündérkertet is 

ültetnek

• Hódmezővásárhelyi SZC 

Eötvös J. Technikum: diákok 

által tervezett és készített 

kerti aszaló



Az iskolakert a település 
közösségi kertje

A soproni Roth Mg Techn., SzKI
és Koll. egyik szakképzési 

gyakorlati helyszíne közösségi 
kertként is üzemel. 2014-től 
település többi iskolájának is 

megnyitották. Parcellákat 
hirdettek a helyi iskoláknak. A 

kisiskolások a termést elvihetik. 
Ősszel betakarítási ünnep, 
tökfaragás, oklevél zárja a 

szezont számukra. 
Komposztáló van, a „vendégek” 

is komposztálnak. 

Kép forrása: @lippai.sopron FB oldal



Egésziskolás csapatverseny, 
vegyes korosztály

A Gádor ÁI-ban hagyományosan környezetvédelmi 
csapatversenyt tartanak a Föld Napján. Minden osztályból 
egy fő van egy csapatban, a 8-os tanuló a kapitány. 

Az ökocsoport Kiskertész programja a "Vesd bele magad" 
program megszűnése után.
Nyilvánosak https://www.gadoriskola.hu/ az ökoiskolai 
munkatervek minden évben, és a PP is különleges.

https://www.gadoriskola.hu/


Pedagógiai öntudatosság a 
dokumentumokban

Az őrbottyáni Kvassay ÁI PP-ja évente gondosan 
megújított, szokatlanul innovatív. Majdnem 
összes fejezetében integrálja az ökoiskolaságot.

Az iskola Munkaterve, és ezen belül több 
munkaközösség munkaterve is kiemelkedően 
innovatív, felüdítő. 

Példák: ökocsiga (osztályközi pontgyűjtés); öko-
sportnap, ökokommandó, 8 évfolyamra 
kidolgozott projekt-sorozat.



Reflektivitás a dokumentumokban

A mohácsi Park Utcai Katolikus ÁI-ban Szakmai 
hetet tartanak a pedagógusok, egymásnak. 
Nagyon sokat hospitálnak egymásnál. Kétévente 
tanulói, szülői kérdőívek vagy mérések, és 
pedagógus kérdőívek is mérik a 
környezettudatosságot. 

Igazlátó Napot tartanak, amikor mindenféle 
ügyben szabadon elmondhatják véleményüket. 

A német nyelvi kapcsolat is KN-re tematizált, 
kétoldalúan.



Játékosítás

• A móri Petőfi S. ÁI QR-kódos ökoinfót tart a 

falakon. Dokumentumaik is tanulságosak: 

partneri kérdőív és elemzése mindig része a 

Beszámolónak. Házirendjükben önálló ÖÖI fejezet 

van.

• A pátyi Bocskai m-n ÁI idei Föld Napi online kvíze, 

amely FB-ről bárkinek nyilvános. 

• Az őrbottyáni Kvassay ÁI is online eseményt 

tartott, ld. a Föld Napi mese a tanároktól (FB-n 

nyilvános); és egyszerű kihívás (virágfotó 

beküldése), amelyből vetítést készítettek, nagy 

látogatottsággal. 



Játék

• A Kvassay iskolában (Őrbottyán és Kisnémedi) 

júniusban öko témanap van a DÖK 

szervezésében. Ennek 2019-es munkafüzete

versbe szedett feladatleírást (kétirányba induló 

útleírást) mutat - a humán terület is "érdekelt 

fél". 

• A Jánoshalmai Mg Technikum, SzKI és Koll. diákjai 

szalmalabirintust építenek a település gyerekeinek 

minden évben.



Reziliens kapcsolatrendszer

• Brassó Utcai ÁI: helyi kerékpárút-hálózat 

kezdeményezése az önkormányzatnál

• A veszprémi Padányi Biró Márton RK G., SzG és 

ÁI sokféle civil és helyi kapcsolata révén 

különféle városi programokba csatlakozik (városi 

Zöld Diákparlament, közös udvarrendezés 

másoknak, városnak). 



Helyben releváns ökoiskolázás

A Mátyás Király Katolikus ÁI (Hernádkak) őszi 
környezetvédelmi témahete, és a felsősök (és 
lakosok, szülők) tavaszi 3 hetes (Hernád-parti 
tarkabarka) projekthete a Hernádra és 
partjának értékeire épül. 

Az Év madara - körzeti rajzpályázati kiírás, 
több mint 3 éve - fontos és egyszerű 
innovációjuk.

Aktuális NTP projektjükben a kerékpár-javítás
tanulását is tervezik.



Reflexiók

„A monitoring jó alkalom volt eddigi 
tevékenységünk alapos áttekintésére. Külső 
szakember véleménye és a reflexióink segítik a 
további munkánkat.”



Tapasztalt hiányterületek 

Honlap, FB, 
nyilvánosság

Feladat-
megosztás

Tanulók 
bevonódása

Tudatosság 
és reflektivi-

tás

Relevancia: 
globális és 

helyi ügyekre 
épülő tanulás

Hálózati 
együttműködés 

és tanulás

Összetett 
iskolák belső 
együttmű-

ködése

Rajz forrása: depositphotos.com



Fejlesztési lehetőségek, 1.

„Leporolt” ÖI 
munkaterv

Gyenge 
reflektivitás

Néhány ember 
végzi

Tudatos ÖI munkaterv 
(visszatérő és új 
elemek)

Önreflexióra építő 
tanulószervezeti kultúra

Mindenki feladata 
(tanulók, DÖK, 
felnőttek)



Fejlesztési lehetőségek, 2.

Szelektív hulladékgyűjtés 

Tantárgyi tanulás 

Helyi kapcsolatok

Jeles napok, „bevett” zöld 
hagyományok

„Nulla hulladék”, PET-mentes 
iskola (megelőzés)

Komplex tanulásszervezés

Szakmai szervezetekkel 
együttműködés

Globális és helyi, valós 
kihívásokra reagálás



Önképzés és képzési igény

Hosszú távú elkötelezettség érvényesítése a 

mindennapokban. Támogatása:

• Ökoiskolai Hírmondó 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthat

osagra_neveles

• Közösségek, ökoiskola találkozók , hálózati munka

• Minikurzusok (szaktanácsadóknak)

• Pedagógus továbbképzések, pl. Natúrázzunk!, 

Ökoiskola koordinátor, Iskolakertek Alapozó/Haladó 

Program, Biomimikri, Ökosodj!, A világ az 

osztályteremben.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles


Köszönjük a figyelmet!
saly.erika@oh.gov.hu

konczey.reka@oh.gov.hu

Kérdések 
ideje

Forrás: pátyi Bocskai m-n- ÁI honlapja

VÁLTOZÓ VILÁG, ALKALMAZKODÓ ÖKOISKOLA

A regionális ökoiskola találkozót és az ökoiskolai
monitoringot egyaránt az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatta. A támogatást köszönjük!

mailto:Saly.erika@oh.gov.hu
mailto:konczey.reka@oh.gov.hu

