
ÖKOISKOLA PROGRAM A VÉMÉNDI ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁBAN 

Galambos Jakabné Fridrich Anita vagyok a Véméndi Általános Iskola 

igazgatónője. 2003 óta vagyok tagja a Szebényi Polgárőr Egyesületnek. 

2014-ben megkaptam az „Év Polgárőr Pedagógusa” díjat. Amint 

intézményvezető lettem, természetes volt számomra, hogy pályázok az 

Ökoiskola címre. 2017-ben és 2020-ban is elnyertük a címet, 

harmadszorra is pályázni fogunk. Az elmúlt 6 év tevékenységeit 

szeretném kollégáimmal, fotókkal és videóval szemléltetve bemutatni. 

Az általános bevezető után Miklósné Kerekes Bernadett fog beszélni a 

kertészet szakkörről, majd Falusi Krisztina az erdei iskoláról. A 

prezentációban bemutatott fotók és a videófilm vezetőtársam, Baracs 

Dénes munkája. 

 

A Véméndi Általános Iskola Pedagógiai Programjának első oldalán 

célként fogalmaztuk meg, hogy „A fenntartható fejlődésre és az 

egészséges életmódra nevelés nemcsak a projektekben, hanem az iskola 

mindennapjaiban is megjelenik.” Mottónk David Brower, amerikai 

környezetvédő mondása: "A Földet nem apáinktól örököltük, hanem 

unokáinktól kaptuk kölcsön."  

 

A Véméndi Általános Iskola csodálatos természeti környezetben 

fekszik. Ehhez kapcsolódóan határoztuk meg céljainkat.  

Mivel mi egy kis tantestület vagyunk, ezért már meglevő 

programjainkra építettem az ökoiskola munkatervet: helytörténet 

projektek, egészségnap, üzemlátogatások, túrák, kézművesnap 

újrahasznosítással, erdei iskola. 



 

Régi programjaink mellé minden évben vállaltunk néhány új feladatot. 

Először az iskola belső tereit és az iskolaudvart tettük barátságosabbá. 

Tehetséges diákjaink kidekorálták az aulák oszlopait, a helyi 

önkormányzat csúszdás erődöt vásárolt a kicsiknek, a Mohácsi 

Tankerületi Központ négy fitnesz eszközt helyezett el az udvaron a 

felsősöknek. Szelektív hulladéktárolókat helyeztünk el minden 

emeleten.  

A pedagógiai programunk mellékleteként kollégáimmal elkészítettünk 

egy élmény pedagógiai elemeket tartalmazó aktív tanulási tervet a 

természetismeret és a német népismeret órákhoz. Így a 

terepgyakorlatok, megfigyelések, vizsgálódások, tanösvénylátogatások 

bekerültek a tanmenetekbe. 

A technikai dolgozók bevonásával megkezdődött a takarékoskodás. 

Esővízgyűjtőt helyeztünk el, hogy az iskola növényeit locsolhassuk, az 

összes mosdóba kézszárító került, hogy ne pazaroljuk a papír kéztörlőt.  

Madáretetőket lógattunk az udvar fáira, a madárkalácsot a gyerekek 

maguk készítik minden télen. 

Nyári táboraink állandó témája lett a környezetvédelem. 

Bekapcsolódtunk az önkormányzatok által indított környezetvédelmi 

akciókba is.  A véméndi önkormányzat megvendégelte bicikliző 

diákjainkat az autómentes napon, a sörös doboz gyűjtők fagyi 

jutalomban részesültek. Szemétszedő diákjainkat minden évben zöld 

tortával jutalmazza a Szebényi Polgárőrség. 

Ökoiskolai tevékenységeinkről az iskola honlapján és a faliújságon 

tudósítunk. 



A kertészet szakkörről 

 

2015-ben három kollégával együtt részt vettem egy diákoknak és 

tanáraiknak szóló Diákgazdák Iskolája című képzésen, Zánkán. A 

képzés során betekintést kaptunk a mezőgazdaságban elindult 

szemléletváltásról, amely a termőföld minőségének megőrzését, ill. 

javítását tűzte ki célul. A tanfolyam másik célja a gyerekek 

megszólítása volt, kedvet akart ébreszteni bennük a kertészkedés iránt. 

A cél megvalósult. Az a 20 gyermek, aki részt vett ezen az őszi iskolán, 

azzal tért haza, hogy mihelyst iskolánkban elindul a kertészet szakkör, 

ők szeretnének részt venni rajta. 

Így aztán elindult a szervezés, az engedélyeztetés, majd miután a 

tankerülettől zöld utat kaptunk, nekiálltunk megkeresni a tökéletes 

helyszínt. Végül – egy család jóvoltából – kaptunk egy területet, egy 

üresen álló házhoz tartozó kertben. Miután gyerek szerszámokat is 

kaptunk az önkormányzat jóvoltából, a következő tanévben elindítottuk 

a kertészet szakkört. A csoport tagjai azokból a gyerekekből kerültek 

ki, akik részt vettek a zánkai képzésen. Ötödiktől nyolcadikig minden 

korosztály képviseltette magát.  

Ez az első kert nagyon tetszett nekünk, mert nem csak egy üres 

földterület volt, hanem egy elhanyagolt szőlőlugas, egy nagy eperágyás 

és több gyümölcsfa is tartozott hozzá. Itt aztán szőlőmetszéstől 

szőlőszüretig mindent kipróbálhattak a gyerekek. Sőt, az udvaron 

illatozó rózsákat is ők metszették, ill. csokrokat készítettek belőlük, 

amiket elvittek az iskolába. Vetőmagokat, dughagymát, vetőburgonyát 

stb. az önkormányzat kertészete biztosított számunkra. Amit 

megtermeltünk, azt bevittük az iskolába, ahol a következő nap 



folyamán megkínáltuk belőle az iskolatársakat is. Ami pedig nyersen 

nem volt ehető, azt az iskolakonyhának ajándékoztuk. Persze mindig 

megengedtem a gyerekeknek, hogy vihessenek haza is a terményekből. 

Ma már a helyi CKÖ épületéhez tartozó kertterületen tevékenykedünk, 

a CKÖ-vel osztozva a területen. Ők elintézik számunkra a 

földmunkákat, biztosítanak számunkra egy helyiséget, ahol tárolhatjuk 

a szerszámainkat, kesztyűinket, vetőmagjainkat, ill. biztosítják a 

mosdóhelyiséget is. 

Jelenleg a harmadik-negyedik osztályosok alkotják a szakkör gerincét, 

egy-két idősebb tanulóval kiegészülve. Nagyon lelkes a csapat, 

szeretnek dolgozni, az egyik októberi alkalommal még gazgyűjtő 

versenyt is rendeztek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erdei iskola 

 

Intézményünkben minden évben erdei iskolát szervezünk a felső 

tagozatosoknak.  

Már a környék több gyönyörű helyét is megismertük. Jártunk Orfűn, 

voltunk Patcán, a Katica tanyán, többször is ellátogattunk Óbányára, 

valamint a Pécsvárad melletti Dombay-tóhoz.  

A négy nap a környezettudatosság jegyében telik. A tábori élet alatt 

törekszünk a környezettudatos szemlélet kialakítására, érvényesítésére. 

Tisztasági versenyt rendezünk a szobák között. A győztest a tábor 

végén apró ajándékkal jutalmazzuk. 

Az erdei iskolák állandó programja a túranap. Az orfűi táborból a 

Jakab-hegyre mászunk fel, ahol megtekintjük a Pálos kolostor romjait. 

Óbányáról a patak mentén Kisújbányára és a Cigány-hegyi kilátóhoz 

kirándulunk. A Dombay-tó melletti táborból pedig a Zengőre túrázunk. 

Ezekkel a kirándulásokkal, túrákkal célunk, hogy megismerjük a 

környék legszebb tájait, és tudatosítsuk a gyerekekben a természettel 

való együttélés fontosságát, szabályait. A kirándulás alatt 

megismerkednek az állatvilággal és a növényvilággal. Felhívjuk a 

figyelmüket arra, hogy mennyire fontos a környezetvédelem. 

Állandó programunk a Polgárőrnap. Iskolánknak nagyon jó 

partnerkapcsolata van a Szebényi Polgárőr Egyesülettel. Az egyesület 

vezetője több szervezettel összefogva akadályversenyt szervez a 

táborban. A gyerekek vegyes csoportokban vesznek részt az 

állomásokon. Nagyon sokszínű ez a nap. Kipróbálhatják az erejüket, a 

tudásukat, de a kreativitásukra is nagy szükség van.  

A Duna-Dráva Nemzeti Park képviselője az állomásán a megfelelő 

ökológiai szemlélet kialakítását erősíti a gyerekekben a környék 



növény-és állatvilágának megismertetésével és a hozzájuk kapcsolódó 

játékos feladatokkal. 

Az állomásokon a következő szervezetek képviseltetik magukat: 

-Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége 

-Szebényi, Mecseknádasdi és Véméndi Polgárőr Egyesület 

-Baranya Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság 

-Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság, Bűnmegelőzési osztály 

-Magyar Vöröskereszt 

-Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület 

-Duna-Dráva Nemzeti Park 

A kisfilm a tavalyi erdei iskolában készült. A Kelet-Mecsek gyönyörű 

völgyében, Óbányán jártunk. Erről mutatunk néhány emlékezetes 

pillanatot. 

 


