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Ökoiskolai tevékenységek a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban 

 

A 2021-ben 400 éves Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban 600 diák tanul. 

Iskolánk 2016. óta „Ökoiskola”, kiemelt feladatának tekinti a környezeti nevelést. Fel kell 

nevelni egy olyan nemzedéket, amelynek a fenntartható fejlődés valós elérendő cél és a 

környezettudatosság magától értetődő viselkedés. Ebben nekünk, pedagógusoknak óriási 

szerepünk és felelősségünk van, hiszen – a család mellett – tudásunkkal és példamutatásunkkal 

oktatjuk, neveljük és formáljuk a jövő nemzedékét. Ahogy László Tibor Zoltán, 

környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár fogalmazott a 2019-es „Ökoiskola” címátadó 

ünnepségen: „Az ökoiskola neveli fel a jövő környezettudatos állampolgárait.” 

Az ökoiskolai munkacsoportba a tantestület minden munkaközössége és az intézményt 

üzemeltető technikai dolgozók is delegálnak tagot. Minden tanév elején ökoiskolai (korábbi 

nevén környezeti nevelési) munkatervet készítünk, amelyet az intézményvezető, a 

diákönkormányzat és a szülői szervezet véleményez és elfogad. A munkaterv felkerül az 

iskola honlapjára is. 

Folyamatosan működik az iskolában energiajárőr szolgálat és szelektíven gyűjtünk sokféle 

hulladékot: PET-palackokat, papírt, üveget, táblafilceket, használt elemeket, műanyag kupakot, 

üres tintapatronokat és festékkazettákat. Az összegyűjtött hulladékokat szelektív gyűjtőkbe és 

a debreceni hulladékudvarba visszük el. A kupakokkal beteg gyermekek gyógyulását 

támogatjuk. Az elmúlt tanévben a „Minden jó könyv egy-egy tanítója a nemzetnek” iskolai 

alapítvány jóvoltából tölthető akkumulátorokat szereztünk be. Ezeket a tanulói 

mikroszkópokban használjuk és ennek köszönhetően kevesebb veszélyes hulladék keletkezik 

az iskolában. 

Rendszeresen csatlakozunk környezetvédelmi akciókhoz. Ilyen az Európai Autómentes 

Nap, a „Mozdulj a klímáért!” akció és a Hulladékcsökkentési Hét. Évek óta részt veszünk az 

„Iskolák az éghajlat védelméért” programban és a Fenntarthatóság Témahéten. Ez utóbbi 2016 

óta kerül országszerte megrendezésre és a legfontosabb tematikus esemény a tanév során. A 

témahét programjait folyamatosan bővítjük, kirándulásokat, vetélkedőket, előadásokat és 

filmvetítéseket szervezünk. 2021 áprilisában, a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet 

miatt online tartottuk meg a témahetet. Minden osztály részt vett a következő programok 

valamelyikén: online központi tanóra, tematikus osztályfőnöki tanóra, „A Tisza nevében” 

filmvetítés, Zöldiránytű alkalmazás megismerése, Kahoot-kvíz a környezettudatosságról, 

klímateszt kitöltése. A környezettudatossággal kapcsolatos Kahoot-kvízünk bárki számára 

elérhető a kahoot.com oldalon. A Nagy Diák Klímatesztet közel 400 diákunk töltötte ki, amivel 

a középiskolák versenyében a második helyen végeztünk. Többször volt a témahét része, más 

alkalmakkor ettől független szerveződött a „TeSzedd!” országos szemétszedő akció, aminek 

keretében Hajdúböszörmény és környékének hulladékkal leginkább szennyezett részeit 

tisztítottuk meg. Sajnos minden évben van mit összeszedni.  

Az iskola külső és belső környezetét igyekszünk zöldebbé tenni. Az elmúlt tanévben az őszi 

faültetés eredményeként egy magyar kőrissel, két magas kőrissel, négy kislevelű hárssal és egy 

fügével gazdagodott az iskolaudvar, hat díszkörtével a Dorogi utcafront. A növényeket a 

Hortobágyi Nemzeti Park, a Bokor Faiskola, a Margaréta Kertészet és Gyulai Sándor ajánlották 

fel. Az önkormányzat jóvoltából minden tavasszal muskátlik kerülnek az iskola Bocskai térre 

néző földszinti ablakaiba és virágos növényeket ültetünk az iskolaudvar virágládáiba. A téli 
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hónapokban az iskolaudvaron található etetőkkel gondoskodunk a városban telelő madarakról. 

Leggyakoribb vendégeink a házi verebek és a széncinegék. Az iskolaudvaron több 

kerékpártároló is van, mivel a diákjaink közül sokan kerékpárral járnak iskolába. 

A környezettudatosság az osztályfőnöki óráknak is fontos és gyakori témája. A 

természettudományi tagozatos diákjaink minden tavasszal terepgyakorlaton vesznek részt, 

amelyen ellátogatnak a város környéki védett területekre. Ökoiskolai vállalásunk volt, hogy 

gondnokságot vállalunk egy természeti érték felett. A választásunk a Hajdúböszörmény és 

Hajdúhadház között, a Kutasi erdőben található Vackor erdei tanösvényre esett, ami a védett 

Debrecen-hajdúböszörményi tölgyeseket mutatja be. Egy tanévben többször is végigjárjuk és 

összeszedjük az eldobált szemetet. 

Az iskolánkban nyolcévfolyamos gimnáziumi képzés is van, a kisgimnazisták számára 2021-

től – többéves kihagyás után – erdei iskolát szervezünk, amiben a Nyírerdő Zrt. a partnerünk. 

A hatodikos diákjaink a természetismeret vizsgájukon egy hazai nemzeti parkot mutatnak be a 

saját maguk által készített poszter segítségével. A poszterekből kiállítást készítünk, amit a 

gimnázium többi tanulója és a szülők is megtekinthetnek.  

Az osztálykirándulásokon a diákjaink ellátogatunk tanösvényekre, nemzeti parkokba, 

természetvédelmi területekre, vadasparkokba. A nyári szünetre a diákjainknak ebben az évben 

erdei vándortábort szerveztünk a Mátrába és kerékpáros vándortáborokat a Balaton-

felvidékre. 

Felsorolni is nehéz azokat a környezet-, természet- és egészségvédelmi versenyeket, 

amelyeken a diákjaink rendszeresen részt vesznek. Különösen büszkék vagyunk a Lehoczky 

János komplex környezeti emlékversenyen (országos 1. és 3. hely), a VándorViadalon 

(országos 2. hely), a Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi versenyen (országos 

11. hely), a Kitaibel Pál középiskolai biológiai és környezetvédelmi tanulmányi versenyen (két 

diákunk a döntőbe jutott) és a Természet- és környezetvédelmi megyei feladatmegoldó verseny 

(megyei 1. hely) elért eredményeinkre. Iskolánk szervezte 2008-tól a Sajó Károly Kárpát-

medencei környezetvédelmi csapatverseny megyei, 2012-től az Észak-alföldi regionális 

fordulóját. Ezen a versenyen, 2017-ben az országos döntőben 8. helyezést ért el az iskolánk 

csapata. Sajnos a Sajó Károly verseny abban az évben megszűnt, azóta a Bolyai 

természettudományi csapatverseny területi fordulójára várjuk a versenyzőket. Saját szervezésű 

versenyünk a Kis Tudósok megyei természettudományi csapatverseny, amelyen környezet- 

és természetvédelmi témájú kérdések is szerepelnek.   

A Diószegi Sámuelről elnevezett szaktanteremben található madár- és emlősgyűjteményben 

számos védett és fokozottan védett faj is van, egyesek már több mint száz évesek. Különösen 

értékes az a kitömött alka (Alca torda), amely a faj egyetlen ismert hazai előfordulásának a 

bizonyítópéldánya. 

A környezeti- és egészségnevelő munkánk során folyamatosan együttműködünk más 

intézményekkel és szervezetekkel. A legfontosabb partnerünk a hajdúböszörményi 

környezetvédő szervezet Zöld Kör, amely a Föld Barátai Magyarország tagja. 

Környezetvédelmi előadásokat tartanak (az elmúlt tanévben online) és kiállításokat szerveznek 

a diákjainknak, szakvezetést biztosítanak a terepgyakorlatokon. Ezen kívül partnerünk a 

Hortobágyi Nemzeti Park, a Debreceni Egyetem, a Vöröskereszt és a Hajdúböszörményi 

Polgármesteri Hivatal. A HHG Nonprofit Kft. által üzemeltetett Hajdúsági Regionális 

Hulladéklerakó Telepet minden évben meglátogatja a gimnázium valamelyik osztálya. A 

diákok itt megismerkedhetnek a hulladékkezeléssel és a hulladékgazdálkodás módszereivel. A 

jövőben szeretnénk együttműködni más gazdálkodó szervezetekkel is, ilyen a Hajdúkerületi és 

Bihari Víziközmű Zrt. (szennyvíztisztító telep), a Béke Agrárszövetkezet (biogáz üzem) és a 

BioAqua Pro Kft. (környezetvédelmi szolgáltatás). 

A tanév során az ökoiskolai eseményekről a Diószegi Sámuel tanterem mellett elhelyezett 

faliújságon, a gimnázium honlapján („ökohírek”) és Facebook-oldalán tájékoztatjuk a 

diákokat és a szülőket. 



A tanév végén minden pedagógus önértékelést készít, amiben 2019 óta a környezettudatos 

munkavégzéssel kapcsolatos kérdések is szerepelnek. A környezeti nevelés egyre nagyobb 

jelentőségét mutatja, hogy 2020-tól bekerült a pedagóguskompetenciák közé. Az ökoiskolai 

tevékenységekről dr. Nagy Attila tanár úr, az ökoiskolai munkacsoport vezetője tart beszámolót 

a tanévzáró nevelőtestületi értekezleten. A beszámoló az iskola honlapjára is felkerül és bárki 

számára megtekinthető. 

A 2019-es címmegújítás után a következő célunk az „Örökös Ökoiskola” cím 

megszerzése, amire 2022-ben pályázhatunk. A 2022/2023-as tanévben Ökoiskola konferencia 

szervezését tervezzük a városi iskolákban tanító kollégák részvételével. A rendezvény célja a 

jó gyakorlatok megosztása, az együttműködés elősegítése és az „Ökoiskola Hálózat” bővítése. 

 

 
Terepgyakorlat a Vackor-tanösvényen 

 

 

 
TeSzedd! szemétszedési akció 



 

 

 
Növényültetés 

 

 

 
Természetismeret vizsga és kiállítás 


