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2019. szeptemberében megalakult az ökológiai munkaközösség. A 

munkaközösség tagjai az intézmény oktatói és az üzemeltetésért is felelős 

egyéb alkalmazottak (22 fő) 

A 2019. évben benyújtott Örökös Ökoiskola cím pályázatunkat az értékelő 

bizottság támogatásra javasolta, és ezzel intézményünk az Emberi Erőforrások 

Minisztériumától elnyerte az Örökös Ökoiskola címet. 

A cím viselésével a fenntarthatóságra nevelés egész intézményes megközelítése 

melletti elköteleződésünket nyilvánítjuk ki. Az Örökös Ökoiskola cím elismerése 

annak a pedagógiai és intézményvezetési folyamatnak, melynek 

eredményeképpen a növendékeink számára természetessé válik az egészség- és 

környezettudatos életmód, az igazságos társadalmi berendezkedés iránti igény és 

a globális és lokális problémák iránti nyitottság, valamint aktívan tudunk tenni a 

felismert problémák megoldásáért. Az iskolában megszerzett tudást és 

értékrendet a tanulók családjuk vagy tágabb környezetük felé is közvetíthetik. 

A pályázat főkoordinátora Ecsedi Zsolt 

 

Ökoiskolaként fontosnak tartjuk, hogy a téli időszakban is gondoskodjunk 

parkunk kedves lakóiról. Az újrahasznosítás jegyében a 14. évfolyamos 

technikusok üdítőitalos dobozokból, Ramocsa Ferenc 10.c osztályos diákunk 

lopótökből készített madáretetőket. Ezeket helyeztük ki intézményünk parkjába. 

Az etetőkbe a napraforgómagok is diákok jóvoltából kerültek. 

Szülői felajánlásként kaptunk egy zsák napraforgó magot, így az etetők 

folyamatos ellátása megoldott. A főépület körüli parkban Juhász Tamás, míg a 

Gazdász Udvaron kihelyezett etetőket Ecsedi Zsolt folyamatosan tölti. 

 

Örökös ökoiskolaként feladatunk az intézmény parkjának, mint helyi jelentőségű 

természetvédelmi területnek a fenntartása, megőrzése. Ennek jegyében és a 

pallagi középfokú agrár szakképzés 80. évfordulója tiszteletére a végzős 

technikusaink két emlékfát ültettek. 

 

A két termetes kocsányos tölgy elültetését a decemberi enyhe időjárás tette 

lehetővé. 

  



A márciusi karantén bevezetésétől megváltozott az iskola élete, így a 

munkaközösség is online munkarendre tért át. 

Az E-suli felületén létrehoztunk egy kurzust, amelybe a diákok számára érdekes, 

a fenntarthatósággal kapcsolatos információk és feladatok kerültek feltöltésre. 

 

Erre a felületre a tanárjelölt hallgatók is feltettek több érdekes témájú 

prezentációt. 

 

A feltöltött tartalmak:  

 

• „A természethez való viszonyunk” – attitűd mérő kérdőív – Tóth Miklós 

tanárjelölt 

• „Fenntarthatóság az állattenyésztésben” – Székely Zsuzsanna tanárjelölt 

• Iskolakerti ismeretek 

• Élet a vízparton 

• ZöldÖkos Kupa online vetélkedő 

• „Zombi reaktorok” – 30 évvel Csernobil után 

• „A Föld üzeni, ébresztő!” 

 

Az iskola Facebook oldalán „Ökoiskola hírek” bejegyzésekben folyamatosan 

megjelentettük a legfrissebb, aktuális híreket, információkat. 

 

A Fenntarthatóság Hete 2020. országos programjai az őszi időszakra kerültek át. 

Az Örökös Ökoiskola programjai, fontos, fenntarthatósággal kapcsolatos 

információk megjelennek az intézmény aulájában kialakításra került faliújságon 

is. 

Az iskola vezetői, tanárai és munkatársai 100 kocsányos tölgy csemetetét ültettek 

el, növelve ezzel az intézmény és környezete zöldfelületét. 
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