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A környezet- és természetvédelemre-, valamint a fenntartható fejlődésre nevelés 

intézményünkben nagyrészt hagyományos programjaink keretei közt valósul meg évek óta, ám 

azt minden évben kiegészítjük néhány új elemmel. Minden évben választunk például egy-egy 

aktuális témát, mely az adott tanévre szóló projektként meghatározza az iskola tevékenységét. 

Idei tanévünk – a „Fenntarthatóság éve” volt. Programsorozatunkkal segítettük gyermekeinket 

abban, hogy könnyebben tájékozódjanak az őket körülvevő világ jelenségeiben, megtanulják 

felismerni társadalmi- és természeti környezetük értékeit, az azokat veszélyeztető tényezőket, 

valamint az értékek megőrzésének lehetséges módozatait.  

Tanévünk környezetvédelmi programja már augusztus végén megkezdődött. A nyár 

folyamán intézményünk működését segítő alapítványunk, valamint a helyi önkormányzatok és 

egyéni szponzorok összefogásának köszönhetően csodás új játszótérrel gazdagodtunk. Az 

ünnepélyes átadás előtt intézményünk dolgozói, valamint a helyi lakosok összefogásával 

tereprendezést és parkosítást hajtottunk végre, amely méltó környezetet teremtett az új játszótér 

számára. A külső szépítés után az iskola dekorációja következett. A diákok által készített 

rajzokkal, természetvédelmi plakátokkal, ásványgyűjteménnyel díszítettük a folyosót és a 

termeket. A „kiállítás” év közben is folyamatosan újult – gyermekeink legjobb rajzos munkáit, 

írásaikat, hétről-hétre mindenki megcsodálhatta és olvashatta a falakon, paravánokon. 

Tanulóink a rajzolásban és a képzőművészetek egyéb terén is jeleskedtek az idén: számtalan, - 

a különböző helyi, illetve környékbeli szervezet és az iskola által meghirdetett rajzpályázaton 

vettek részt, s ott sorra nagyon szép eredményeket értek el. A művészetek más ágaiban is 

sokrétű hagyományőrző programsorozatot tudhatunk magunk mögött: szeptember 30-án, a 

magyar népmese napján a felső tagozatosok meséltek a kicsiknek, s népmeseíró pályázaton 

mérték össze kreativitásuk hatékonyságát. Az év során számtalan zenei- és irodalmi művészeti 

versenyen és fesztiválon bizonyították tehetségüket és művészetszeretetüket. Kulturális- és 

történelmi hagyományainkkal, értékeinkkel az év során hatszor Múzeumpedagógiai 

foglalkozások keretein belül ismerkedhettek. A hagyományok őrzését – nemzetiségi iskola 

révén – különösen fontos feladatunknak tekintjük, így énekkarunk és tánccsoportunk állandó 

szereplője volt a környékbeli falvak helyi rendezvényeinek – a szüreti felvonulástól kezdve a 

nyár elejéig.  

A pályaválasztás megkönnyítését, a tájékozódás elősegítését szolgálta a „Pályaorientációs 

show”, s a helyi értékekkel ismerkedhettek egy üzemlátogatás során a MAM-ban.   

A fenntarthatóságra való nevelést szolgálta „A világ legnagyobb tanórája” c. projekt 

szeptember 19-23. között, melynek témája a nemek közti egyenlőség volt. További 

projektheteink – a „Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás”, valamint a „Fenntarthatóság” 

jegyében szintén egy-egy fontos témát dolgoztak fel a gyerekek számára érthető és érdekes 

módon.     

Tanulóink immár harmadik éve látogatják a Bolyai János Gimnázium Öveges laboróráit, 

ahol főleg olyan témákat választunk számukra, amelyek feldolgozása során saját maguk 

végezhetik el a tananyaghoz kapcsolódó kísérleteket. Nagyon népszerűek körükben ezek a 

foglalkozások.  

Októberben iskolánk diákönkormányzatával papírgyűjtést szerveztünk, s projektnap 
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keretében az egészség megőrzésének néhány alappillérével ismertettük meg gyermekeinket. 

Október végén rohonci testvériskolánk diákjaival közösen emlékeztünk a forradalom 

eseményeire és hőseire, s mélyítettük el a kialakulóban levő ismeretségeket, barátságokat – 

nyelvtudásunkon kívül. 

November elején lampionos felvonulással és műsorral emlékeztünk Szent Mártonra, de 

ugyancsak ebben a hónapban együtt próbálhatták ki diákjaink azt is, milyen kreatív alkotásokat 

tudnak egy-egy tökből, illetve lepedőből létrehozni a Halloween-partyn.  

Az Egészségnevelési hónap alkalmából a tanórákon részletesen megtárgyaltuk az egészség 

fenntartásához kapcsolódó témákat, a kisebbekhez ellátogatott a védő néni, gyümölcsnapot 

tartottunk a technika órákon. Hagyományos Mikulás Kupánk nem csak az egészséges 

testmozgás és a szabadidő hasznos eltöltésének színtere volt, de a közösség építésére is 

lehetőséget nyújtott. 

December 16-án – immár hagyományosan – a szombathelyi Műjégpályára vittük 

korcsolyázni gyermekeinket, ahol ismét vidám és önfeledt délutánt tölthettek el sportolni vágyó 

diákjaink.  

Az adventi időszakban a ráhangolódást kézműves foglalkozásokkal és karácsonyi vásárral 

tettük teljessé. Decemberben minden osztály lázasan készülődött az iskolai karácsonyi vásárra, 

ahol a maguk által készített ajándékokat árusították, s a befolyt összeg az osztályprogramok 

költségeit csökkentette. 

Január 20-án, a Magyar Kultúra napján Kölcsey Ferencre és a magyar nép Himnuszának 

születésére emlékeztünk. 

Iskolai sziklakertünket szülő-diák-tanár együttes összefogásával gondoztuk folyamatosan. 

Ebben lelkesen és aktívan segítettek nekünk a környékbeli vállalkozók is, melyből arra 

következtetünk, hogy konstruktív és jó kapcsolatot sikerült kialakítani velük.  

Mindenkori heteseink az öko-felelősök, akik ügyelnek a világítás lekapcsolására, az ajtók, 

ablakok becsukására, a szellőztetésre, stb. E téren még van hová fejlődni. A szelektív 

hulladékgyűjtés immár évek óta jól bevált gyakorlata immár két éve újabb lendületet vett, a 

PontVelem akció megújulásával, melynek keretein belül – beváltható pontokért – már nem 

csak használt elemeket adhatnak le diákjaink, hanem egyéb elektronikai hulladékot is. A papír 

újrahasznosításának is megtaláltuk idén is a módját: a féloldalas papírlapokat gyűjtöttük és a 

nyomtatás során újra hasznosítottuk, a más fajta papírhulladék pedig a papírgyűjtés során lelt új 

„életcélra”. Intézményünk hagyományos foglalkozásai, a tanórák és a szakkörök során is 

megtaláltuk a fenntarthatóságra nevelés aktuális lehetőségeit: a természethez, illetve annak 

védelméhez kapcsolható témákat hangsúlyozva, s önálló kutatómunkát adva tanulóinknak. 

 Természetjáró szakkörünk jellegéből adódóan különösen nagy teret ad az öko-célok 

megvalósításának. Célja gyermekeink természethez való kötődésének megalapozása ismeretek 

átadása, helyismeret és szemléletformálás kialakítása. Munkánk során folyamatosan jártuk a 

környék élőhelyeit, ismerkedtünk a földrajzi-, biológiai- és honismereti jellegzetességekkel. A 

Pinka-parton is rendszeresen végeztünk különböző megfigyeléseket. E tevékenységek során 

diákjaink megtanulják és megszeretik az élőlények és a környezet megfigyelését, a kutatást, a 

természetjárást.  

A környezet- és természetvédelemmel, a kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos jeles 

napok az osztályközösségek által készített iskolai faliújságon jelentek meg, hívták fel a 

gyerekek figyelmét az aktuális témákra. De ennek szellemiségében tartottunk alsósaink 
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számára szüreti mulatságot, a Nemzetiségek napján hagyományőrző játékokat, Tavaszváró 

foglalkozásokat az óvodásokkal, valamint Madarak és fák napján közös túrát és vetélkedőt a 

szülőkkel, óvodásokkal. 

Iskolánk munkájában nagyon fontos a helyi közösségi élethez kapcsolódó tevékenységek 

sora is. Tanulóink és dolgozóink évről-évre aktív szereplői a környező falvak kulturális és 

hagyományőrző programjainak: részt vettek a szüreti ünnepségeken, a pornóapáti-i 

folklórnapon, öregek napján, betlehemezésen, a felsőcsatári horvát napon. A segítségnyújtás 

kölcsönös. Örömmel mondhatjuk el, hogy rendezvényeink szervezésében, és iskolánk életének 

megkönnyítésében mi is sok segítséget kaptunk a szülőktől és a falvak önkormányzataitól.  

Szoros kapcsolatot ápolunk az óvodákkal is: évente több közös programot szervezünk közösen. 

Ilyen volt idén a nyílt nap leendő elsősök számára, a Madarak és fák napja, de a Családi 

napunkon is sok, - még óvodás korú kisgyerek játszott együtt a nagyobbakkal, leendő 

iskolatársaival. A családok igényeit szem előtt tartva – immár harmadik alkalommal 

szerveztünk „Nyári szabadidős foglalkozások” néven nyári tábort gyermekeink számára. A hét 

ismét gazdag és változatos programmal látta el diákjainkat: túrázás a környék legszebb 

helyeire; közlekedési- és ügyességi verseny; sport; kézműves programok; érdekes kísérletek 

színesítették a nyár palettáját. 

Intézményünk az Öko-program megvalósítása által nem csak új ismereteket nyújt diákjaink 

számára, de szemléletet is formál, nevel, reményeink szerint teret és lehetőséget teremt a jövő 

generációinak a mindennapi élet jobb, környezete iránt nyitottabb és EGÉSZ-ségesebb 

megélésére, s a szabadidő vidám és hasznos eltöltésének lehetőségeit is biztosítja. 

Tapasztalatunk az, hogy a hagyományos, jól bevált tevékenységek és programok most is 

működnek a megszokott keretek között. A környezetünk felé való nyitásnak és az 

együttműködésnek szép példája volt a papírgyűjtés, a novemberi lampionos felvonulás, a 

karácsonyi vásár és az arra való készülődés, valamint a Farsang. Új elemként lépett be az 

elektronikai hulladék szelektív gyűjtése. A takarékosságra való törekvés és az irányában 

tanúsított odafigyelés még hagy kívánnivalót maga után, de mindent megteszünk annak 

érdekében, hogy ez a hétköznapi gyakorlatban végre meghonosodjon, hiszen a gondolkodás és 

az életmód az, amelyen a legnehezebb akár a kisebb változtatást is elkövetni. Mindazonáltal, 

mivel korunk sürgető problémájáról szól ez a program, s mellesleg költségvonzata is van, 

mindent el kell követnünk, hogy mind dolgozóink, mind pedig diákjaink tudatformálásában 

aktívan közreműködjünk és érjünk el további eredményeket! 

 

Folyamatosan megvalósult tevékenységek 

 

 Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában 

 Pet-palack 

 PontVelem! akció  

 Használt elem gyűjtése 

 Egyéb elektronikai hulladék 

 Féloldalas papírok gyűjtése és újra hasznosítása a nyomtatásban 






