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Az elmúlt 3 év legfontosabb fejlesztései, innováció i az ökoiskolai 
munka terén 

Intézményünk 2012 tavaszán másodjára sikeresen pályázott a 
megtisztelő ökoiskolai címért. Immár 3 év tapasztalatából építkezve 
átgondoltan, rendszerszerűen igyekeztünk foglalkozni a 
környezettudatosság pedagógiájának gyakorlati megvalósításával. A 
tanév elején megfogalmazott környezeti munkatervek programjai a 
naptári év jeles zöld napjaihoz igazodnak. Tanulóink ismereteinek 
élményszerűbb gazdagítása kooperatív technikákkal,a projektnapok 
játékos feladataiban valósul meg. A gyakorlati órák felépítése során 
pedagógusaink a helyi tanterv elvárásainak megfelelően a 
környezettudatos énkép kialakítására törekszenek. Az iskola 
környezetének és udvarának folyamatos gondozása, ápolása, szépítése 
ezt a törekvést erősíti. Hulladékgyűjtési akcióink, heti rendszerességgel 
tartott energiajárőr szolgálatunk tanulóinkban felelős magatartást 
alakított ki. 

Az iskolanövényzetének ápolása, egészséges létének fenntartása 
egyik kiemelt feladatunk. Mivel iskolánk egy megyeijogú város 
felsővárosi részén helyezkedik el két nagy forgalmú út között, nagyon 
behatárolt lehetőségeink vannak. Udvarunk sportpálya része melletti 7-8 
fából álló fasora egyik védett területünk, hiszen a fák által megszűrt friss 
oxigén, az autók zajának szűrése, és árnyas nap elleni védelme mind- 
mind hozzájárul tanulóink udvaron töltött kellemesebb közérzetének 
kialakításában. 
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2013-ban új, Európai szabványoknak megfelelő, biztonságos 
játszópark épült a Fehérvár Travelnek köszönhetően. A jelenleg zajló 
TÁMOP 3.1.4.-C-14-2015-436 kódjelű pályázat keretében 2015 
októberére elkészül egy közlekedés tanpálya a sportpálya egy részén, 
ahol a gyermekek védett körülmények között gyakorolhatják a 
kerékpáros közlekedés elemi szabályait.  

2012-ben csatlakoztunk először a Városgondokság „Virágos 
Székesfehérvárért” elnevezésű programjához, melynek keretében 
egynyári virágokkal szépült meg virágos kertünk. 2014-ben évelő 
bokrokat ültettünk. 2014 novemberében egy faültetési akció keretében a 
tanulók közreműködésével helyeztük ki a növényeket.  Fotósorozat is 
készül, melyen jól látható óvodás gyerekeink „felcseperedése” és a 
fácska növekedése. 

Iskolánk szakiskolai tanulói agyagozás és életviteli óráikon 
készítették el bogárvédelemmel kapcsolatos tárgyainkat, melyek erre az 
időszakra tervezett vállalásaink egyike volt. Agyagos műhelyünkben 
születtek meg a tervek, a rajzok, majd a megformázott virágokat a 
tanulók csiszolták, festették. Az előző években elkészült fűszerkertbe 
helyeztük el ezeket az alkotásokat. 

Minden évben két tanórán foglalkozunk az év bogarával, 
madarával, kiemelten védett állatfajával. A 2013-as tanév 
egészségvédelmi napjának egyik feladataként beszélgettünk a 
magányos méhek munkájáról.  

 

 

 



Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános 

Iskolája és KészségfejlesztőSpeciális Szakiskolája 

8000 Székesfehérvár, Havranek J. u. 4. 
�: 22/ 504-968; fax: 22/504-969 
e-mail:titkar.ezredeves@ceger.hu 

Web: www.ezredeves.hu 
Fejér Megyei Minőség Díj 2008                                                      OM. azonosító: 038 491 

 

Ezt a beszélgetést követte a gyakorlati megvalósítás, speciális 
szakiskolás gyerekeink életvitelórákonpedagógus irányítással, 
karbantartói segítséggel elkészítették a méhkast. 

Az előzőciklusban elkészült fűszerkertünk mellett szeretnénk tovább 
virágosítani intézményünk udvarát.Kis hangulatos kertek kialakításával 
tervezzük szépíteni,kitölteni a még szabad murvás területeinket.A 
2014/2015.tanév végén elkészült kövirózsa kertünk. Nagy, lapos, színes, 
kezük által festett dunai kavicsokkal fedték be a földes területeket, 
hangulatosabbá, esztétikusabbá téve az udvarrészt. 

Gyermekeinknek ez a könnyen ápolható, kis vízigényű növények 
gondozása sok örömet okoz. 

        Az első ökoiskolai ciklus időszakában találkoztunk először Dr. 
Berkényi Tamás állatorvossal és általa alapított madármentés 
programmal. Ez a kapcsolat az évek során tovább mélyült,erdei iskolák 
alkalmával, Gánton már gyógyult madarakat engedtünk vissza a 
természetbe a doktor úr segítségével. Meglátogattuk a 
Madárkórházat,részt vettünk a kórház felhívásain, rajzpályázatain. 
Minden évben előadásokon élő, közvetlentapasztaláson 
keresztülismerkedhettünkmeg egy - egy madárfajtával.2014-ben közös  

programként a vadonba vissza nem engedhető madarakkal, illetve házi 
kedvencekkel kigondolt matematika óra megtartásának gondolata 
fogalmazódott meg. 

Rendhagyó matematika órán tanulták meg gyerekeink a madárfaj 
legfontosabb jellemzői: színét, szárnyainak méretét.   
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Tanulóink ezekkel az adatokkal aztán mértek, számoltak, 
csoportosítottak, differenciáltak. A madarak simogatása, közvetlen élő 
tapasztalása gyerekeinkbe életre szóló elkötelezettséget alakított ki a 
madárvédelem mellett. 

Iskolánk és innovatív szemléletét tükrözi, hogy folyamatosan keressük a 
megújulás lehetőségét. Ennek bizonyítéka, hogy jelenleg is része 
vagyunk a TÁMOP 3.1.4.-C-14-2015-0436 kódjelű pályázatnak, melyben 
a székhelyintézménnyel közösen 20 milliós Európai Uniós támogatásból 
igyekszünk céljainkat megvalósítani. 

A pályázatban vállat területek: 

-ökoiskola, erdei iskolai programok szervezése 

- tanórán kívüli szabadidős jellegű mozgásos tevékenységek 

- komplex közlekedési ismeretek közvetítése 

- egészségnevelés projektek megvalósítása 

- pályaorinetáció 

- családsegítő programok 

2009-ben elköteleztük magunkat, és szívesen folytatjuk 
tevékenységünket az ÖKO szemlélet jegyében. 

 

 

 


