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Ökoiskolai beszámoló
(2018-2019. tanévre)
Ökoiskola lettünk
Iskolánk már régóta igyekszik iskolánk megfelelni annak a kihívásnak, amit a fenntarthatóság
pedagógiája jelent az oktatásban és a nevelésben. Október 13-án az Emberi Erőforrásokért
Minisztérium oktatásért felelős államtitkára átadta az Ökoiskola címet, amit három éven át viselhet
az iskola. Az elismerés a környezeti nevelésben elhivatott tantestület, a technikai és adminisztratív
dolgozók együttes munkájával valósult meg. Köszönet ezért mindenkinek!
A sajtóban, médiában (Kőszeg és Vidéke, Vas Népe) is jelent meg híradás.
Madárbarát iskola
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárbarát Kert programjában iskolánk
sikerrel teljesítette a feltételeket (téli madárvédelem, madáretetők, madárodúk, madáritató
kihelyezése stb.), ezért a program elismeréseként „Madárbarát iskola” címet és táblát kaptunk.
Témahetek
A tavalyi tanévhez hasonlóan idén is regisztráltunk a Fenntarthatósági témahét programjaira.
(2019. március 18-22.)
- Füzi Mária tanárnő vezetésével a passzív ház építésének technikáit, az energiatakarékos
üzemeltetés lehetőségeit ismerték meg a tanulók.
- Illés Péter vezetésével a 10. A mezőgazdász szakmacsoport tanulói BISEL módszerrel
vizsgálta meg a Gyöngyös-patak vízminőségét.
- Zsóri-Ments Orsolya a fogyasztói tudatossággal kapcsolatban vezetett foglalkozást.
Felelős: Füzi Mária
Részvétel a "Te szedd!" mozgalomban
A „Te szedd!” önkéntes akcióba Füzi Mária, Kapyné Aranyos Györgyi, Illés Péter tanárok
vezetésével a 9. A, 9. C, 10. A és 11. A osztályok tanulói kapcsolódtak be. Az iskola környékén, a
Várkörön és a Király-völgyben, a 12. A osztály a kerékpárút mentén gyűjtötte az eldobott szemetet.
Felelős: Füzi Mária
Ismeretterjesztő előadások:
„A Kőszegi-hegység madárvilága” (Helyszín: Bersek József Általános iskola, Állatok Világnapja) –
Illés Péter
„Inváziós rákok” (Helyszín: Savaria Múzeum, 2018. november 29.) – Illés Péter
Kapcsolat az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel
A "Natúrparki Föld napi kalandok"-ban vízparti kalandok állomáson vett részt Illés Péter kollégánk
2019. április 26-án, aminek során a kőszegi általános iskolás diákokkal ismertette meg a Gyöngyöspatak élővilágát, vizsgálták meg a víz minőségét.
Európai Hulladékcsökkentési Hét
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület támogatott projektet indított a szelektív hulladékgyűjtés
lakossági szemléletformálására. Az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében a 10. A, 10. C, 11.
A és 11. B osztályos tanulóink vettek részt Kovács István, Kőszegi Városüzemeltető és
Kommunális Szolgáltató Kht. igazgatója szelektív hulladékgyűjtésről szóló előadásán, majd Tilhof
Tamás az Írottkő Natúrpark munkatársa figyelemfelhívó kampányfilmet vetített. Végül Somogyi
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Györgyné Katalin, az Írottkő Natúrparkért Egyesület titkára, helyi termék kóstolót (méz, tea, lekvár)
tartott, ahol környezetbarát és lebomló catering használati eszközöket is láthattunk.
„Kukasuli”
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága szervezésében 2019. április 29-én Zsóri-Ments Orsolya és
Füzi Mária kolléganők tanártovábbképzésen vettek részt. A projektben hulladékkezeléssel,
hulladékcsökkentéssel, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szemléletformáló tevékenységekkel
ismerkedtek meg. A továbbképzésen a részvevő kollégák iskolái egy ingyenes oktatócsomagot
kaptak, amely a környezeti nevelés fontos eszköze lehet a továbbiakban – akár a tanítási órákon is.
Cikk írása az EPSZTI módszertani kiadványba
A fenntarthatósággal és a teremtésvédelemmel foglalkozó módszertani füzetek kiadványba dr.
Mentes Katalin kolléganő és Illés Péter kolléga küldte el írását, amik ősszel fognak megjelenni.
Külföldi diákcsere kapcsolat
2018. 09. 23 – 28-ig került sor az immár 13. éve tartó diákcsere kapcsolatunk évenkénti közös
projektjének viszontlátogatására Scheinfeldre a Realschule Schloß Schwarzenbergbe. A 2018.
naptári évben a természetvédelem volt a téma („ Naturschutz international”).
Állatok Világnapja
Az Állatok világnapja alkalmából rendezett „Kedvencem és én” fotópályázat szervezése az iskola
facebook profilján keresztül sikeresnek mondható, sok külsős versenyzőt, általános iskolást is
megmozgatott. Lovas tanulóink a Bersek József Általános Iskolában és a Dr. Nagy László EGYMIben lovagoltattak, Iván Ferencné vezetésével.
Lovas sport hagyományőrzés
Március 16-án, a magyar zászló és címer napján „Felnyergeltek a huszárok” címmel a huszár
hagyományt középpontba helyező új kőszegi rendezvényhez csatlakoztak lovász tanulóink, akik a
rossz idő ellenére sok kicsit és nagyot ismertettek meg a "lovazás" élményével.
Szőlő és Klíma Konferencia
Kollégáink részt vettek a Szőlő és Klíma Konferencián. A Nyugat-Pannon régióban megvalósuló
fejlesztési program – ”KReAtív város FenntarTható város” /KRAFT/ megvalósításában iskolánk is
szerepet kapott. A konferencián elsősorban a tankerti fejlesztéseket mutatta be Illés Péter igazgató
és Kampits Ernő szaktanár. Együttműködésünk a keszthelyi Georgikon Egyetemmel, valamint
annak kőszegi kampuszával (ISES) lehetővé teszi a nagyobb távlatokban való gondolkodást,
igényesebb fejlesztéseket is. A projekt kapcsán a már meglévő 24 fajtás 1 ha-os területünk 0.5 haral bővül, főként rezisztens interspecifikus vörösborfajták telepítésében. Emellett egy körteültetvény
(fajtabemutató), valamint gyógy- és fűszernövénykert létesítését is megvalósítjuk.
II. Országos Állategészségügyi verseny – Budapest
2 három fős csapatunk (Békefi Vanessza, Nagy Klaudia és Visi Angéla, valamint Peresztegi
Katalin, Magyar Alida, Baranyai Tamara) jutott el a harmadik fordulóig. A több napos döntő
Budapesten zajlott, a csapat 10. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Dr. Mentes Katalin.
„Mindent a kutyákról”
A HEBE országos levelező versenyen 9-12. osztályos kategóriában Békefi Vanessza, Farkas
Patrícia, Nagy Klaudia és Visi Angéla 4. helyezést ért el.
Lovas szakkör
Szeptembertől folyamatosan működött.
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Természetfotós előadás
Kércz Tibor ezen a napon tartott egy órás élménybeszámolóval egybekötött előadást iskolánk
diákjainak. A világ különböző helyein készített fotóival kápráztatta el a diákokat és kulisszatitkokat
is elárult egy-két kép készítése kapcsán. A teltházas előadást fegyelmezetten, érdeklődően nézték
végig tanulóink. Felelős: Füzi Mária
Természetfotó pályázat
A minden tanévben kiírt iskolai fotópályázatra idén 3 kategóriábn (házi kedvencek, természetfotó, a
mi iskolánk) 44 fotó érkezett be, amit oklevéllel is díjaztunk.

Kőszeg, 2019. június 20.

Illés Péter

