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Iskolánkban már több évtizede kiemelt feladatnak tekintettük és tekintjük a 

környezeti nevelést, ami a Pedagógiai programunkban is igen fontos terület. 
Tizenhat évvel ezelőtt kértük felvételünket a Környezetvédelmi 

Oktatóközpontok Országos Szövetségébe (KOKOSZ).  Oktatóközpontunk 1997-
ben alakult Párácska Oktatóközpont néven. 

Együttműködünk a civil szervezetekkel, közösen is szervezünk programokat a 

Magyar Környezeti Nevelési Egyesülettel, ilyen például a már több mint tíz év óta 
megrendezett Ökokarácsonyunk, ahol természetes anyagokból készítünk 

karácsonyi ajándékokat óvodásokkal, iskolásokkal. 

Az Ökoiskolák közé az elsők között kértük a felvételünket, így 2005-től már 
mint Ökoiskola, és két éve már Örökös Ökoiskolaként is tevékenykedünk. 

Kerületi bázisiskolaként programokat szerveztünk a kerület iskoláinak.  
Az iskolai élet mindennapjaiban intézményi szinten figyelünk az 

energiatakarékosságra. Szelektíven gyűjtjük az újrahasznosítható anyagokat. 
Fontosnak tartjuk, hogy komplex környezeti nevelést nyújtsunk a tanórákon 

és a tanórán kívüli foglalkozásokon. Már a 80-as évektől erdei iskolákat 

szervezünk, kísérleti környezetismereti tanterv kipróbálásában vettünk részt, és 
rendszeresen megünnepeljük a zöld jeles napokat. 

Az utóbbi két évben Felsőtárkányban, Királyréten, Mogyoróhegyen,  Tihanyban 
voltunk erdei iskolában. 
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Tíz évvel ezelőtt egy iskolakertet alakítottunk ki, 
melyben egy 36 m2-es iskolatavat, majd pályázat 

eredményeként fűszer- és sziklakertet létesítettünk. 
Jelenleg a Párácska tanösvény kialakításán 
tevékenykedünk. Iskolakertünk nyitott a környék 

intézményei számára, bemutatókat, foglalkozásokat 
szervezünk óvodásoknak, iskolásoknak. 

 
Az iskolakertünkbe madáretetőket 
telepítettünk, és 2008-ban megkaptuk a 

Madárbarát kert címet.  
A konyhakertben paradicsomot, 

paprikát, zöldbabot termesztet- 
tünk ebben az évben. 

Az iskolatavunknál rendszeresen megfigye-

léseket, hőmérsékletméréseket, vízvizsgálatot 
végeznek szakköröseink, tanulóink. Tanórán, 

tanórán kívül, témanapokon, projektekben is 
tevékenykedünk az iskolakertben.  

A kert gondozását, karbantartását a tanulókkal 
közösen végezzük, a tó három/négyévenkénti 
nagy tisztításában a szülők is segítenek. Ez igen 

komoly munka, és nagy szervezést igényel. 
 

    
 
 Iskolató tündérrózsával        Az iskolaudvar hátsó része 
 

Nemzetközi projektekben is részt veszünk. Nemzetközi Nívó-díjjal jutalmazták  
2009-ben „A fa, mint élőlény, nyersanyag és szimbólum” projektünket.  

Ebben a tanévben is elindult egy nemzetközi projektünk iskolai együttműködések 
területen. 
Az „Előminősített referenciaintézmény Ökoiskola és Múzeumpedagógia területén” 

címet 2012-ben nyertük meg. A 2014-es év elején a végleges minősítésre is sor 
kerül. 

A Környezetvédelmi és Oktatóközpontok Országos Szövetsége 2012-ben Enikő-
díjjal jutalmazta oktatóközpontunkat a környezeti nevelési tevékenységünkért. 


