
 

Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium, Tata Ökoiskolai beszámoló a 2018/2019. 

tanévről 

 

 

Előzmény: 2016. január 1 – 2018. december 31. közötti időszakra iskolánk - 

2015 szeptemberében benyújtott - sikeres pályázattal elnyerte az Ökoiskola 

címet. A pályázat benyújtásakor kidolgozott munkatervet időarányosan 

valósítottuk meg a 2018/2019. tanév során is. A tanév során felhasználtuk az 

előző év ökoiskolai tapasztalatait.  

 

Az előző évnél nagyobb figyelmet fordítottunk a műszaki ismeretek és 

munkavédelmi tantárgyak keretében a szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás 

témakörére.  

Az iskolai komposztáló beüzemelése jó lehetőséget biztosított a gyakorlati 

fogások megismertetésére. Szakmai tanórákon, szabadidős foglalkozásokon 

mind a mezőgazdasági, mind az élelmiszeripari szakos tanulók külön ismeretet 

kaptak a víztakarékossági, a vízzel kapcsolatos fenntarthatósági lehetőségekről. 

Tatai Fényes-tanösvényen és az iskola tőszomszédságában lévő Réti 8-as tavon 

rendszeres kirándulásokat tettünk több osztállyal, tanulócsoporttal.  

 

A Vizes-élőhelyek Világnapja és Víz Világnapja alkalmából az Öreg-tóhoz , a 

Fényes forrásokhoz és Dunaalmás település jellegzetes forrásokhoz szerveztünk  

iskolai osztályoknak szakvezetéses kirándulást.. A tata városi könyvtár 

„Irodalom és Természet” című, a szabad természetben lebonyolított városi 

vetélkedőjén vettünk részt több osztály bevonásával. Egynapos autóbuszos 

kiránduláson jártunk a Vértesi Tájvédelmi Körzet területén lévő Majkra – 

halastavak, Esterházy Kastélypark és kiállítás, Kamalduli Szerzetes Rend 

gyógynövény és fűszer kertje. 

 

Megtartottuk a környezetvédelmi jeles napokat  - Víz Világnapja, Madarak és 

Fák Napja, Föld Napja  - tanóra és szabadidős programok keretében 

foglalkoztunk. Környezetvédelmi faliújságot működtettünk. Információkat 

adtunk át környezetvédelmi eseményekről, természetismereti túrákról. Színes 

információs anyagot helyeztünk ki az Év Növénye, Év Madara, Év Hala stb. 

országos kezdeményezésekről.  

 

A tanulók aktív bevonásával 2018 őszén, a nagyszabású őszi iskolai szabadidős 

program, a„Jávorka Piknik” a fenntarthatóságot bemutató Öko-, Gyógynövény-

és Méhész standok működtetése. 

Ökogazdálkodás területén külföldi gyakorlati ismeretek megszerzését 

biztosítottuk tanulóink számára. EU ERASMUS + Programban keretében 



Milánó közeli biológiai gazdálkodást folytató családi farmon három hetes 

farmgyakorlat valósult meg 17 tanuló számára.  

Iskolai rendhez igazodó, az oktatás és nevelés részét képező, heti 

rendszerességgel működő természettudományi szakkört működtettünk.  

Adventi virágkötészeti bemutató az Új Kajakház Ökoturisztikai Központban. 

Megszerveztük a téli madáretetés az iskola területén. 

Iskolánk területén, új innovációként péntek délutánonként Heti Ökopiac” 

valósult meg a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társasággal történő 

együttműködésével. 

Az iskola területén Öko-gazdálkodási tanfolyam indítása a Magyari Zoltán 

Népfőiskolai Társasággal és a Természetes Életmód Alapítvánnyal történő 

együttműködésben. 

A 2019. évi Fenntarthatósági témahét programjára regisztráltunk, megszerveztük  

és megvalósítottuk iskolánkban annak egyes programelemeit. 

„Te szedd!” országos akció résztvevői voltunk (iskolánk kívüli területek). 

Minden iskolai osztálynál, illetőleg tanulócsoportnál a műszaki alapismeretek, 

szakmai gépek tantárgyak keretében az alábbi témakörök oktatása: szelektív 

hulladékgyűjtés és kezelés, komposztálás, víz- és energiatakarékosság. 

Az iskola parkosított területeinek rendszeres és folyamatos megfigyelésével - 

adatgyűjtéssel - csatlakozunk az Agrárminisztérium által működtetett Vadonleső 

Programhoz (mókus, sün). 

Szakmai kirándulást szerveztünk Fertő Hanság Nemzeti Park területeire. 

Önkéntes munka megszervezése a Fényes-tanösvényen és a Geológus Kertben.  

Az iskolai Nyílt napon környezet- és természetvédelem, hulladékkezelés, 

komposztálás tárgykörében bemutató órát tartunk az érdeklődő diákoknak és 

szüleiknek. 

METESZ környezeti nevelési szakmai továbbképzésen veszünk részt. 

Összeállította:  

 

Márkus Ferenc, Ökoiskola programfelelős 

A beszámolót a tantestület 2019. szeptember 16.-án tantestületi értekezlet 

keretében megismerte és elfogadta.  


