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Iskolánk,  a  Móri  Radnóti  Miklós  Általános  Iskola  Nádasdy  Tamás  Tagiskolája,hangsúlyos 

szerepet  szán  az  oktatás‐nevelés  folyamatában  a  környezeti  nevelésnek. Mindennapjaink 

során  igyekszünk  olyan magatartásformákat,  értékrendet  közvetíteni, mely  a  fenntartható 

fejlődés  irányába mutat.  E  tanévben  is  fő  célunk  volt,  hogy  iskolánk minél  több  tanulóját 

mozgósítsuk  különböző  programjainkkal.  Fontos  feladatunk  a  helyi  értékek, 

hagyományokmegismertetése  diákjainkkal;  az  iskola  és  környékének  tisztántartása; 

természeti  környezetünkben  tartott  tanítási  órák,  tevékenységek  szervezése;  a  szülők 

bevonása programjainkba.  Lehetőségeinkhez mérten  részt vettünk az országos, valamint a 

környezetünkben  lévő  településeken  kiírásra  kerülő  versenyeken,  rendezvényeken, 

akciókban.  

A  tanév  során  ‐többek  közt‐  a  következő  eseményekkel  igyekeztünk  ökoiskolai  céljainkat 

megvalósítani: 

‐  Iskolánk  DÖK  csoportjának  közreműködésével  két  alkalommal  (ősszel  és  tavasszal) 

papírgyűjtést  szerveztünk. Felsős diákjaink  felkeresték a  településen  lakó  időseket,  tőlük  is 

begyűjtötték az újságpapírt, a szülők nagyobb rakterű autókkal hozták csemetéik osztályának 

a  papír‐  és  kartonhulladékot.  Jó  csapatépítő  program  is  volt  ez  egyben,  hiszen  komoly 

szervezést igényelt a szülők részéről is, hogy a felajánlott papír minden padlásról eljusson az 

iskolába. A  bevétel minden osztálynak  jól  jött  az osztálykirándulások  szervezésénél, de  az 

osztályok közötti versenyt megnyerni is mindig presztizsértékkel bír. 

‐Minden évben  több  témanapot  is  szervezünk  tanulóink  számára.  Ilyen volt e  tanévben az 

egészségnap,  a  hulladéknap,  a  Víz  világnap,  a  Madarak  és  Fák  napja.  Az  idén  ismét 

megtartottuk a Fenntarthatósági Témahetet.  

‐  Többnapos  és  egynapos  erdei  iskolai  programot  szerveztünk  másodikosaink  és 

hatodikosaink  számára  a  pusztavámi  Vajda  János  Erdészeti  Erdei  Iskolában,  melynek 

költségeit az osztályok korábbi nyertes pályázataikból finanszírozták. 



‐  Hetedik  és  nyolcadik  osztályos  tanulóink  a  Határtalanul  program  keretében  idén  a 

Vajdaságba utaztak.A testvértelepülésünkkel való kapcsolatunk erősítése céljából pedig egy 

felső tagozatos csoport Lengyelországba  látogatott, ahol népi hagyományainkat, táncainkat 

mutatták be. 

‐ A nyári szünetre pályáztunk Erzsébet‐ táborozásra, így helyi napközis táborunkban közel 70 

gyermek  szerezhetett élményeket a  sport‐, kreatív, egészségmegőrző és  természetismereti 

programokon. 

‐  Igyekszünk  tanulóinkkal  kihasználni  a  természet,  az  erdő  közelségét:  osztályainkkal 

tanulmányi sétát, tanórát szerveztünk a vár környékére.  

‐  Ősszel  családi  napot  szerveztünk  a  vár  alá,  mely  jó  alkalom  a  családoknak  a  közös 

együttlétre,  főzésre,  ismerkedésre, másrészt gyermekeinknek e nap egy „harci  túra”  is volt 

szeptember  29‐hez  kapcsolódva,  amikor  ügyességi  és  elméleti  feladatokat  kellett 

megoldaniuk az erdőt járva. 

‐Osztálykirándulásaink  során minden  alkalommal  igyekszünk más  természeti  környezetet, 

élőhelyet is megismertetni a tanulókkal; az idén az Aggteleki‐ karszt és a Bakony, a Visegrádi‐

hegység is szerepelt úticéljaink közt. 

‐  A  fenntartható  fejlődéshez  kapcsolódó  világnapokon  túl  ápoljuk  egyéb  jeles  napok 

hagyományait  is.  Így részt vettünk a szüreti  felvonuláson, sőt összes  tanulónkkal szüretelni 

mentünk,  elsőseink  bekapcsolódtak  az  óvoda  által  szervezett  Mihály‐  napi  vásárba, 

megtartottuk Márton‐  napját,  az  adventi  vasárnapokon  a  DÖK  és  a  szülők,  pedagógusok 

valamint  a  kézműves  szakkör  által  készített  kézműves  termékeket  árusítottunk  és  ünnepi 

műsort  adtunk,  májusfát  állítunk,  a  helyi  autista  otthon  lakóival  közös  kézműves 

foglalkozásokat szerveztünk, stb. 

‐ Ápoljuk civil kapcsolatainkat, nevelési céljaink köztidén is szerepelt az érzékenyítés: műsort 

adtak diákjaink az Autifarmon és az Idősek otthonában, közös mozgásra invitáltuk az idősebb 

korosztályt és az óvodásokat a Kihívás napján 

‐ Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, a sport, a mozgás megszerettetését. 

Habár tornatermünk –egyelőre‐ nincs, amikor   az  időjárás engedi‐ a szabadtéri tornapályát 

használjuk. Emellett az 3‐4. és 5‐6. osztályosaink idén is úszni jártak Mórra, a Bozsikprogram 

keretében  sok  kisdiákunk  rendszeresen  focizik,    és‐  a  tanórai  keretek  közt  megtartott 

néptánc órákon túl‐ sok tanulónk táncol a helyi Barkócaberkenye néptánccsoportban.Az idén 
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