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Ökoiskola
Kertvárosi környezetben helyezkedik el iskolánk. Barátságos, családi házakkal övezett
utcák veszik körül. Ökoiskolai programunknak része az iskolánkhoz tartozó városi fenntartású
parkoló és a Vág utca rendszeres takarítása, az itt lévő fasor ápolása. Iskolánk udvarának egy
része parkosított. Természetes alapanyagú fa pihenőparkkal rendelkezünk, melyet tanulóink
nap, mint nap örömmel használnak. Az iskolaudvar nagyon fontos szerepet tölt be a gyerekek
életében, hiszen a gyerekek itt töltik szabadidejük jelentős részét. Telenként az udvar fáin élő
madarakról rendszeresen gondoskodunk. Tanulóink feltöltik a madáretetőket, eközben
megfigyelik a madarak viselkedését. A gyerekekkel minden évben ültetünk bokrokat vagy
egynyári virágokat, ezzel is szebbé kívánjuk tenni környezetünket. Kerékpár tárolására
alkalmas helyünk is van, melyet tanulóink igényeltek. Sokan szívesen járnak kerékpárral
iskolába.
Az iskola épülete több mint 40 éves, de igyekszünk a belső terek dekorációival
hangulatossá, vonzóvá tenni iskolánkat az ide érkező tanulók és vendégek számára. Itt található
az Ökofal, a „Zöld zsibongó” környezeti témájú hírekkel, eseményekkel, érdekességekkel. Itt
helyezzük el a tanulók ilyen témájú munkáit is.
Valamennyi dolgozónk kiemelt feladatának tekinti a tantermek és folyosók szépítését,
esztétikusabbá tételét. Tanulóink otthonról hozott növényekkel teszik otthonosabbá,
barátságosabbá termeiket, melyeket egész évben rendszeresen locsolnak. Több tanteremben
sikerült korszerű, egészséges tartást biztosító padokra, székekre cserélni a régi elavult
bútorzatot.
Iskolánkban Környezeti nevelési munkacsoport dolgozik, a Diákönkormányzatban is
van az öko-programokat segítő diák-team. Pedagógusaink tanítási órákon és szabadidős
foglalkozásokon nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a tanulóinkban kialakítsák a
környezettudatos gondolkodás, magatartás és életmód hármas egységét, így biztosítva a
fenntartható fejlődést. Tanítási órákat tartunk a szabadban is, ahol kézzel foghatóvá válik a
tanult tananyag, maga a természet.
Tanév végén valamennyi osztályunk kétnapos tanulmányi kiránduláson vesz részt,
amely alkalmat ad arra, hogy hazánk történelmi nevezetességeit, természetvédelmi területeit és
értékeit megismerje.
2000 óta rendszeresen tartunk kapcsolatot külföldi iskolákkal a Comenius project
keretében. A konkrét célok közt szerepel, hogy megismerjük Európa különböző országainak
kultúráját, hagyományait, mindennapos életét. Bemutatjuk a partneriskoláknak hazánk
természeti szépségeit, kultúránkat, hagyományainkat.
Megismerjük a partneriskolák
országainak szokásait, hagyományait. Célunk, hogy tiszteljük más országok kultúráját és
szokásait, és hogy büszkék legyünk a saját tradícióinkra és nemzeti identitásunkra.
Testnevelőink a sport népszerűsítésében nagy feladatot vállalnak. Az ISK gazdag
választékot biztosít. Tanulóink több sportág közül választhatnak: kézilabda, labdarúgás,
floorball, tollaslabda, kölyökatlétika foglalkozásokon vehetnek részt az ISK keretében.
Továbbá lehetőség van arra, hogy iskolánkban frizbi, tánc, karate, aerobic és tenisz
foglalkozásokon vegyenek részt. Rendszeresek a tanórán kívül az osztályfőnökök által
szervezett sportprogramok és túrák is. Iskolánk lehetőséget biztosít arra, hogy tanulóink
megtanuljanak úszni és korcsolyázni, valamint rendszeresen ússzanak és korcsolyázzanak.
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Tanulóink számára szervezünk sportnapot, hagyományosan februárban korcsolya-napot a
Debreceni Jégcsarnokban.
Egészségnevelési programunk központi eleme az egészséges életmódra nevelés, a
helyes táplálkozás propagálása. Ennek keretében egészségnapokat, heteket tartunk. Iskolánk
szervez prevenciós előadásokat és bekapcsolódunk a város által szervezett programokba is.
Közös iskolai program az ősszel és tavasszal megrendezett „Családi nap”, ahol a szülők és a
gyerekek együtt vesznek részt kézműves, hagyományőrző foglalkozásokon, együtt készítenek
egészséges ételeket. Ez a programunk erősíti az iskola és a család közötti kapcsolatot is.
Iskolánk tagja a Debreceni Ökoiskolák Egyesületének. Jó kapcsolatunk van Debrecen
óvodáival, alap- és középfokú oktatási intézményeivel, valamint az egyetemmel is. Részt
veszünk vetélkedőkön, tapasztalatcseréken, továbbképzéseken, konferenciákon és
előadásokon. Bekapcsolódunk a Debreceni Önkormányzat, valamint a Debreceni VÍZMŰ, a
TIKTVF és az AKSD által szervezett környezetvédelmi programokba, akciókba.
Összességében elmondható, hogy iskolánk nevelő-oktató munkájába a környezettudatos
magatartásra nevelés, a fenntartható fejlődés pedagógiája szervesen illeszkedik.

