OÖ KOISKOLA lettü nk

A Földes Ferenc Gimnázium számára nem idegen az ökoiskola gondolata, hiszen már évek óta
foglalkozunk hazai és nemzetközi szinten is öko-projektekkel, ezért szerettünk volna csatlakozni az
ökoiskolák országos és ezen keresztül európai hálózatához. Nagy örömmel értesültünk róla, hogy
immár mi is tagjaivá válhattunk az ökoiskoláknak.
Az „öko” szó számunkra azt jelenti, hogy mindennapi iskolai tevékenységeink során tiszteletben
tartjuk az élővilág értékeit, programjainkba beépítjük a környezettudatos gondolkodást és
viselkedést, illetve eseti megmozdulásokhoz is társulunk. Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos
iskolától, hogy nem csak a tanításban, hanem az iskolai élet minden területén jelen van a
környezettudatos gondolkodás, az iskola minden dolgozója, legyen az diák vagy tanár személyes
felelősségének érzi, hogy egy élhetőbb világot teremtsen szűkebb környezetében.
Az ökoiskola pályázat elkészítésénél a gimnázium diákönkormányzatával együttműködve alakítottuk
ki koncepciónkat, melyben fontos szerephez jutott a diákok környezettudatos viselkedésének és
gondolkodásának fejlesztése és a közös munka öröme. A diákoktól számos ötletet kaptunk, hogyan
tehetnék élhetőbbé környezetünket úgy, hogy ezzel hasznára is lehetünk.
Első lépésként Kondi Géza tanár úr elhelyezte az iskola első madáretetőjét, mely az itthon maradt
madaraknak segít, hogy átvészeljék a telet. Kevesen tudják, hogy az etetés az egyik legösszetettebb
madárvédelmi tevékenység, hiszen folyamatos, sokszor hat hónapon át tartó gondozást jelent.

Szintén a környezettudatos gondolkodás erősítését szolgálta a 2015 novemberében iskolánkban
megrendezett „Értékek, amiért érdemes maradni” című konferencia és kiállítás. Az „Öko-sziszteam”
csapat tagjai tizenegyedikes diákok közül kerültek ki, akik korábban már foglalkoztak
környezetvédelmi feladatokkal mind hazai, mind nemzetközi terepen. A csapat tagjai között DÖKtagok is vannak, akik a Földes Ferenc Gimnáziumban végzett tevékenységeik közé felvették az ún.
zöld programok szervezését és kivitelezését is. Diákjaink munkáikban arra keresték a választ, hogy mi
az, ami elsősorban a fiatalokat, saját korosztályukat szülővárosukban tartja, és miért szeretnek ott
élni.
Zöld Gergő és Elekes Huba, a 11.H osztály diákjai filmet forgattak Miskolcról és környékéről, sajátos
szemszögből láttatva az egykori „acélvárost”. Ambriskó Eszter és Vaktor Nelli saját ötleteiket

valósították meg egy-egy tablón. Nelli egyedi tervezésű rajza összefoglaló munka, természeti értékek
és épített emlékek is szerepelnek rajta a barátnők kíváncsiskodó tekintetétől kísérve. Eszter szintén
saját rajzzal készült, illetve a város utcáit járva olyan helyszíneket fotózott, amelyek mellett nap mint
nap elmegyünk, s már észre sem vesszük e város kedves, huncut alkotásait. A tablót szemlélők nem a
megszokott képet kapják Miskolcról, hiszen Eszter egy fiatal lány mindenre rácsodálkozó szemével
figyelte a várost és készítette fotóit, figyelme elsősorban az apró részletekre, egy adott pillanat
hangulatára irányult. A lelkes munka reméljük, hogy a jövőben sem lankad majd, s iskolánk minden
tagja részévé válik idővel a környezetért felelősséget vállaló emberek közösségének.
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