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2. számú melléklet 

 
Környezeti nevelési program 

 
1. Alapok  

1.1. Helyzetkép 

1. Belső: az iskola  

 Előélet, hagyományok:  

  Intézményünkben a környezeti nevelésnek rendszerbe foglalt, egységes programot alkotó 
hagyományai nincsenek, de eddigi munkánk során már sokat tettünk e területen is a tanulók 

helyes beállítódásának kialakításáért. A program meglévő elemei a következők: 
- az előző időszakban több alkalommal rendeztünk papírgyűjtést, részt vettünk 

falutakarításon 
-  rendszeresek az őszi iskolai kirándulások, illetve a tavaszi osztálykirándulások 

a természetbe 

- minden tanévben a 7. vagy 8. évfolyamosok 3 napos országjáráson vesznek 
részt, s programjaik között mindig helyet kapnak a célterület 

nevezetességeinek megismerése mellett a hely földrajzi jellemzői és természeti 
érdekességei is  

- 2002-ben indítottuk el - iskolánk alapítványának támogatásával - azt a 4 éves, 

forgószínpadszerű kirándulási rendszert, ahol a különböző felsős évfolyamok 
tanulói minden évben Baranya megye más-más területével, az ottani épített és 

természeti környezet értékeivel ismerkednek meg (A kirándulás részletes 
leírása megtalálható a pedagógiai programban, a tanórán kívüli foglalkozások 
bemutatásánál.) 

- minden tanévben iskolanapot tartunk névadónk, Kiss György emlékére 
- iskolánk tanulói állandó szereplői a községi ünnepélyeknek, rendezvényeknek 

 Étkeztetés: 
- Az étkező tágas és világos, az ott dolgozók jóvoltából tiszta és virágos. 
- Az iskolában nem főznek, csak melegítő konyha van. 

- Az étlapot a Főtér Kávézó, mint vendéglő állítja össze, abba az iskolának beleszólási 
lehetősége nincs. Elégedettségi felmérés fórum keretében, a vállalkozó 

kezdeményezésére 1 alkalommal történt. 
- Az ebédlő 80 férőhelyes, a napközisek mellett menzások is járnak az étkezőbe, ahol 

önkiszolgáló rendszer működik. 

 Iskola udvara: 
- Nyitott sportudvar, ahol a salakpálya körül parkosított részek, padok, fából készült  

          virágosládák vannak. 

 Iskola büfé: 

- 2002-ben megszüntettük, nem érezzük a büfé hiányát, nem tervezzük 
visszaállítását 

 Egyéb: 
- Intézményünkben bevezetésre kerültek a HACCP előírásai 
- A szelektív hulladékgyűjtést még nem sikerült megvalósítani 

 

2. Külső: a település és a régió, a helyi értékek 

  A környezeti nevelés szempontjából különösen fontos, hogy az iskola „nyitott” legyen, azaz 
szerves, integráns részét képezze az adott lakókörzetnek, településnek, régiónak. A környezeti 
nevelés megtervezésekor kiemelt figyelmet kell fordítani a település (falu, kerület, kistérség, 

régió) természeti és társadalmi-kulturális jellegzetességeire, adottságaira; a helyi értékek és 



 2 

gondok feltérképezésére. Külön feladat ezeknek a helyi értékeknek, adottságoknak az iskolai 

programba (és konkrétan a tantervekbe) való beépítése mind a tanítás tartalmát, mind a hozzá 
rendelt tevékenységrendszert illetően.  

  Intézményünkbe a mikrotérség 7 településéről járnak a tanulók, a községek a Mecsek és a 
Hegyhát találkozásánál helyezkednek el, határosak a Duna-Dráva Nemzeti Park területével, 
jellegük alapján inkább mezőgazdasági körzetbe sorolhatók. 
 

1.2. Erőforrások 

1. Belső személyi erőforrások a környezeti nevelés szempontjából 

 A pedagógus feladatai: 
- tantárgyában segít a környezeti nevelési célok megtalálásában, tantárgyába beépíti  

ezeket, tanmenetében jelöli ezen anyagrészeket, tevékenységeket 
- odafigyel példamutató magatartására 

- részt vesz a környezeti nevelési programokon, segít azok szervezésében (pl. kirándulá- 
sok, szemétgyűjtés, az iskola parkosítása, virágültetés … stb.) 

 A diákok: 

- részt vesznek a környezeti nevelési programokon 
- magatartásukkal, aktív részvételükkel elősegítik a környezeti nevelési célok megvaló- 

sulását  
- faliújságot készítenek a jeles napokon 

 Irodai alkalmazottak: 

- tartsák be ők is a hulladékkezelés, energia- és vízgazdálkodás gyerekek számára is elő 
írt szabályait 

 Technikai dolgozók:  
- vegyenek részt azokban a környezeti nevelési feladatokban, amelyekben szükség van a 

 segítségükre (pl. madárkalács készítés, saláták, gyümölcsteák készítése, terítés szépsége, 
madárodú készítés, szelektív hulladékgyűjtők megfelelő ürítése … stb.) 

 

2. Külső személyi erőforrások  

 Iskolaorvos, iskolavédőnő: 

- Előadások tartása az egészséges életmódról, a környezeti ártalmakról. Segíti a tanárok 
munkáját terepgyakorlatokon, a versenyekre való felkészítésnél, foglalkozások tartásánál. 

 Önkormányzat: 
 - Segít a falutakarítás megszervezésében, az összegyűjtött hulladék elszállításában. 

 Szülők:  
- Előadások tartása, a szemléltetőeszközök gazdagítása, anyagi támogatás, külső erőforrá- 

sok felkutatása. 

  - Tevékeny részvétel a programokban, az ő szemléletük is formálódik, hiszen a környezeti 
nevelés túlmutat az iskola falain. 

 Helyi szolgáltatók: 
  - Részt veszünk az általuk meghirdetett versenyeken, vetélkedőkön 

  - A papírhulladék-gyűjtő céggel kapcsolatot tartunk az összegyűjtött papír átvételéhez, 
szállításához szükséges kérdésekben.  

 Civil szervezetek: 

   - Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek ifjúsági csapata is van, itt tanulóink aktívan 
tevékenykednek. 

   - A Horgász Egyesület általános iskolás tagjai részt vesznek a horgásztó élővilágának és 
környezetének megóvásában, rendben tartásában. 
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3. Anyagi források 

 Állami források: EMMI pályázatai 

 Önkormányzati és nemzetközi források: működési támogatás, EU-s támogatások 

 Egyéb bevételek: pl. hulladékgyűjtésből származó bevétel, megtakarítások 

 

2. Alapelvek, célok 
2.1. Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok 

  Az ember környezetéhez hozzá tartozik mind a természetes, mind az épített és a társadalmi 
környezet. Ezért a környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, melynek során az 

ember felismeri a természeti, társadalmi, gazdasági jelenségek kölcsönös voltát, helyét és 
szerepét e környezeti rendszerben. Kialakítja az emberekben azokat az új környezettel 
kapcsolatos magatartási és életviteli mintákat, melynek során a társadalom környezetért 

felelős személyiségeivé válnak. Ennek céljából fontos biztosítani mindenki számára azt a 
lehetőséget, hogy elsajátíthassa a környezet megvédéséhez szükséges tudást, készséget, 

értékrendszert, pozitív érzelmi hozzáállást, elkötelezettséget. 
  A környezetben minden mindennel összefügg, ezért szerencsés, hogy a környezeti nevelés 
rendszer-szemléletű, holisztikus látásmódú, lehetővé teszi az egésztől a részek felé való 

megismerést, több tudományterület összekapcsolását. A környezeti nevelés élethosszig tartó 
folyamat, nemcsak az iskolában folyik, hanem az élet más színterein is (család, óvoda, más 

intézményes és intézményen kívüli terület). 
  A környezeti problémák igazából soha nem helyi jellegűek, mindig tágabb környezetre 
hatnak, mégis érzelmileg fontos, hogy a környezeti nevelés helyi problémákra, a helyi 

természeti-társadalmi jellemzők megismerésére támaszkodjon, miközben megláttatja ezek 
globális összefüggéseit. Az aktuális problémák szemléletformáló hatásán keresztül eljut a 

gyermekekben a jövő iránti erkölcsi felelősség kialakításáig. Cél olyan emberek nevelése, 
akik a természetes és a társadalmi környezet szépségeire nyitottak, ezeket tudják értékelni, 
majd a természettel harmonikusan tudnak együtt élni, életvitelüket harmonikusan tudják 

vezetni, ezért a nevelésnek a valóságos életben kell gyökereznie. 
  A problémák egyedül nem oldhatók meg, ezért a környezeti nevelés fontos célja az 

együttműködésre nevelés, az egymásra odafigyelés, az egymás iránti szeretet kialakítása, a 
társadalomba való beilleszkedés képességének kifejlesztése. 
  A jövő problémái sok esetben még előreláthatatlanok, ezért fontos feladata a környezeti 

nevelésnek a kreativitás, az önálló ismeretszerzés és kritikus, problémamegoldó gondolkodás 
képességének kialakítása, fejlesztése. 
 

2.2. Konkrét célok és feladatok 

  A gyermekekben hajlandóságot ébreszteni az aktív részvételre, kialakítani a tenni akarást a 

problémák megoldására, kifejleszteni az eredményes konfliktuskezelés cselekvő képességét, 
aktivitást és jó együttműködést. 
  Érzékennyé tenni a gyerekeket a harmonikus környezet szépségének befogadására, 

élvezetére. 
  Segíteni a környezeti folyamatok, összefüggések megértését, a környezettudatos életvitel 

kialakítását, lehetővé tenni a természet teljességének, osztatlan egységének megérzését, az 
ehhez kötődő pozitív emóciók megélését, a környezetérzékenység javulását. 
  Megvalósítani a helyes döntések meghozatalához szükséges ismeretek átadását, a 

magatartások, viszonyulások, értékrend, pozitív jövőkép és környezeti etika kialakulásához 
nélkülözhetetlen élmény-helyzetek biztosítását. Lehetővé tenni a problémák, jelenségek 

sokoldalú megközelítésének, látásmódjának kialakítását. 
  Felkészíteni a gyerekeket, hogy ha lehetőségük van választani, dönteni akkor a 
környezetkímélő termékeket, technológiákat részesítsék előnyben. Kialakítani a gyerekekben 
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a károsodásokat megelőző gondolkodás, megismertetni a gyerekekkel a takarékos és 

mértékletes életvitel lehetőségeit. 
  Kis létszámú osztályok fenntartása, ahol a pedagógusok jobban oda tudnak figyelni a 

gyerekek előrehaladására, problémáira. A kis létszám lehetővé teszi, hogy felfedezzük a 
gyerekek bizonyos irányú tehetségét, és módunkban áll érdeklődési körüknek megfelelően 
terelgetni őket azon az úton, melyen tehetségüket kibontakoztathatják. A kis közösségi 

létszám lehetővé teszi a könnyebb együttműködést, a szereteten alapuló nevelés szolgálatát. 
  A környezeti nevelés beépítése a természettudományokon kívüli tantárgyakba (technika-

életvitel, történelem, társadalomismeret-etika, művészeti tárgyak), ez lehetővé teszi, hogy az 
összetett és bonyolult környezeti jelenségeket, folyamatokat könnyebben megértsük több 
tudomány eredményeinek felhasználásával, a sokoldalú megközelítéssel. 

  A valóságos természeti és humán környezet megtapasztalását biztosító programok: témahét, 
jeles napok megünneplése, terepi foglalkozások a természetismeret és a környezetünk 

tantárgy keretében. 
  Konkrét természetvédelmi és környezetvédelmi oktatás a felsőbb évfolyamokon a 
természetismeret tantárgy keretében. 

  Ökológiai szemlélet tükröződése a természetes életközösségek sokféleségének 
megfigyelésével, a környezetben bekövetkező változások nyomon követésével, az élőhelyek 

megóvásával, megfelelő irányítással történő természetvédelmi tevékenységgel. 
 

3. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 
3.1 Tanórai keretek 

A tanórai tartalom a tanulók számára a kötelezően elsajátítandó tartalmat jelenti. Ennek 
szervezési formája lehet:  

 hagyományos, mely alatt a 45 perces tanórákat értjük, illetve  

 nem hagyományos tanóra, ami lényegében a komplex (kereszttantervi, tantárgyközi) 

foglalkozásokat öleli fel, s mint ilyen kiemelkedő jelentőségű a környezeti nevelés 
szempontjából (pl. projektmódszer, kirándulás, témanap-témahét, terepgyakorlat stb.) Ezek 

olyan tanulásszervezési formák, amelyeknek éppen az az egyik meghatározó jellege, hogy 
nem tanórakeretben történnek. 

Hagyományos tanórai foglalkozások 

A nemzeti alaptanterv és a kerettanterv lehetőségeit kihasználva - a tantárgyi programokból 
kiindulva - határozzuk meg a környezeti nevelési tananyagot. Minden tantárgyba 

megpróbáljuk beépíteni a környezeti nevelés célkitűzéseit.  
Tanórán a tananyagon kívül még sok apróság is nevel a környezet megóvására, 
környezetbarát életmódra. 

Magyar nyelv és irodalom területén: 
A tanulók 

 ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv 
egymásra hatását 

 ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit bemutató 
irodalmi alkotásokat! (meséket, mondákat, népdalokat és verseket) 

 ismerjék meg az irodalmi művekben megjelenő természeti és környezeti értékeket, az 
ember és a természet közötti harmonikus kapcsolatok kialakulását 

 legyenek képesek irodalmi szövegek alapján problémafelvetésekre, vitára, 

véleményalkotásra, érvelésre 

 erősödjön esztétikai, erkölcsi érzékenységük 

 tudatosan készüljenek az anyanyelv védelmére, a „nyelvi környezetszennyezés” 

elkerülésére 

 sajátítsák el a médiumok elemzésének technikáit 
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A tanulókban 

 alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés, a jó problémafelvetés, 
vitakészség, véleményalkotási képesség 

 növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet- és 
természetvédelemi témájú könyvek feldolgozásával  

 fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével 
Történelem 

A tanulók 

 értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a 

természet 

 tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az életmódra, a 

közösségi normák alakulására 

 ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok tisztelete 

 legyenek képesek a globális problémákra megoldásokat keresni a természeti népek példáján 
keresztül 

 értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék hangsúlyozottan az 

egyén, az állam és a társadalom felelősségét és feladatait a problémák elhárításában, 
csökkentésében 

Hon- és népismeret 

A tanulók 

 ismerjék meg a természet közelben élő, a természetet tisztelő, azt felhasználó, és nem 
kihasználó paraszti életmód értékeit, a természetes anyagokat (pl. nemez ... stb.) 

 ismerjék meg a népszokások egészségvédelmi vetületét (ünnepek előtti böjtök) 

 ismerjék meg a paraszti gazdálkodást, amely nem termelt semmilyen szemetet (pl. 

komposztálás, az egyes anyagok újrahasznosítása … stb.) 
Idegen nyelv, német nemzetiségi nyelv 

A tanulók 

 váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek feldolgozásának 
segítségével 

 legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv segítségével 
más országok hasonló problémáit 

 tudják más népek ilyen irányú tevékenységeit és ismerjék az idegen országok 
környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit 

 legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában, projekt-
munkában választ keresni 

 állampolgári felelősségtudatuk fejlődjön 
A tanulókban 

 alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben 

 fejlődjön az idegen nyelvi kommunikáció képessége, és fedezzék fel ennek lehetőségeit 

Matematika 

A tanulók 

 váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket 

matematikai módszerekkel demonstrálják 

 legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére 

statisztikai módszerek alkalmazásával 

 tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni  

 logikus gondolkodása, a szintetizáló és a lényegkiemelő képessége fejlődjön 

 tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait 
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 váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és 

feldolgozására 

 ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket elemezni, 

tudjanak megfelelő következtetéseket levonni 

 Legyenek képesek reális becslésekre 

 Tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni 
A tanulókban 

 alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás 

 alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készségeket 

Környezetismeret 

A tanulók 

 ismerjék meg a környezetet megfigyelésekkel, vizsgálatokkal 

 ismerjék meg az élővilág sokszínűségét, az élőlények egyedi, megismételhetetlen voltát, az 

ember felelősségét az élővilág megőrzésében 

 Ismerjék meg saját testük alapvető felépítését és működését, az egészség megőrzéséhez 

szükséges életvitel jellemzőit 
Természetismeret  

A tanulók 

 váljanak képessé a természet jelenségeinek elemi szintű értelmezésére 

 a megismerés komplexitása (középpontban az élő és élettelen természet konkrét valósága, a 
jelenségek, a táj és a környezet áll) 

 természettudományos gondolkodás kialakításához megfelelő képességek kialakítása; 

 környezet állapota iránti érzékenység fejlesztése 

 ökológiai szemlélet fejlesztése 

 helyes környezeti attitűdök fejlesztése 

 magatartás fejlesztése 

 értékrend alakítása  

 környezettudat fejlesztése 

 felelősségérzet fejlesztése 

 környezet használatára vonatkozó helyes döntések támogatása 
Fizika 

A tanulók 

 váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára 

 ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) 
egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit 

 ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti analógiákat, 
valamint az élő, és élettelen közötti kölcsönhatásokat 

 tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában 
legyenek képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra 

 mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad csak 
felhasználni 

 ismereteik birtokában váljanak tetteik következményeit látó, előregondolkodó 
állampolgárrá 

 ismerjék meg az alternatív energiahordozókat és forrásokat 

Kémia 

A tanulók 

 rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel 

 törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására 
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 legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények értelmezésére 

 ismerjék a környezetüket legjobban szennyező anyagokat, törekedjenek ezek használatának 

csökkentésére 

 ismerjék az emberi szervezetre káros anyagokat és ezek szervezetre gyakorolt hatásait, 

tartózkodjanak ezek kipróbálásától 

 értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, valamint 
becsüljék meg ezek gazdasági hatásait 

Földrajz 

A tanulók 

 szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen 
környezetükről 

 érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és társadalmi 
folyamatok hatásainak eredményeit 

 értsék meg, hogy a népek eltérő természeti és gazdasági körülményei, hagyományai 
meghatározzák gondolkodásmódjukat, világszemléletüket 

 értsék meg, hogy a társadalom-földrajzi változások, a felgyorsult fogyasztás a Föld erőfor-

rásainak kimerüléséhez vezet 

 ismerjék meg a globális problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési lehetőségeit 

 ismerjék, szeressék és őrizzék a természeti és az épített környezet szépségeit 

A tanulókban 

 a környezet értékeinek megismerésével erősödjön a környezettudatos életmód iránti igény 

 alakuljon ki az igény a szülőföld cselekvő felfedezésére 

 fejlődjön közösségük, lakóhelyük, országuk, régiójuk és a világ problémáinak 

megoldásában való aktív részvételi készség 
Biológia 

A tanulók 

 ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési 
lehetőségeit 

 ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet 

 ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel azok 

között az ok-okozati összefüggéseket 

 legyenek tájékozottak a földi élővilág sokféleségét, valamint az emberek és biológiai 

környezetük közötti kapcsolatrendszert illetően 

 ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat 

 legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére 

 sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat 

A tanulókban 

 alakuljon ki ökológiai szemléletmód 

 alakuljon ki a természeti és az épített környezet iránti felelősség 
Egészségtan 

A tanulók 

 ismerjék meg szervezetük sajátságait és az életkorral kapcsolatos változásait 

 sajátítsák el az elsősegély-nyújtási technikákat 

 ismerjék fel az empátia szerepét a másik ember megítélésében 

A tanulókat 

 ösztönözze a helyes viselkedésmódok és a környezet-egészségvédő szokásrendek 

kialakítására 

 segítse az önmagukkal szembeni felelősségérzet kialakításában 
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 segítse az őket veszélyeztető környezeti, társadalmi tényezők és azok elhárítási módjainak 

felismerésében 
Ének-zene  

A tanulók 

 ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát 

 ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait 

 fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban 

 vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét 

 tudják, hogy az élő és az élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban 

egyaránt akusztikus élményt jelentenek 

 fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni 

Rajz és vizuális kultúra 

A tanulók 

 ismerjék meg a természet sokszínűségét, formagazdagságát  

 ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát 

 ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit 

 ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére 

 tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira 

 ismerjék a természetes alapanyagok használatát 

 legyenek képesek alkotásokat létrehozni, melyek a természetről szólnak 

 legyenek képesek a műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak megfelelően 
elemezni 

 legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek megfelelően 

 ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggését 

 tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre 

 kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket 

Erkölcstan 

A tanulók 

 legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni, hogy a lehető 

legkevesebb károsodást okozzák 

 tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni 

 mérjék fel annak elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaiknak is megfelelő életteret kell 
hagyniuk 

A tanulókban 

 alakuljon ki az a szemlélet, hogy a természet elemei emberi hasznosságuk fokától 

függetlenül is értéket képviselnek 

 alakuljon ki személyes elkötelezettség és tolerancia a környezeti kérdésekkel kapcsolatban 

 fejlődjön, szilárduljon meg a társadalmi szolidaritás és igazságosság az egészséges 
környezetért 

Tánc és dráma 

A tanulók 

 tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel 

 legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és mozdulatsorok 

segítségével (árvíz, erdőtűz, stb.) 

 természethez való érzelmi kötődése erősödjön a drámajátékon keresztül 

 sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetőségeket 
Technika és életvitel  

A tanulók 
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 ismerjék meg az emberi alkotásokban megtestesülő használati, esztétikai, formai és etikai 

értékeket 

 ismerjék meg a technika okozta környezeti károsodásokat és azok megelőzésének módjait 

 értsék meg a fenntartható fejlődés összefüggéseit és követelményeit 

 ismerjék meg a problémák rendszerét és a lényegét átlátó környezetgazdálkodást 

 sajátítsák el az alapvető biokertészeti ismereteket 

 ismerjék meg az egészséges táplálkozás alapelemeit 

 sajátítsák el a gyógynövények alapvető ismeretét és felhasználási módjait 

 ismerjék meg a komposztálás folyamatát és hasznát 

 ismerjék meg a környezetbarát technikákat és technológiákat 

 ismerjék meg a felhasznált természetes anyagok, az épített környezet jellemzőit 

 sajátítsák el az egészséges táplálkozás, kertészeti alapismeretek, komposztálás, szelektív 

hulladékgyűjtés alapvető ismérveit 
A tanulókban 

 alakuljon ki az egészséges életmód iránti igény 

 a civilizáció társadalmi és környezeti vonatkozásainak feltárása révén erősödjön a felelős, 

környezettudatos beállítottság 

 alakuljon ki a kritikus fogyasztói magatartás 

Informatika (számítástechnika és könyvtárhasználat) 

A tanulók 

 legyenek képesek az interneten illetve a szakirodalomban információkat keresni, konkrét, a 
valós életből vett példákat értelmezni, és legyenek képesek ezeket elemezni, tudjanak 
megfelelő következtetéseket levonni 

 legyenek képesek a számítógép segítségével megszerezhető tudás szűrésére, váljanak 
képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és feldolgozására 

 ismerjék meg az informatikában (pl. az internet-használatban) rejlő környezetvédelmi 
lehetőségeket 

 használják a világhálót kutatómunkára, ismeretszerzésre 

 futtassanak környezeti elemek megváltozását figyelembevevő szimulációkat és statisztikai 

teszteket 

 szerkesszenek és nyomtassanak környezetvédelmi posztereket 

 ismerjék meg a távközlési-informatikai berendezések környezetkárosító hatásait 

 váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket 

informatikai módszerekkel demonstrálják (számítástechnika alkalmazása, 
könyvtárhasználat, irodalmi hivatkozások) 

 a számítástechnikai eszközök használata során valósítsák meg az anyag- és 
energiatakarékos alkalmazás feltételeit  

Testnevelés 

A tanulók 

 fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják, 

egészséges testi fejlődésüket 

 győződjenek meg a mozgás jótékony hatásairól a különböző szervrendszerek működését 

tekintve 

 legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerű 

tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia 
fejlesztésében 

 értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a 
környezetszennyezés az egészségre veszélyes 
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 igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból készüljenek az 

eszközök, és a tornaszerek 

 sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat 

A tanulókban  

 tudatosítsa az egészség és a környezet komplexitását 

 alakuljon ki az igény a higiénés normák betartására 

 segítse az egészséges napi-heti-évszakos életritmus kialakulását 
 

A kötelező tananyag elsajátítása nem hagyományos (45 perces) órakeretek között is történhet. 

Ilyen tanulási formák a következők: 
1. Témanap – témahét: Iskolánkban egy őszi és egy tavaszi témanapot/témahetet tartunk. 

Ilyenkor választunk egy témát, melyet projektmódszerrel dolgozunk fel, 

korosztályoknak megfelelően. Például ősszel „Erdők Hete” címmel tartunk témahetet. 
Ezen a héten elmegyünk kirándulni, ekkor dolgozzuk fel a fákkal, erdővel kapcsolatos 

tananyagokat, mind a természettudományos, a művészeti, mind a magyar nyelv és 
irodalom (versek, más szövegek feldolgozása), idegen nyelvi tantárgyakból. A 
témanap/témahét időpontját és a feldolgozandó anyagot tanév elején a munkaterv 

összeállításánál határozzuk meg. 
2. Jeles Napok: Ide a hagyományosan, minden évben megtartott, állandó programmal 

rendelkező jeles napokat vegyük listára, melyen kötelező tananyagot sajátíttatunk el. 
Iskolánkban ilyen a Víz Világnapja (március 22.), a Madarak és Fák Napja (május 
10.), a Föld Napja (április 22). 

3. Terepgyakorlatok: Nagyon jó módszer az 1-4. évfolyam számára, például a vizek 
élővilágáról szóló tananyaggal kapcsolatos ismeretek elmélyítése mindig egy tóhoz 

szervezett terepgyakorlat keretében történhet. 
4. Nem a tanteremben tartott óra: Iskolánkban a háziállatfajták oktatásánál 

meglátogatunk egy gazdasági udvart ... stb.  
 

3.2 Tanórán kívüli lehetőségek: 

- szakkör 

- fakultáció 
- gyűjtőmunka 

- vetélkedő 
- nyári tábor 
- kézműves foglalkozás 

- színház, mozi 
- akciók, kampányok 

- kirándulás, túra 
- tanulmányi kirándulás 
- múzeum, állatkert látogatása 

- pályázatokon való részvétel 
- hulladékgyűjtés 

- kiállítás (készítés, megtekintés) 
- települési környezet szépítése 
 

4. Taneszközök 

 Tankönyvek, nyomtatott és elektronikus anyagok, természetismereti könyvek, 

mesekönyvek, játékgyűjtemények, hírlevelek, folyóiratok, természetfilmek, 
dokumentumfilmek, diasorozatok, plakátok. 

 Térképek, tájékozódási eszközök (iránytű, tájoló), modellek, tablók. 
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 Fizikai, kémiai mérésekhez megfelelő eszközök, anyagok, biológiai vizsgálatokhoz 

szükséges eszközök, anyagok (nagyító, mikroszkóp ... stb.). 

 Játékokhoz szükséges felszerelések (labda, szembekötő stb.) 

 Anyagok és eszközök a kézműves foglalkozásokhoz, gyakorlati természetvédelemhez 

(papír, ragasztó, írószerszámok, faanyag stb.) 

 Eszközök és anyagok az életvitel és gyakorlati ismeretek környezeti nevelési 
célkitűzéseihez (pl. megfelelő szerszámok) 

 
5. Az iskolai környezet 

5.1 Az iskolaépület és működtetése  

 Ügyeljünk az iskola esztétikusságára, a termek, folyosók ne kongjanak az ürességtől, 

legyenek faliújságok, színes tablók, tárlók, ahol a gyerekek műveit is kiállíthatjuk. Adjuk 
meg a lehetőséget, hogy a gyerekek maguk is részt vehessenek környezetük szépítésében; 
de ha erre nem fogékonyak, akkor ösztönözzük őket. 

 Legyenek az iskolában megfelelő termek, helyiségek, ügyeljünk a világosságra és a 
megfelelő hőmérsékletre. 

 Az iskolaudvar zöldítése: próbáljunk minél több zöld területet csempészni az iskola 
udvarára. Törekedjünk rá, hogy legyen minél több fa. Minden Madarak és Fák Napján az 

első osztályosok ültessenek egy fát, melyet attól kezdve ők gondoznak.  

 Hulladékkezelés: papírgyűjtés szervezése  

 Energiagazdálkodás, vízgazdálkodás: nyílászárók megfelelő szigetelése, energiatakarékos 
izzók beszerelése, víztakarékos WC-tartályok felszerelése.  

   Persze fontos, hogy a gyerekek is figyeljenek oda, hogy a villanyok le legyenek kapcsolva 
   ott, ahol nem tartózkodnak, a csapok megfelelően legyenek elzárva, az osztálytermek ajtaja  
   legyen becsukva stb. 
 

5.2 Az iskola életvitele 

Az iskola mindennapi életét is meg kell tervezni a környezeti nevelés szempontjából. 

 Pedagógusok, iskola dolgozóinak példamutató magatartása (tartsák be ők is a 
hulladékkezelés, energia- és vízgazdálkodás gyerekek számára is előírt szabályait, a 

takarítók ügyeljenek a hulladékkezelésre, gondnok, technikai dolgozó munkavégzése, 
élete is legyen példamutató stb.).  

 Étkezés: terítés, étkészlet anyaga, minősége, kulturált étkezés szokásai (asztalnál ülve, 

csendben, az ételt megköszönve, a gyerekek is részt vehetnek a terítésben, segíthetnek 
a tálalásban... stb.). 

 Szünetekben szellőztetés, minél többet legyenek a gyerekek az udvaron.  
 Délutáni foglalkozás megszervezése, napközi, tanulószoba, szakkörök.  

 

 
 

 
Szászvár, 2013. március 18.  
                                                                                                        Katos Sándor 

                                                                                                           igazgató 
 


