
4. számú melléklet Környezeti Nevelési Program 

A program írásának céljai, munkamódszereink 

 A program kidolgozásával célunk volt: 

• gazdag tevékenységeink rendszerszemléletű áttekintése, 

• komplex, egymásra épülő tevékenységekből álló tevékenységkör kialakítása 

• A tevékenységek „megmerevítése” helyett a folyamatos fejlődés lehetőségeinek kidolgozása 

• Elősegíteni a tantestület együttgondolkodását ezen a mindannyiunkat feladatok szintjén is 

érintő területen, illetve meghatározni azt, hogy részfeladatához ki, kitől milyen segítséget 

várhat el. 

 Munkánk első fázisában más iskolák már meglévő környezeti nevelési programjait 

tanulmányoztuk át. Ilyen dokumentummal ez idáig olyan iskolák rendelkeztek, ahol a környezeti 

nevelés átgondoltan, tervszerűen, és nagyon sikeresen zajlik. Ezeket megismerve bepillantást 

nyerhettünk ezen intézmények tevékenységébe. Nem egy példán keresztül ismertük meg az idáig 

vezető út, jellemző lépéseit. Ezeknek a tanulmányoknak a mi munkánk szempontjából a következő 

tanulságai voltak:  

• Jól működő környezeti nevelési program csak úgy képzelhető el, ha ebben a tevékenységben 

a maga területén mindenki részt vesz. 

• Rendszerint nehézséget okoz a technikai dolgozók bekapcsolása, erre az iskolavezetésnek 

nagy gondot kell fordítania. 

• E testületeknek az életében elkövetkezett egy olyan fordulópont, amikor a korábban 

mindössze néhány kollega által fémjelzett környezeti nevelési tevékenység egyszerre közös 

üggyé vált, elkezdődhetett egyfajta intézményi szintű együttgondolkodás, kialakulhatott a 

testület közös szemlélete. 

• Ezt minden esetben közös továbbképzések követték. 

• Az általunk megismert iskolákban nagy hangsúlyt fektetnek a környezeti nevelési 

tevékenységek összehangolására, tervezésére, illetve a programok eredményességének, 

hatásainak mérésére illetve a folyamatos programfejlesztésre. 

 Második lépésben rendszerbe foglaltuk az iskolánkban folyó környezeti nevelési 

tevékenységeket, azok céljait. Hamar kitűnt, hogy mely területeken lehetünk megelégedve 

szolgáltatásainkkal, és hol vannak hiányosságaink. Az így feltűnt „fehér foltokat” lehetőségeink és 

más iskolák példái tükrében megvizsgáltuk, és így egészítettük ki tevékenységeink hosszú sorát 

újabb komponensekkel. 

 Készítettünk egy kérdőíves felmérést a felső tagozatos évfolyamokban a diákok 

környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos hozzáállására, aktivitásukra, háttérismereteire 

vonatkozóan. Az eredmények tovább finomították eredményeink és hiányosságaink térképét. Ez a 

felmérés egyfajta állapotfelmérésnek tekinthető, kiindulópontja lehet munkánk folyamatos 

fejlesztésének. 

 Végül átgondoltuk a környezeti nevelési tevékenységeink minőségfejlesztésének vázlatát. 

Előzmények 

 Iskolánk a múltban is nagy gondot fordított a környezetvédelmi és természetvédelmi 

szemléletformálásra. 2004 óta működik környezeti nevelési munkacsoport iskolánkban. Városi 

szintű környezetvédelmi diáklapot szerkesztettünk (Sündörgő), valamint 1985-ben megszerveztük az 
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első városi szintű környezetvédelmi konferenciát „Kisvárosi környezetvédelmi konferencia” címmel. 

Rendszeresek voltak a dunakeszi Kertbarát kör termék kiállításai, valamint a Túraszakkör őszi 

gomba-, moha- és terméskiállításai iskolánk aulájában.  

Célok, alapelvek hitvallások 

Stratégiailag kiemelt céljaink 

• Természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos ismeretek 

átadása 

• Globális környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása 

• Helyi környezeti, természeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása, ezek 

felismeréséhez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése  

• A természet szeretetére nevelés 

• A globális és a helyi környezeti problémákkal kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra 

nevelés  

• A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelés   

Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolható részcélok 

• Saját környezetünkkel kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés - 

Hulladékkezelési program, Kert program, Tisztasági verseny 

• Válogatott hulladékkezelésre szoktatás – Hulladékkezelési program 

• A kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése - Kerékpáros 

közlekedést népszerűsítő program 

• Városunk helytörténeti, építészeti értékeinek megismertetése – Helytörténeti program 

• Népi hagyományaink, népszokásaink megismertetése – Hagyományőrző program 

• A természet szeretetére nevelés, a gyerekek természettel való közvetlen élményekhez 

juttatása - Alsó tagozatos Tanösvény program, Természetbarát kör, Túraszakkör, 

természetvédelmi tábor, Madárbarát kert program 

• A gyerekek lakóhelyük közelében található természeti értékek megismertetése Tanösvény 

program 

• A természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák megismertetése, gyakoroltatása 

– Kis kézműves foglalkozások 

• A kertészkedés, kertészeti munkák megismertetése, ennek örömének megmutatása Kert 

program 

Személyi feltételek 

Az iskola környezeti nevelési tevékenységének személyi feltételei 

  Iskolánk környezeti nevelési tevékenységében részt vesznek a pedagógusok valamint a 

pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatársak is. Az iskola pedagógusainak rendelkezniük kell 

a színvonalas környezeti neveléshez szükséges ismeretekkel, módszertani kompetenciákkal.  

  Az iskola környezeti nevelési munkacsoportot állít fel. Kötelessége iskolánk környezeti 

nevelési tevékenységének figyelemmel kísérése, a széleskörű tanácsadás. Joga a környezeti nevelési 

tevékenységek véleményezése, kezdeményezése. Feladata az iskolánkban folyó környezeti nevelési 

tevékenységek összehangolása és a folyamatos minőségfejlesztéssel járó feladatok ellátása (mérések, 

értékelés, stb.), valamint – ugyancsak az Oktatási törvényben előírtak alapján – a Helyi tanterv 

környezeti nevelési szempontú felülvizsgálata.  
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  Az iskolavezetés évente 2 alkalommal környezeti nevelési értekezletet hív össze, amelyre 

meghívja a munkacsoport minden tagját. Megteremti a lehetőségét a testület számára környezeti 

nevelési témájú továbbképzésen való közös részvételnek. 

A környezeti nevelési munkát segítő képzések 

  A környezeti nevelés terén sikeres, gyakorlott testületek általános tapasztalata, hogy az 

összehangolt, hatékony munkát egy olyan komplex, újszerű gondolkodást igénylő területen, mint a 

környezeti nevelés egységes, közös képzések hihetetlenül segítik.  

  Iskolánk testületének nagy hangsúlyt kell helyeznie az ilyen témájú képzéseken való közös 

(testületi) részvételre. 

A környezeti nevelés színterei 

A környezeti nevelés a tantárgyi keretek közt 

  Az iskolai oktató-nevelő munka nem szorítkozik a tantárgyak óráira, de a feladatok zömét 

mégiscsak e keretek között valósítjuk meg. Tanórákon történik azon ismeretek megalapozása, 

szemlélet formálása, amely során lehetőség van a helyes értékrend, természethez fűződő viszony 

kialakítására. Ez minden szaktanár feladata, a megvalósítást viszont nagymértékben befolyásolja, 

hogy milyen tantárgyról is van szó. Több tantárgy oktatását többé-kevésbé a környezeti nevelési 

komponensek eddig is tartalmazták, de ezek tervszerű alkalmazása, összehangolása gondos tervezést 

igényel. Ehhez a Regionális Környezetvédelmi Központ által kidolgozott „Zöld úti pakk” című 

komplex oktatási segédanyagot vesszük alapul. A tantárgyi kertek közt zajlótevékenységeknek 

értelemszerűen minden tanuló résztvevője. 

Környezeti nevelés tantárgyi keretek közt az alsó tagozatban 

Környezeti nevelés a tanórákon 

 A környezeti nevelés átfogja az alsó tagozatos tárgyak teljes körét, valamennyi tantárgy 

ismeretanyagába beépítve, integrált módon történik. Az első és második osztályban inkább az 

érzelmi beállítódás alakítása, a természettel, a környezettel való ismerkedés és „környezetbarát” 

szokások formálása a fő cél, később fokozatosan alakul ki a tudatosság és elkötelezettség szintje. 

 A környezeti nevelés tantervbe illesztésének egyik megvalósítási módja a "beleoldás”. 

Beleoldásnak, vagy tematikus tanításnak nevezzük azt a módszert, amikor a környezeti nevelési 

fogalmakat, feladatokat és példákat a már meglévő tantervi célkitűzésekbe építik be. Ezt a módszert 

alkalmazhatjuk egyetlen téma tanításánál, vagy úgy is, hogy az egész tantervet áthatja a környezeti 

nevelés szemlélete. A megszokott tananyag kiegészítését és kibővítését adják a környezeti nevelési 

témák.  

 A beleoldás módszerének előnye, hogy könnyű megvalósítani. Ahol csaknem minden 

tantárgyat egyetlen pedagógus tanít, magától értetődő módon bele lehet szőni az órák anyagába a 

környezeti nevelési témákat.  Eredményességének oka, hogy itt nyílik a leginkább lehetőség arra, 

hogy a szokásos napi tevékenységen belül helyet találjanak a környezeti nevelésnek. 

 A környezetismeret tantárgy az elemi környezeti nevelésnek a fókuszpontja azáltal, hogy 

óráin tervszerűen és intenzíven történik a tanulók környezeti attitűdjének és ismereteinek fejlesztése. 

Személyes tapasztalatokra, élménygyűjtésre épül. Integrálja a természeti és társadalmi jelenségeket 

A tanulói tevékenységek állnak az órák megtervezésének  középpontjában. A tantárgy koncentrációs 
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lehetőségeket kínál: lehetővé teszi az anyanyelvi, matematikai, esztétikai és a környezeti nevelés 

összehangolását. 

 Magyar nyelv és irodalom órákon környezeti neveléshez kapcsolódó tevékenység lehet pl. a 

mindennapi életből, természeti környezetből vett témán alapuló szépirodalmi művek, versek, prózai 

alkotások, ismeretterjesztő szövegek tanulmányozása, elemzése. Néhány példa az alkalmazható 

módszerekből: 

• kapcsolat keresése az olvasott szöveg és a tanuló saját élményei, tapasztalatai között. 

• szereplők cselekedeteinek értékelése 

• érzelmek és tulajdonságok megfigyelése, kérdések és válaszok megfogalmazása 

• emberi kapcsolatok felismerése, több szempont figyelembevétele. 

  Matematika: Szöveges feladatokban valódi adatokat felhasználása a tanítás során, például 

egyes vadon élő fajok egyedszámának, vagy az emberi népesség számának alakulása. Keressék meg 

más adatok hozzáférési forrásait, és az adatokat használják fel különböző típusú feladatok (algebrai 

műveletek, grafikonok készítése stb.) megfogalmazásánál.  Jelentős szemléletformáló hatása lehet 

valós, a saját meteorológiai mérőállomáson gyűjtött adatsorok alapján összeállított feladatoknak is. 

  A testnevelés eszköze lehet pl. a mozgás örömének átélése, a szabad levegőn tartózkodás 

fontossága. Az időjárás elemeinek közvetlen megtapasztalása. Lehetséges témák, tevékenységek pl.: 

• Gyalogos, kerékpáros túrák.  

• A természeti környezet sajátosságai.  

• Helyes viselkedés a természetben.  

• Tájékozódás terepen.  

• A zaj is szennyezi a természetet. 

  Rajz és vizuális kultúra: A művészeti tárgyak alkalmasak a kérdéskör érzelmi 

megközelítésére, a természet és az ember alkotta környezet szépségeinek művészi bemutatására. E 

tárgyak hatásosan fel tudják hívni a figyelmet az értékvesztésre, az uniformizálódásra, kulturális 

örökségünk megőrzésének fontosságára (módszer lehet pl. hulladékok felhasználása „művészeti” 

alkotások létrehozásához, virágok, csigaházak, termések gyűjtése, lenyomatok készítése). 

  A technika-életvitel tantárgy nagy lehetősége, hogy gyakorlati szempontból elemezzék a 

környezetbarát létformát, és követendő, helyes példákat keressenek és mutassanak be. (Lehetséges 

témák: ismerkedés az anyagokkal, érzékszervi tapasztalások. A közlekedés környezetszennyezése: 

lég és zaj. Ember és környezete. Természeti és ember alkotta környezet. Kézműves technikák, 

Környezetbarát fogyasztói szokások, hulladékkezelés, takarékosság.) 

Környezeti nevelés az erdei iskolában 

  Az alsó tagozat második, harmadik és negyedik évfolyama évi rendszerességgel erdei iskolai 

programon vesz részt. Ezek lehetnek szolgáltatótól megrendelt programok, vagy saját szervezésűek. 

Az állami támogatások feltételeihez igazodva az erdei iskolai programok bentlakásosak, 5 naposak 

és egész osztályközösségekben valósulnak meg, bár a részvétel nem kötelező. A program költségeit a 

résztvevők, illetve pályázati forrásból az iskola fedezi.  

Környezeti nevelés tantárgyi keretek közt a felső tagozatban 

Környezeti nevelés a tanórákon: 

 A környezeti nevelés alapvető pillérei a természettudományi tantárgyak: biológia, földrajz, 

fizika, kémia, matematika. E tantárgyak tanulása során szerzi a tanuló a természetre vonatkozó 

ismeretek, összefüggések, kölcsönhatások sokaságát. Védeni, szeretni csak azt lehet, amit ismerünk. 
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Környezetünk élővilágának ismerete nemcsak tananyag, hanem a szemléletformálás nagyon fontos 

eszköze is.  

 A társadalomtudományi tantárgyak feladata, hogy a társadalomszerveződés, valamint az 

emberi viselkedés és kultúra irányából közelítse meg a kérdést. A környezeti válság megoldása nem 

képzelhető el a jelenlegi társadalmi viszonyok meghaladása nélkül. A korábbi döntések elemzése 

segíti a jelenben való eligazodást, növeli a jövő iránti felelősséget. Ezek a tárgyak útmutatást adnak a 

környezeti gondok felismeréséhez és megoldásához, a közügyekben való részvételhez. A humán 

tárgyak feladatai közé tartozik az is, hogy bemutassák a fogyasztói modell helyett javasolt utakat, a 

környezeti válság kezeléséhez és megoldásához szükséges világképet, erkölcsi értékrendet, valamint 

a rendelkezésre álló gazdasági és jogi eszközöket. 

 A technika-életvitel tantárgy nagy lehetősége, hogy gyakorlati szempontból elemezze a 

környezetbarát létformát, és követendő, helyes példákat keressen és mutasson be. 

 Az anyanyelv, idegen nyelvek és a matematika oktatása során a környezeti nevelés lehetősége 

lehet például: újságcikkek elemzése, fordítása, amelyek környezeti problémákkal, azok sikeres 

megoldásával foglalkozik, szituációs játékok játszása, a megszerzett ismeretek környezetvédelmi 

szakterületen való alkalmazásának bemutatása, illetve ilyen témájú gyakorlati példák alkalmazása. 

Jelentős szemléletformáló hatása lehet például valós, a saját meteorológiai mérőállomáson gyűjtött 

adatsorok felhasználásának matematikai és fizikai számítási feladatokban. 

 A művészeti tárgyak alkalmasak a kérdéskör érzelmi megközelítésére, a természet és az 

ember alkotta környezet szépségeinek művészi bemutatására. E tárgyak hatásosan fel tudják hívni a 

figyelmet az értékvesztésre, az uniformizálódásra, kulturális örökségünk megőrzésének fontosságára 

(egy módszer lehet pl. hulladékok felhasználása „művészeti” alkotások létrehozásához). 

 A test- és egészségnevelési tárgyak a környezet és az egészség szoros kapcsolatának 

megértetésével, és az igények kialakításával teheti a legtöbbet. 

Osztálykirándulások 

 A környezeti nevelés egyik hatékony módszere a tantárgyi időben szervezett terepi program, 

az osztálykirándulás szervezése. A helyi tanterv megvalósulását szolgálja. A valóságos környezet 

megismerésére, értékeinek befogadására, a problémák értelmezésére támaszkodik. A kirándulásokon 

az érzéki-megismerő tanulás, a cselekvő- felfedező magatartás dominál. Ösztönzi a kollektív és 

egyéni érdeklődés kialakulását. A szabad idő megszervezése, az önkiszolgálás, a tanulási 

helyzeteken kívüli csoportos tevékenységek és együttesen megélt élmények képezik fontos előnyeit. 

Jelentős személyiség és közösségfejlesztő hatású.  

 A kirándulások időpontját munkatervünkben előre meghatározzuk. Megszervezéséért az 

osztályfőnök felelős. A kirándulás költségeit (útiköltség, étkezés, belépők) a tanulók fedezik, melyet 

az osztályfőnök a szülőkkel előzetesen megbeszél.  

A környezeti nevelés tantárgyközi keretek közt 

 A környezeti nevelés szempontjából kiemelt jelentősége van a szabadidős tevékenységeknek. 

A szabadabb keretek nagyobb teret engednek a többirányú pedagógiai módszerek alkalmazásához.  

„Zöld Ör(s)-ök” 

 A napközis csoportok az iskola udvarának és környékének rendben tartásán, szépítésén 

csoportosan dolgoznak (szemétszedés, falevelek összegyűjtése, ásás, ültetés, komposztkezelés, stb.) 

• Programfelelős: Napközis munkaközösség vezető 
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• Közreműködők: minden napközis csoportvezető 

• Időkeret: napközis szabadidős időszak, 

• Időtartam: tanévenként 4-5 alkalommal, alkalmanként 1 óra 

• Résztvevők: minden napközis tanuló 

• Részvétel jellege: kötelező 

A virágládák, folyamatos gondozása: 

 Az iskola előtt lévő virágládák folyamatos gondozását két önként jelentkező osztály tanulói 

és osztályfőnökeik végzik. A gyerekek párokat alkotva „választhattak” ládákat gondozásra, 

megőrizve az eddig telepített évelő növényeket, és újak telepítését, a folyamatos gondozást végeztek.  

• Programfelelős: Környezeti nevelési munkacsoport vezetője 

• Közreműködők: két osztály és osztályfőnökeik 

• Időkeret: szabadidős időszak, 

• Időtartam: tanévenként 8-10 alkalommal, alkalmanként 1 óra 

• Résztvevők: két osztály 

• Részvétel jellege: szabadon választott 

• Résztvevőket terhelő költségek: nincs 

„Madárbarát kert” program 

 Bekapcsolódtunk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület „Madárbarát kert” c. 

programjába. A programhoz kapcsolódó tevékenységeink: Madárodúk kihelyezése és kezelése, téli 

madáretetés, a kert madártani szempontú telepítése stb., illetve mindezzel kapcsolatos 

ismeretterjesztés, szemléletformálás. Ezeket a tevékenységeket egyrészt az alsó tagozatos napközis 

csoportok, másrészt pedig a felső tagozatos érdeklődő tanulók végzik. 

• Programfelelős: Napközis munkaközösség vezető, munkacsoport vezető 

• Közreműködők: napközis csoportvezetők 

• Időkeret: napközis szabadidős időszak, szakköri órakeret 

• Időtartam: szeptember-június 

• Résztvevők: a napközis tanulók közül önkéntesek 

• Részvétel jellege: önkéntes 

• Résztvevőket terhelő költségek: ingyenes 

Tanösvény látogatások –természetismereti terepgyakorlatok: 

 Lehetőség szerint minden alsó tagozatos csoport évente egy alkalommal, napközi időben 

ellátogat valamelyik közeli erdei tanösvényre, a négy év alatt tehát négy területre. Programunk során 

a gyerekek szakmai vezetéssel ismerkednek meg a lakóhelyük közelében található természeti 

értékekkel. A kirándulásokat követően a tanösvény látogatáshoz kapcsolódó diavetítéses előadást 

tartunk a csoportoknak. 

• Programfelelős: Munkacsoport vezető 

• Közreműködők: minden napközis csoportvezető, programvezető 

• Időkeret: napközis szabadidős időszak 

• Időtartam: tanulócsoportonként évi egy alkalom, 3 óra 

• Résztvevők: minden napközis tanuló 

• Részvétel jellege: nem kötelező 

• Résztvevőket terhelő költségek: a helyszín tömegközlekedéssel való megközelítésének 

költsége 

Diavetítéses természetismereti előadások 
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 Az erdei iskolákat és a terepgyakorlatokat követően ezekhez kapcsolódó, saját fotóanyagra 

épülő diavetítéses előadásokat tartunk a csoportoknak. 

• Programfelelős: Munkacsoport vezető 

• Időkeret: napközis szabadidős időszak 

• Időtartam: tanulócsoportonként évi egy alkalom, 1 óra 

• Résztvevők: minden napközis tanuló 

• Részvétel jellege: nem kötelező 

• Résztvevőket terhelő költségek: nincs 

Városismereti terepgyakorlat 

  Minden alsó tagozatos csoport évente egy alkalommal, napközis foglalkozások keretében a 

négy év alatt négy egymásra épülő városismereti, helytörténeti kiránduláson vesz részt. Programunk 

során a gyerekek szakmai vezetéssel ismerkednek meg a lakóhelyük kultúrtörténeti és helytörténeti 

értékeivel. A felső tagozatos helytörténeti vetélkedőhöz kapcsolódik. 

• Programfelelős: Napközis munkaközösség vezető és szabadidő szervező 

• Közreműködők: minden napközis csoportvezető, programvezetők 

• Időkeret: napközis szabadidős időszak 

• Időtartam: tanulócsoportonként évi egy alkalom, 3 óra 

• Résztvevők: minden napközis tanuló 

• Részvétel jellege: nem kötelező 

• Résztvevőket terhelő költségek: a tömegközlekedés költsége 

Városi helytörténeti verseny 

  Évente szervezzük meg Dunakeszi összes általános iskolája számára, komoly szakmai 

alapokon nyugvó, széles társadalmi összefogással megvalósuló helytörténeti vetélkedőnket. A 

rendezvény része a színvonalas felkészítő munka is (diavetítéses előadás, helytörténeti 

terepgyakorlat). 

• Programfelelős: A vetélkedő mindenkori rendezője 

• Időkeret: szabadidős időszak, hétvége 

• Időtartam: évi két terepgyakorlat 2x3 óra, egy verseny 5 óra 

• Résztvevők: felső tagozatos tanulók  

• Részvétel jellege: nem kötelező 

• Résztvevőket terhelő költségek: nincs 

Hagyományőrző foglalkozások 

  A tanév során kétszer négy alkalommal korcsoportok szerinti bontásban (1-2. illetve 3-4. 

osztályosok részére) az időszerű jeles napokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó népi hagyományok 

megismertetését célzó előadást rendezünk. A program felépítése: rövid történeti áttekintés, 

népszokások felelevenítése, dramatikus játék dallal, tánccal. A foglalkozások tematikája és vezetése 

a néptánc tanárok segítségével valósul meg.  

• Programfelelős: Napközis munkaközösség vezető  

• Közreműködők: minden napközis csoportvezető, 

• Időkeret: napközis szabadidős időszak 

• Időtartam: évi 4 alkalom, alkalmanként 1 óra 

• Résztvevők köre: minden napközis tanuló 

• Részvétel jellege: nem kötelező 

• Résztvevőket terhelő költségek: nincs 
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Kis kézműves foglakozások 

Minden alsó tagozatos csoport számára évente két alkalommal, napközis foglalkozások 

keretében természetes anyagokra és hagyományos kézműves technikákra épülő foglalkozásokat 

tartunk külsős szakember vezetésével. Egy foglalkozáson egyszerre egy tanulócsoport vesz részt. 

• Programfelelős: Napközis munkaközösség vezető 

• Közreműködők: minden napközis csoportvezető, 

• Időkeret: napközis szabadidős időszak 

• Időtartam: évi 4 alkalom, alkalmanként 1 óra 

• Résztvevők: minden napközis tanuló 

• Részvétel jellege: nem kötelező 

• Résztvevőket terhelő költségek: nincs 

Kiselőadók fóruma 

  Minden második évben kiselőadói fórumot rendezünk, ahol a jelentkezők - osztályonkénti 

forduló után – az egész alsó tagozat előtt mutathatják be saját, természettudományos témájú 

előadásukat. Nem verseny, minden előadó díjazásban részesül.  

• Programfelelős: Napközis munkaközösség vezető 

• Közreműködők: minden napközis csoportvezető, 

• Időkeret: napközis szabadidős időszak, 

• Időtartam: kétévenként 3 alkalom, alkalmanként 1 óra 

• Résztvevők: minden napközis tanuló 

• Részvétel jellege: nem kötelező 

• Résztvevőket terhelő költségek: nincs 

Jeles napok 

  A környezeti nevelés a környezetkultúra átadásáról is szól. Meg kell terveznünk, hogyan 

alakítjuk ki ünnepi hagyományainkat. Ezeket a legváltozatosabb formában tesszük emlékezetessé. 

Ráhangoljuk gondolatainkat, kialakítjuk szokásainkat, kiemelkedünk a hétköznapokból. A tanév 

során két-három alkalommal rendezünk az évszakok jellegzetességeihez, természet változásaihoz 

kapcsolódó rendezvényt (A természet napjai), a jelentősebb környezetvédelmi napokról is általában 

napközis vagy szabadidős időkeretben emlékezünk meg (A víz világnapja, Madarak és fák napja, 

Föld napja). Minden évben más-más tartalommal bíró rendezvényt szervezünk a három jeles nap 

kapcsán. 

• Programfelelős: változó 

• Közreműködők: változó 

• Időkeret: napközis szabadidős időszak 

• Időtartam: évi 1-1 alkalom, alkalmanként 2 óra 

• Résztvevők: minden napközis tanuló 

• Részvétel jellege: nem kötelező 

• Résztvevőket terhelő költségek: nincs 

Táborok 

  Iskolánk több tábort is szervez kimondottan a környezeti nevelési céljaink megvalósítása 

érdekében (néptánc tábor, természetismereti és túratábor természetvédelmi tábor, honismereti tábor, 

kézműves tábor).  

Szakkörök 
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 Szakköreink októbertől júniusig folynak, meghirdetésükre és a jelentkezésre szeptemberben 

kerül sor. 

Túraszakkör 

 Havi két alkalommal, szombati napokon a környékbeli hegységekbe (Börzsöny, Pilis, 

Cserhát, stb.) egész napos, évente kétszer egész hétvégés kirándulásainkat szervezünk az ország 

távolabbi pontjaira. 

• Programfelelős: a túracsoport vezetője 

• Időkeret: havi két alkalom, egész nap 

• Résztvevők: alsó és felső tagozatos diákok  

• Időtartam: októbertől májusig  

• Részvétel jellege: önkéntes 

• Résztvevőket terhelő költségek: útiköltség 

Iskolánk célzott környezeti nevelési programjai 

  Az ismertetett tevékenységek közül több egy-egy megfogalmazott cél köré csoportosul. Mind 

a megvalósítást, mind pedig az értékelést, fejlesztést hatékonyabbá teszi, ha ezeket a 

tevékenységeket együtt tervezzük meg, egységes program részeiként kezeljük. Ezek alapján a 

következő programok fogalmazhatóak meg: 

Iskolakert program 

  Ez a program foglalja össze az összes, az iskola külső környezetének parkosítására, a 

kényelmes, kulturált pihenés feltételeinek megteremtésére és fenntartására irányuló tevékenységet: a 

virágládák folyamatos gondozását, a Zöld Őrsök munkáját, a Madárbarát kert program teendőit, de a 

komposztkezelés feladataival kapcsolódik a hulladékkezelési programhoz is.  

• A program fontos jellemzője, hogy kiemelt szerepe van az önkéntes részvételnek és 

munkavállalásnak. 

• Elemei: a virágládák folyamatos gondozása, Zöld Őrsök, Madárbarát kert program, 

komposztkezelés. 

Hulladék program 

  A hulladékkezelés lokális és globális kérdéseihez kapcsolódó környezeti nevelési 

tevékenységünket célszerű program szinten megvalósítani. A program eleme maga a válogatott 

hulladékgyűjtés, kezelés, komposztálás menete és ennek értékelési rendszere, de tartalmaz 

szabadidős tevékenységeket (témanapok, előadások, vetélkedők), megjelenik a tanórák anyagában is.  

Ebben a témában nagyon részletes, óriási gyakorlati tapasztalatra épülő programot dolgozott ki a 

szentendrei Templomdombi Általános Iskola „Hulladék-suli” címen. Ezt a programot iskolánk 

adaptálja. 

  Válogatott hulladékgyűjtés az osztálytermekben Az osztályok mindennapi élete során az 

osztálytermekben „termelődött” hulladék válogatott gyűjtését, és elhelyezését szeretnénk megoldani, 

valamint célunk az ezzel kapcsolatos háttérismeretek, viselkedésformák elsajátíttatása. Ennek 

jövőbeni hozadéka az lesz, hogy a tanuló megismerkedik a szelektív hulladékgyűjtés és kezelés 

alapjaival, ami így beintegrálódhat a család élettevékenységébe. 

A gördülékeny működtetés feltétele a folyamatok gondos megtervezése. Több jól működő példát 

ismerünk, ezek tapasztalataira érdemes építenünk. 
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  Komposztkezelés: A hulladék kezelésével kapcsolatos problémák tudatosításának egyik 

fontos lehetősége a komposztálás, fontos része lehet egy komplex hulladékkezelési programnak (pl. 

Hulladék-suli program). A hulladékhasznosítás e módjának megismerése, a módszer alkalmazásában 

való tevékeny részvétel óriási lehetőségeket hordoz. Az iskola környékén ősszel halmozódó avar, a 

termekben keletkező szelektív gyűjtés révén naponta keletkező hulladék ilyen módon történő 

kezelése gyakorlati, és oktatási szempontból is fontos. Az iskola által, tanulók révén a szülők felé 

eljuttatott tudás tágabb környezetünk / lakóhely / állapotának jobbulását is eredményezi. 

  Hasznosítható-anyag gyűjtés Az iskolai papírgyűjtés a tanév idején folyamatos. A papírok 

leadáséra miden tanítási nap lehetőség van.  A papírgyűjtés eredményét precízen nyilván tartjuk. 

Fontosnak tartjuk a munka eredményeinek szemléletes prezentálását. Szeretnénk tudatosítani azt, 

hogy minden 60 kg papír egy vágásra érett fa életét menti meg. Az osztályok így „erdőt” gyűjtenek 

és telepítenek maguknak. Ennek az eredménye faliújságon kifüggesztve kis „fácskákkal” 

szemléltetve folyamatosan látható, nyomon követhető. Az évzárón az első három osztály megkapja 

az „ERDŐTÜNDÉR”(alsósok) és a „NAGY ERDŐTELEPÍTŐ” (felsősök) kitüntetést. A gyűjtött 

papír mennyisége alapján osztályok közötti verseny van. A legtöbbet gyűjtött osztály egy szabadon 

felhasználható napot kap. 

Az értékelés végső fázisa az általános iskolai tanulmányaik befejezésekor történik, amikor 

szembesülnek azzal, hogy a nyolc év alatt mennyi fa életét mentették meg és mekkora „erdőt” 

telepítettek. 

  Veszélyes-hulladék gyűjtés A szárazelemek és akkumulátorok, gyűjtése szintén folyamatos. 

Értékelése osztályonként folyik.  

Meteorológiai állomás program 

  A program során egy elektronikus meteorológiai laboratóriumot szerelünk fel, és 

működtetünk. 

  A folyamatos megfigyelés, mérés lehetőségét biztosítaná az „állomás”. A mérési adatsorok 

nagyon jól felhasználhatóak fizika, kémia, matematika, földrajz és biológia tanórákon. Matematikai 

fizikai számítási feladatokhoz, függvénytani gyakorlatokhoz példa-adatsorokként szolgálhatnak. A 

biológia és földrajztanításban az éghajlattani tananyagokhoz közvetlenül alkalmazhatóak. 

  A rendszeres működtetés, környékének esztétikus kialakítása, rendben tartása, az adatok 

feldolgozása, a feldolgozott eredmények értékelése, elemzése folyamatos tevékenységet biztosít a 

tanulóknak, amit szakköri keretben lehet megszervezni. 

  Az Innovatív Oktatási Technológiák Kft. által forgalmazott EcoLog elektronikus 

környezetvédelmi mérésadatgyűjtő és a hozzá tartozó Szoftver Labor modulszerűen építhető 

rendszer alkalmas céljainknak, az alapspecifikáció elérhető, ára kb. 150-200 ezer forint. 

Kerékpáros közlekedést népszerűsítő program  

  A kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése egy vidéki városban 

alapvető feladata a környezeti nevelésnek. Ezt program szinten kell fölkarolni, és elengedhetetlen 

feltétel a csapadékálló, biztonságos, kellő kapacitású kerékpártároló. 

Együttműködő társadalmi szervezetként számíthatunk a váci „Két kerékkel kevesebb” Kerékpáros 

Egyesületre (előadások, népszerűsítő anyagok, akciók szervezése, stb.). 

Elemei: kerékpár tároló létesítése, üzemeltetése, kerékpáros akciók, túrák, belső  
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Helytörténeti program 

  A felső tagozatos városi helytörténeti verseny mellett (felkészítő  terepgyakorlat és vetélkedő) 

az alsó tagozatban – a felsős terepi kiránduláshoz hasonló – terepgyakorlatot szervezünk, amelyhez 

munkalapokat dolgozunk ki.  

Elemei: helytörténeti terepgyakorlatok, Helytörténeti verseny. 

Tanösvény program 

  Programunk során a gyerekek szakmai vezetéssel ismerkednek meg a lakóhelyük közelében 

található természeti értékekkel. A kirándulásokat követően a tanösvény látogatáshoz kapcsolódó 

diavetítéses előadást tartunk a csoportoknak. A természetismereti tárgy tanítása során sokrétűen 

építünk a terepgyakorlatok és az előadások élményeire. 

Elemei: terepgyakorlatok, diavetítéses természetismereti előadások, természetismereti tanítási órák.  

Erdei iskola program 

  Az alsó tagozat második, harmadik és negyedik évfolyama évi rendszerességgel erdei iskolai 

programon vesz részt. Amennyiben ezek saját szervezésűek, a bevont szakemberekkel kiépült szoros 

együttműködés lehetővé teszi, hogy az erdei iskola nevelési céljait és a közölt ismeretanyagot 

szorosan összehangoljuk az évközi munkával, és lehetőség adódik a program lefutása után ismétlő, 

rendszerező foglalkozásokra is. Így lehetséges, hogy az erdei iskola a tanítási órákon folyó 

környezeti nevelési tevékenységgel szoros egységet alkosson. 

Elemei: erdei iskolák, diavetítéses természetismereti előadások, természetismereti tanítási órák.  

Módszerek, tanulás-szervezési formák 

  Környezeti nevelési tevékenységeink során a következő módszereket és tanulásszervezési 

formákat alkalmazzuk: 

• A tanítási órák klasszikus módszerei   

• Kooperatív tanulási technikák 

• Erdei iskola 

• Osztálykirándulások 

• Csoportszintű előadás napközis szabadidős időszakban 

• Csoportszintű gyakorlati foglalkozás napközis szabadidős időszakban 

• Múzeumi óra 

• Szakköri foglalkozás 

• Verseny 

• Témanap 

• Akció 

• Terepgyakorlat  

• Tábor 

Az iskolai környezet kialakításában és az iskolánk működtetésében rejlő környezeti nevelési 

lehetőségek. 

  Iskolánk külső, belső megjelenésének tükröznie kell azt a szemléletet, hogy mindenki 

fontosnak tartja a környezet állapotának milyenségét, az egészséges, esztétikus környezet biztosítását 
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a hatékony munkavégzéshez. Nem sokat ér a szavakban átadott tudás, ha az iskola egész működése, 

a dolgozóinak személyes példája ellentmond annak. 

  Ehhez mindenkinek – pedagógusoknak, technikai munkatársaknak egyaránt - tevékenyen 

hozzá kell járulnia a saját munkaterületén, tevékenysége során.  

Iskolánk arculatának fontos eleme a lakótelep lakói felé való nyitottság, törekvés arra, hogy a 

lakosság egy szélesebb rétege számára szabadidős és kulturális tevékenységek színtere lehessen. Ez a 

nyitottság viszont – néhányak ellenőrizhetetlen vandalizmusa miatt - sok előnye és lehetőségei 

mellett jelentős elmaradást eredményezett néhány olyan fejlesztési területen, mint például az iskola 

külső környezetének parkosítása, a kényelmes, kulturált pihenést szolgáló eszközökkel való 

fölszerelése. Ezen a területen rengeteg tennivalónk van. 

Az iskola külső környezetének „zöldítése” az itt adódó lehetőségek kihasználása a környezeti nevelés 

érdekében 

• A virágládák állapota, folyamatos gondozása. A tevékenység részleteit lásd korábban 

• Madárbarát „állapotok” és környezet megvalósítása az udvaron és az ablakokban  

  Bekapcsolódtunk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület „Madárbarát kert” c. 

programjába. Etetők és költőodúkat helyezünk ki rendszeresen az udvar fáira és megfigyeljük, 

tanulmányozzuk a madarakat. A téli folyamatos „madárgondozás” rendszerességre szoktat, 

ismeretekhez juttat, élményt nyújt a tevékenykedők számára, összességében óriási a 

szemléletformáló hatása. A programmal kapcsolatos teendők részint szakköri, részben pedig 

napközis szabadidős keretben valósulnak meg. 

• A komposztálóhely kialakítása az udvaron, és annak folyamatos fenntartása. 

  A komposztláda, és az aprítóberendezés pályázati forrásból beszerezhető. Elhelyezését a 

sportpálya, és a TERMIDOR kerítése közé gondoltuk. Megfelelően kezelt komposztáló nem büdös, a 

következő évben már visszaforgatható „szerves anyagot” kapunk. 

• Kerékpártároló kialakítása - megtörtént 

• ”Mini” meteorológiai állomás kialakítása az udvaron 

  Hőmérséklet, csapadék mennyiségének, szélirány, szélerősség, fény mérésére alkalmas 

állomás létesítése az udvaron. „Védett” helyen, a kerékpártárolóval egy időben megvalósítható 

beruházás lehetne.  

Az iskola belső környezete 

  Az iskolai környezet természet közelivé formálásához az osztályteremben szobanövények 

gondozásával, akvárium és terrárium berendezésével járulhatunk hozzá. Az élőlények természetes 

közegükben való megfigyelése hasznos tapasztalatokat nyújt, igényességre nevel, hozzászoktatja a 

gyerekeket a növényekkel való gondoskodáshoz, s egyúttal a közvetlen környezetet is emberibbé 

teszi. 

  Általánossá kell, hogy váljon iskolánkban a környezetbarát termékek használata a 

papírhasználattól az írószereken át a takarításig, tanórákon és az irodákban egyaránt. A tantermek 

dekorálásához lehetőség szerint természetes alapanyagokat használunk: színes karton, fa, textil, 

parafa. Kerüljük az egészségkárosító anyagokat tartalmazó termékeket (oldószeres ragasztó, 

alkoholos filc.). Műanyagokat csak indokolt esetben alkalmazzunk.  Tartós, máskor is felhasználható 

dekorációra törekszünk.  
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  A természetismereti órák eszközigényesek. Fontos, hogy milyen tárgyi felszereltségre 

építhetünk: szemléltetőeszközök, tablók, poszterek, képgyűjtemények, képi, vizuális információk. 

Ezen a területen is fontos előrelépnünk. Nyitott, a nagyközönség számára is látogatható 

környezetvédelmi és természeti értékeket bemutató kiállításokat is rendezünk az Iskolagaléria 

program keretei közt.  

Egészséges életmódot támogató módon és környezettudatos értékek szerint működő iskolai büfé  

  Iskolánk elkötelezte magát az egészséges, környezettudatos elvek alapján működő iskolabüfé 

megvalósítása mellett. Ez talán az egyik legnehezebben kivitelezhető feladat, mivel ezek a 

szempontok – az első időszakban - közvetlen üzleti érdekekkel ütköznek, mert a fogyasztói igények 

változása hosszabb folyamat. Ebben a kérdésben célszerű más, sikeres iskolák tapasztalatait 

figyelembe vennünk. A büfé működésének néhány szempontja lehet: a büfében forgalmazott áruk 

feleljenek meg az egészséges táplálkozás követelményeinek, kerülendők a cukrozott termékek, a 

fémdobozos csomagolású és az eldobható csomagolású termékek. A tanulók találkozzanak azzal a 

szemlélettel, hogy az egészségtelen táplálkozás rossz szokás, az eldobható csomagolástechnika 

anyag és energia pazarló, a jövő felélése. 

Hulladékgyűjtés 

  A tevékenység részleteit lásd a Hulladék program ismertetésénél. 

Kommunikáció, faliújság, rádió, iskolaújság 

 Tanulóink, és természetesen a szülők, a pedagógusok figyelemfelkeltését, tájékoztatását 

biztosítja a környezetvédelmi faliújság, és az iskolaújság, Így tudunk szóban, írásban, fotókon hírt 

adni a városunkban, a régióban történő jelenségekről, folyamatokról, eseményekről, programjainkról. 

Zöld könyvtár, zöld videofilm és CD-tár létesítése 

 Az iskolai könyvtárban külön polcokat jelölhetünk ki a környezeti témakörökkel foglalkozó 

könyveknek, videofilmeknek, CD-éknek. Ezzel nem csak ezek használatát segítjük, hanem fölhívjuk 

a diákok figyelmét a téma fontosságára. 

Társadalmi kapcsolatok 

  Iskolánk a környezeti nevelési céljait külső és belső társadalmi kapcsolatainak aktív 

bevonásával valósítja meg. Ezeknek a kapcsolatoknak a szélesítése, fejlesztése folyamatos 

feladatunk. 

Belső kapcsolatok: iskola-szülő-tanuló viszony a környezeti nevelés terén 

  Az iskola legfontosabb célcsoportjai a környezeti nevelés terén a tanulók, a családok, a 

szülők, a helyi közösség tagjai. Az iskolai környezeti nevelés fogékonyabbá teszi a szülőket, illetve a 

helyi lakosságot a helyes környezet- és természetvédő magatartás iránt.  

  Az iskola törekszik a szülők környezeti akciókba való bevonására. Szoros együttműködés 

alakult ki a szülőkkel a tantermek rendszeres felújításában, hasznos-anyag gyűjtés terén és több 

szabadidős programunk kapcsán.  

  Fontos, hogy a szülőket rendszeresen tájékoztassuk környezeti nevelői munkánkról, valamint 

az ezzel kapcsolatos feladataikról. 



NEVELÉSI TERV ÉS HELYI TANTERV 

14 
 

Az iskolák külső kapcsolatai a környezeti nevelés terén 

  Fontos az iskola fenntartójával, a városi önkormányzattal való együttműködésünk fejlesztése. 

Ez idáig ez elsősorban a programok támogatásában, pályázati csatornán keresztül valósult meg. 

Együttműködésre van lehetőség a település szintű környezetvédelmi problémákra való 

figyelemfelhívás és problémakezelés kapcsán. Konkrét lehetőség adódik például fiatalok bevonására 

a városi Környezetvédelmi Program kialakítása kapcsán. 

  Más iskolákkal való kapcsolatunk egyes tevékenységekhez kapcsolódnak, de a tapasztalatok 

cseréjére sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk a jövőben. Jól működő kapcsolatuk van a 

dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziummal, a dunakeszi Fazekas Mihály Iskolával. 

Tapasztalatszerzés céljából érdemes volna néhány közeli, a környezeti neveléssel kapcsolatosan nagy 

gyakorlattal rendelkező iskolával is fölvennünk a kapcsolatot, mint például a szentendrei 

Templomdombi Általános Iskolával, vagy az újpesti Szűcs Sándor Általános Iskolával. 

  Szerteágazóbbak a civil szervezetekkel való kapcsolataink. Ezek általában szűkebb területtel 

foglalkozó szervezetek, kapcsolatunk egy-egy programunkhoz kötődnek. (Pl. gödi 

Természettudományi Alapítvány, váci Göncöl Alapítvány, Két kerékkel kevesebb kerékpáros 

Egyesület, Ducikli Dunakeszi Kerékpáros Egyesület, Ökotárs Alapítvány, Rügyecske Alapítvány.) 

 Kiemelten értékesek a helyi szervezetekkel kiépülő kapcsolataink. (Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület Börzsönyi HCs., Dunakeszi Tőzegtavak Természetvédelmi Egyesület.) 

  A helyi civil szervezetekkel és a város vezetésével való kapcsolatok épülése szempontjából 

fontos a helyi eseményeken való minél sokrétűbb részvétel. 

  Néhány kormányzati szervvel és állami intézménnyel is kialakultak munkakapcsolataink. A 

Duna Ipoly Nemzeti Park Királyréti Oktatóközpontjával erdei iskolai és más terepi programok 

kapcsán működünk együtt. A Dunamenti Regionális Vízművek Rt. a Víz Napjához kapcsolódó 

programunk megvalósításában segítenek évről évre. Szakköri keretek között rendszeresen látogatjuk 

a Fővárosi Állat és Növénykert és a Magyar Természettudományi Múzeum foglalkozásait.  

Szintén egyes rendezvényünkhöz, programunkhoz kapcsolódóak a támogatókkal, szponzorokkal 

kiépült kapcsolataink. Támogatóink elsősorban iskolánk életéhez valamilyen módon kapcsolódó 

helyi vállalkozók sorából kerülnek ki.  

A környezeti nevelés értékelése, minőségének fejlesztése 

  A célok elérésének minősítése során a tevékenységek hatását vizsgáljuk a tevékenységekhez 

hozzárendelt megfelelési kritériumok tükrében. Ehhez bizonyos paramétereket mérnünk kell, és 

összevetni korábbi méréseink eredményével.  Az elemzés eredménye alapján világossá válik, hogy 

mennyire lehetünk elégedettek a tevékenységekkel. Az elemzés eredménye tehát kiindulópontja lesz 

a programfejlesztési munkának. A programok részeit képező tevékenységeket együttesen, a program 

szintjén érdemes vizsgálni és minősíteni. 

A tevékenységek eredményességének, hatékonyságának mérése 

  A környezettudatos magatartást, szemléletváltozást jellemző paraméterek mérésének 

módszertana még gyermekcipőben jár, mégis jó néhány sikeres kísérlet ismert. Ezek például:  

• célzott megfigyelések az iskolában, az erdei iskolában,  

• szociometriai felmérések,  

• interjúk,  
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• kérdőívek kitöltetése. 

A méréseknek két szintjét vezetjük be:   

  Mérnünk kell a legfontosabb, stratégiailag kiemelt környezeti nevelési célok megvalósulását 

meghatározott időközönként, kétévente. A kezdeti állapotfelmérést a Környezeti nevelési terv 

kialakításakor elvégezzük. 

  Mérnünk kell az egyes tevékenységek eredményességét, illetve a programok elemeként folyó 

tevékenységek esetében a program eredményességét. Idejét és gyakoriságát a tevékenység jellege 

határozza meg.  

  A mérések rendszerét a környezeti nevelési munkacsoport dolgozza ki, a méréseket 

ugyancsak a munkacsoport végzi a programfelelősök és szaktanárok közreműködésével. (Az egyes 

rendezvények lebonyolításának értékelése a rendezvényszervezési akciótervben rögzítettek szerint 

történik. Ez – a szervezési sajátosságok mellett – kitér a rendezvények hatásaira, eredményességére 

is.) 

Értékelés 

  A mérések eredményeit földolgozzuk, és összevetjük a korábbi méréseink eredményeivel. 

Értelmezzük a tendenciákat, és a tevékenységekhez rendelt sikerkritériumok alapján értékeljük a 

tevékenység hatékonyságát.  

Előkészítése a környezeti nevelési munkacsoport feladata, a döntéseket a programfelelősök illetve az 

érintett szaktanárok, vagy a stratégiailag kiemelt célokkal kapcsolatosan a környezeti nevelési 

értekezlet hozza. 

Programfejlesztés 

  Az értékelés alapján elsősorban a programfelelős – kiemelt célok esetében a környezeti 

nevelési értekezlet - keres módosítási, fejlesztési lehetőségeket, esetleg elveti a tevékenység 

gyakorlatát. Ehhez a munkához a környezeti nevelési munkacsoport szakmai segítséget nyújthat. 

Kezdeti állapotfelmérés 

  Első lépésként az 5-8 osztályokban kitöltettünk egy kérdőívet (az 1. mellékletben 

megtalálható), amely a globális környezeti problémák ismeretét, a helyi környezeti problémák 

felismerését célzó kérdéseket tartalmazott, illetve vizsgálta a diákok helyzetfelismerését a cselekvés 

terén. Ezek a kérdések lényegében a stratégiailag kiemelt céljainkkal kapcsolatosak. 

  A felmérés eredménye a 2. mellékletben található. Az adatokból kitűnik, hogy a diákok 

természetismereti és a környezetvédelmi alapismeretekkel megfelelő színvonalon rendelkeznek, 

elsajátíttatása a felmérés alapján eredményesnek mutatkozik. E tekintetben az alsóbb évfolyamokon 

kirívó különbségek mutatkoznak. Ez a környezeti nevelési tevékenységeink összehangolására, 

tervezésére vonatkozó hiányosságainkra mutat rá. Azokra a kérdésekre, hogy a diákok mit tudnának 

maguk tenni a helyi környezeti problémák terén, meglepő, általános passzív hozzáállást tükröző 

válaszokat kaptunk. Óriási hiányosságok mutatkoznak az aktív hozzáállásra, a cselekvési lehetőségek 

felismerésére nevelés terén. 

  A fent ismertetett tapasztalatok figyelembevételével fogalmaztuk meg környezeti nevelési 

programunk céljait, és egészítettük ki tevékenységeink körét.  

* * * 
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  Programunk tervszerűsége és minőségfejlesztési elemei garanciát jelentenek arra, hogy az a 

roppant energia, amit testültünk az iskola környezeti nevelési tevékenységébe fektet, minél 

hatékonyabban szolgálja fent megfogalmazott céljainkat. 

 


