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Bevezetés 
 

Iskolánk ökoiskola, 2015 óta az örökös ökoiskola cím tulajdonosa. Iskolánk elnyerte a 

Madárbarát kert címet. 

Az Ökoiskolai munkaterv az intézmény pedagógiai programjával összhangban készült el. 

Az iskolai környezeti nevelési elvei 
Az iskolai környezeti nevelés során a tanulók felkészülhetnek környezetük megismerésére, 

tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet értékeit is figyelembe vevő 

cselekvésre. Ezért a környezeti nevelés:  

 megfelelően stabil, megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő 

és élettelen környezettel 

 kifejleszti a szándékot és képességet a környezet megismerésére 
 a természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése a természeti 

környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban 

 felkelti az igényt és képessé tesz: 

o a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására, 

o összefüggő rendszerben való értelmezésére, abban felismerhető kapcsolatok 

megértésére, 

o a problémák megkeresésére, okainak megértésére, 

o kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ezáltal a lehetséges megoldások 

megkeresésére, 

o az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására, 

környezeti kérdésekben,a környezet értékeit figyelembe vevő cselekvésre. 
 

A környezeti nevelés alapelvei, jövőkép, célok 
A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős 

életvitel kialakítása. Távolabbról nézve a környezeti nevelés a természet – s benne az emberi 

társadalom – harmóniájának megőrzését, fenntartását célozza. Célja a természetet, az épített és 

társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi 

megalapozása. 

A környezeti nevelés tartalma – világszerte, így Magyarországon is – kiszélesedett, a 

fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztosítására irányul. Gondot kell arra fordítanunk, 

hogy diákjaink a jövőben mindennapi életvitelükben képesek legyenek a bonyolultabb 

természeti, társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusokat kezelni, megoldani. Meg kell 

alapoznunk tanítványaink környezeti erkölcsét, társadalmi-természeti felelősségét, formálnunk 

kell alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, a személyes és a közös felelősségtudat 

alapjait. 

E nevelési célok hatékony személyiségformálást, az önszabályozás és egyben a társas 

együttműködés és konfliktuskezelés készségeinek erősítését igénylik. 

A környezeti nevelés – a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata – kiterjed az emberi 

együttélés, illetve az ember-természet kapcsolat bemutatására és formálására, egyben elősegíti 

a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését. 

A pedagógiai gyakorlatban kiterjed: 
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 a testi-lelki egészségnevelésre, 

 a társas készségek (mindenekelőtt a konfliktuskezelés, döntés együttműködés) fejlesztésére 

 a mentálhigiénés nevelésre 

 a természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése a 

természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban 

A környezeti nevelés iskolai gyakorlatában harmonikusan illeszkedik a környezettudományi és 

a társadalomtudományi ismeretek köre, hiszen csak az ember biológiai és szocializáció 

sajátosságaira építve történhet az erkölcs és az életviteli szokások formálása. 

A környezeti nevelés minden pedagógus, illetve valamennyi tantárgy feladata. 

A tantárgyak tartalmához illeszkedő, ám a hagyományos tanítási órákon kívüli iskolai 

nevelési helyzetekben a környezeti nevelésnek számos lehetősége van mindenekelőtt az iskolai 

szabadidős helyzetekben, a tanulók művészeti, sport, játék és közéleti tevékenységeinek során. 

Ezek előkészítésekor, megvalósításakor szintén gondolnunk kell a környezeti vonatkozásokra, 

a környezeti nevelés lehetőségeire. 

A napközis foglalkozások környezeti nevelési tartalma kifejezett, hiszen a tanulók életviteli 

kultúrájának, szokásaik alakításának közvetlen nevelési lehetőségei tárulnak fel. A napközi 

programjaiban helyet kell, hogy kapjanak a környezetfeltáró, érzékenyítő, megőrző programok, 

ezzel kapcsolatos játékok és cselekvések. 

Az iskolai tehetséggondozás terén is helyet találhatunk a környezeti nevelésnek. A környezet 

iránt legfogékonyabb tanulók számára megrendezett versenyekre és vetélkedőkre való egyéni 

és csoportos felkészülés alkalmas erre. 

Fontos, hogy az iskolai élet mindennapjaiban, a tanítási órákon kívül is érvényesüljön a 

nevelőintézmény egészének ökológiai kultúrája és társas harmóniájának rendje. Az iskola 

legfontosabb célcsoportjai a környezeti nevelés terén a tanulók és a családok, a szülők, a helyi 

közösség tagjai. 

Célok 

Hagyományok ápolása 

 Herman Ottó napok szervezése az egész iskolai közösség számára; 

 Herman Ottó Általános Iskolák találkozóján való részvétel; 

 évfolyamonként /4-8-ig/ erdei iskolai programok vagy témanap szervezése, megvalósítása; 

 az elsős osztályok faültetése; 

 szakköri kiállítások év végén; 

 újra hasznosítható anyagok gyűjtése /vas és papír/; 

 veszélyes hulladékok gyűjtése – elhasznált elemek gyűjtése, elszállíttatása; 

 drog-prevenciós program folytatása; 

 osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában; 

 Állatok Világnapja – programok szervezése; 

 Föld Napja – vetélkedők; 

 „Hagyományok napja” tematikus nap szervezése. 
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Hosszú távú céljaink 

 internetes honlap indítása a környezeti nevelésünkről 

 értékek és kialakított szokások fenntartása, továbbfejlesztése 

Középtávú céljaink 

 KRESZ-park kialakítása; 

 a kerékpáros közlekedés szabályainak elsajátíttatása, gyakoroltatása; 

Rövid távú célok, feladatok és sikerkritériumok 

Rövid távú célok Feladatok Sikerkritériumok 

A pedagógusok személyes 

példájukkal legyenek 

környezettudatos életvitel 

hiteles terjesztői! 

Képzések, továbbképzések 

szervezése tantestületen 

belül. 

Egyre több tanár vesz részt a 

programokon. Az iskolai 

programok tervezésekor 

szempont, hogy a 

lehetőségekhez képest minél 

környezetkímélőbb legyen a 

program. 

Az iskola tisztaságának 

javítása, a szemét 

mennyiségének a 

csökkentése. 

Tisztasági őrjárat szervezése. 

(diákönkormányzat). 

Szelektív hulladékgyűjtés – 

egyelőre a papír folyamatos 

gyűjtése. 

Javul az iskola tisztasága. A 

tanulók és az iskola dolgozói 

szelektíven kezelik a 

papírhulladékot. Csökken az 

elszállított szemét 

mennyisége. 

Takarékoskodás a vízzel és a 

villannyal. 

Rendszeres, majd 

alkalmankénti ellenőrzések. 

Mérések, számítások, 

következtetések és ezek 

közlése az iskolai 

faliújságon. 

Nem lesznek nyitva felejtett 

vagy csöpögő csapok, égve 

felejtett villanyok. 

Észrevehetően csökken az 

iskola víz- és 

villanyszámláján szereplő 

összeg. 

A tanulók ismerjék meg 

szűkebb környezetüket, 

lássák az értékeket, 

problémákat, ápolják a 

hagyományokat! 

A természetben, 

környezetben végzett 

szemlélődés, vizsgálódás, 

kutatómunka; kiállítások, 

vetélkedők, előadások 

szervezése a Jeles napokra”. 

Ha ismeri a környezetét 

jobban szereti, kötődik hozzá 

és óvja annak értékeit. 

Óvják a tanulók 

környezetüket! 

Örökbefogadási akciók: egy-

egy fát, területet az udvaron, 

amit rendszeresen 

A tanuló kötődik környezete 

egy darabkájához, és ezen 
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megfigyelnek, gondoznak. 

Téli madáretetés. 

keresztül átérzi környezetünk 

megóvásának fontosságát. 

A tanulók problémamegoldó 

gondolkodásának, az önálló 

ismeretszerzés képességének 

fejlesztése. 

„Zöld sarok „ kialakítása a 

könyvtárban, szakkönyvek, 

folyóiratok, videó-anyag 

beszerzése. Internet 

hozzáférés biztosítása. 

Egyre több gyerek kér 

feladatot, tart kiselőadást és 

tudja használni a 

szakirodalmat. 

Eredményesebbek leszünk a 

versenyeken. 

A környezeti nevelés színterei iskolánkban 

Az összes tantárgy tanórai foglalkozásai 

(Lásd a táblázatban) 

Hagyományos tanórai oktatásszervezésben 

Tanórán: kísérletek 

Az osztályokban történik csapadékmennyiség és minőség meghatározás (savasság), 

ivóvízminőség meghatározás (keménység, kalória tartalom), talajminőség meghatározás 

(savasság, foszfát-ion és nitrát-ion jelenléte). Levegővizsgálatot is végzünk évszaknak 

megfelelően többször egy évben (pollen, por, korom). 

Nem hagyományos tanórai keretben 

A tanév során a felső tagozatos tanulók többsége erdei iskolában tölt egy hetet. Az osztályok 

múzeumokba, tájvédelmi körzetekbe látogatnak. Az itt folyó munka a környezeti nevelésünk 

szerves része. Lovas kultúra oktatása. 

Tanórán kívüli tevékenységek, egyéb foglalkozások 

Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy diákjainkban egységes képet alakítsunk ki az 

őket körülvevő világról. Tanórán kívüli lehetőségeink: 

 egyéb foglalkozások, kiemelten az egész napos iskolai foglalkozások szabadidő-

szegmense, valamint a napközis és tanulószobai foglalkozások 

 tanulmányi kirándulások, akadályversenyek; 

 kézműves foglalkozások; 

 pályázatok, kiállítás-rendezés, kérdőíves felmérés; 

 „látogatás”: múzeum. állatkert, botanikus kert, nemzeti park, szeméttelep, szennyvíztisztító 

stb.; 

 virágosítás; 

 témanap; 

 Zöld Napokon; 

 tisztasági őrjárat; 
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 projektnapok iskolán kívüli helyszínei  

 lovarda 

Környezeti nevelés az egyéb foglalkozásokon 
Az egyéb foglalkozásokon a nevelési-oktatási tartalomhoz igazodóan a környezettudatos 

magatartásra nevelés a tantárgyhoz illetve műveltségi területhez kapcsolódó tartalmi struktúra 

része. Minden szabadidőben töltött pedagógiai tartalmú foglalkozás döntő arányban magába 

foglalja– a foglalkozás tematikai jellegétől függően –mind a környezet és a természet 

megismerésének és védelmének témáját, mind az egészségnevelés preferált céljait. Jellegéből 

fakadóan elsősorban a szakkörök esetén teljesedhet ki a gyakorlatban is e nevelési tartalom. 

A napközis és tanulószobai foglalkozások természetes része a környezettudatos magatartásra 

nevelés. 

Módszerek 

A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében módszertani megújulásra van 

szükség. Olyan módszereket választunk, amelyek segítségével a környezeti nevelési céljainkat 

képesek leszünk megvalósítani. A munkánk során alkalmazott módszerek: 

 kooperatív (együttműködő) tanulási technikák; 

 játékok; 

 modellezés; 

 terepgyakorlati módszerek; 

 kreatív tevékenység,; 

 közösségépítés; 

 művészi kifejezés; 

 tanítási órán kívüli környezetben megvalósuló egyéni, páros és csoportos 
tevékenységformák; 

 lovaglás. 
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Tervezési segédlet Környezeti nevelési tartalmú 
tantárgy: természetismeret, 
technika, földrajz, biológia 

Nem környezeti nevelési 
tartalmú tantárgy, de 

beépíthető: 
fizika, kémia, informatika, 

történelem 

Környezeti nevelést csak 
nyomokban közvetítő 

tantárgy: magyar és idegen 
nyelv, matematika, rajz, ének, 

testnevelés 

Egyéb megoldás: 
/tanórán kívüli/ 

napközi 

1. osztály Osztályterem gondozása 
Zöldsarok, növénygondozás 

Évszakok – madáretetés 
Gyalogos közlekedés 
Természetes anyagok 
felhasználása, magok 

csíráztatása, vetés 
Udvarunk, folyosónk – Hogyan 

viselkedem? 

- Szituációs játékok 
Jeles napok, ünnepek, 
népszokások, népdalok 

Rajzos, szöveges matematika 
feladatok 

Rajzoljunk állatokat! 
Rajzold le a családod! 

Rajzoljunk növényeket! 
Dalok játékai a szabadban. 

Helyes és kulturált 

táplálkozás 

Környezetünk 

tisztasága 

WC és mosdók helyes 

használata 
Évszakok – népi játékok 

Szelektív hulladékgyűjtés 
megismertetése. 

2. osztály Népszokások, hagyományok 
Jeles napok 

Szövés, fonás természetes 

anyagokból 
A papír készítése 

Háziállatok tartása, gondoskodás 
Környezetvédelem 
Ártalmas anyagok 
környezetünkben 

- Állatokat, növényeket bemutató 
irodalmi alkotások feldolgozása. 
Becslések, mérések matematika. 

Lakás, iskola, táj rajzolása. 

Nép- és műdalok növényekről, 

állatokról. 
Zenehallgatás: Prokofjev: Péter 

és a farkas 
Futás a kinti tornapályán! 

Kirándulások, túrák 

/gyalog és kerékpárral/ 
Tanterem szépítése 
Alumínium dobozok 

gyűjtése 

3. osztály Vizek, vízpartok élővilága. 
A környezettudatos viselkedés 

gyakorlása. 
Bábok készítése természetes 

anyagokból. 

- Változó korok – őseink és a 

természet kapcsolata. 
Hagyományaink, népszokásaink, 
népi mesterségek, régi eszközök. 

Plakátok készítése. 
Emléknapokra képek festése. 

Múzeumlátogatások. 
Kirándulás a tájvédelmi 

körzetbe. 
Tanulmányi versenyek, 

vetélkedők. 
Vas- és papírgyűjtés. 
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A fa tulajdonságai, 
megmunkálása. 

4. osztály Hazánk nagy tájai, 
jellegzetességei 

Védett növényeink, állataink. 
Ökológiai szemléletmód 

kialakítása 
Víz-, talaj- és levegővizsgálat. 
Helyi népi építészeti emlékek 

megismerése 
A hulladék útja, újrahasznosítás. 

- Ismeretterjesztő 

olvasmányok. 
Jellemzés írása - külső, belső. 

A kultúra szerepe a 
környezetvédelemben. 

Környezeti mérések, 
eredmények elemzése, 

statisztika készítése. 
Rajzolás a szabadban, agyagozás 

Régi, népi játékok 
megismertetése. 

Népdalok, zeneművek a 
természetről. 

Élősarok gondozása. 
Szelektív hulladékgyűjtés. 

Elemek gyűjtése. 
Herman Ottó verseny. 
Híres sportemberek. 

Téli sportok, nyári 
sportok. 

Erdei iskola. 
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Tervezési segédlet Környezeti nevelési tartalmú 
tantárgy: természetismeret, 
technika, földrajz, biológia 

Nem környezeti nevelési 
tartalmú tantárgy, de beépíthető: 

fizika, kémia, informatika, 
történelem 

Környezeti nevelést csak 
nyomokban közvetítő 

tantárgy: magyar és idegen 
nyelv, matematika, rajz, ének 

Egyéb megoldás: 
/tanórán kívüli/ 

5. osztály A kert madarainak védelme 
Vizek a felszín alatt és a felszínen 

A víz körforgása, tisztaságának 
védelme 

Kedvtelésből tartott állatok 
Vegyszerek nélkül 

Ember és környezet kapcsolata – 
Az őskori ember helye a 

természetben. 
A természeti tényezők 

befolyásolják az életmódot – Az 
ókori Görögország és Róma 

életmódtörténete. 

Környezetvédelmi projectek 
Egészségvédelmi projectek 

Környezeti mérések 
eredményeinek elemzése, 

értelmezése. 

Az osztályterem és udvar 
tisztántartása. 

Növényeink gondozása. 
A játszótér tisztántartása.  

Napirend. 

6. osztály Az élőlények védettsége, az 
élőlények védelme. 

Az életközösségek sokszínűsége 
és  

egymásra utaltsága. 
Az ember helye és szerepe. 

A föld mint érték, az 
élelemtermesztés főbb eszköze. 

Topikok: egészség-betegség 
 sport, testmozgás 
 környezet  
 ételek  

Táblázatok, grafikonok 
készítése, elemzése. 

TOTÓ a 
környezetvédelemről. 

Madáretetők feltöltése . 
Könyvtári gyűjtőmunka a 

környezetvédelmi 
aktuális kiadványokról. 

A helyes étrend. 
7. osztály Az ember és a természet 

kapcsolatai az egyes 
kontinenseken. 

A természeti kincsek kiaknázása. 

Az ipari forradalmak hatása a 
természeti környezetre, a 

környezet hatása a fejlődésre. 
Védő és kiegészítő hatású 

tápanyagok. 
Étrendi piramis összeállítása. 

Vitaminok és hiányuk. 
Víz a környezetünkben 
/keménység, savasság/ 

 Topikok: egészséges életmód 
 az emberi szervezet 
 főzés 
 stressz források 

Plakáttervezés. 
Reális becslések, statisztikai 

módszerek alkalmazása. 
Logikus gondolkodás, 

lényegkiemelés fejlesztése. 
 

Faliújságra cikkek írása. 
Szelektív hulladékgyűjtés. 

Alumínium dobozok 
gyűjtése. 

Séták, kirándulások alk, 
megfigyelés az ismeretek 
gyakorlati alkalmazása. 

Veszélyes anyagok a 
környezetünkben 

/otthon, természetben az 
iskolában/ 
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8. osztály Magyarország természeti 
adottságai. 

Vizeink, erdőink védelme. 
Talajvédelem. 

A háborúk környezetkárosító 

hatása  vegyi háborúk. 
Mérgező anyagok hatása a 

szervezetre. 
Elektromos készülékek élettani 

hatása /mikrohullámú sütő/ 

Internethasználat – témák, 
cikkek keresése kulcsszavak 

alapján 
Képgaléria létrehozása és 

feliratozása 
Do and don’t 

Országok ételei 
Nemzeti sportok 

Rendszerben való gondolkodás 
fejlesztése. 

Adott témához adatok 
gyűjtése, feldolgozása. 

Erdeink védelme /tűztől, 
műanyagtól stb./ 

A környezet védelme és 
az egészséges fejlődés 

közötti kapcsolat. 
Társas kapcsolatok – 

szerelem, szex. 
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Feladatok havi bontásban 

Szeptember 

 Első osztályosok faültetése 

 Szelektív hulladékgyűjtés elindítása, feladatok megbeszélése 

 Komposztáló használatának megbeszélése és folyamatos használata 

 Zöld pont füzetek kiosztása (a tanévben folyamatosan) 

 Tantermi növényzet szükség szerinti pótlása, gondozásuk megszervezése egész 

tanévre vonatkozóan 

 Környezetvédelmi feladatok egyeztetése a helyi önkormányzattal és a helyi 

intézményekkel 

 Tisztasági őrjárat megszervezése, szabályainak kihirdetése 

Október 

 Állatok világnapja megszervezése és lebonyolítása 

 Őszi papírhulladék gyűjtés 

 Őszi futóverseny 

November 

 Almanap 

 Madáretetők kihelyezése és élelemmel való feltöltése 

 Korábban kihelyezett madáretetők ellenőrzése és élelemmel való feltöltése 

 Komplex természettudományi verseny 

 Tisztasági őrjárat részeredmény közzététele 

December 

 Mikuláshét 

 Adventi nap 

 Egészségnap 

 Madáretetőkben elhelyezett élelem ellenőrzése, szükség esetén pótlása 

Január 

 Tisztasági őrjárat félévi eredmény közzététele 

 A munkaterv félévi értékelése 

Február 

 Korcsolyázás 

 Farsang 

Március 

 A Víz világnapja alkalmából iskolai programok (Víz témanap) 

 Természetfilm pályázat a Víz világnapja alkalmából 

 Vízimalom makett / modellverseny 

 Elektronikai hulladékgyűjtés 
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Április 

 Tavaszi papírhulladék gyűjtés 

 A Föld napja alkalmából iskolai programok, szemétgyűjtés 

 Virágültetés 

 Tavaszi futóverseny 

 Újra hasznosítási verseny 

Május 
 Iskolai udvari zöldítés 

 Madarak és fák napján faültetés 

 Műanyag kupakok elszállítása feldolgozó üzembe 

 Természetfotó- és film pályázat 

 Kirándulás 

Június 
 Összegyűjtött szárazelemek elszállíttatása 

 Tanulók értékelése 

 Herman-díjak odaítélése és átadása 

 Zöld pont jutalmak kiosztása 

 Tisztasági őrjárat eredményhirdetés, jutalmazás 

Július 
 Növények öntözése 

 Udvarrendezés, fűnyírás 

Augusztus 
 Az előző tanév munkatervének értékelése 

 Ökoteam megalakulása, célok és feladatok meghatározása 

 


