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1. Törvényi háttér
Az Alkotmány környezetvédelemmel kapcsolatos paragrafusai
Környezet- és természetvédelmi jogszabályok
Egészségügyi jogszabályok
Törvény a helyi önkormányzatokról

2. Helyzetelemzés, helyzetkép
2.1. Az iskola helye és épülete
Az iskola mindkét épülete Zalaegerszeg belvárosi részén épült. Az iskolaépületek
állaga a nevelési-oktatási feltételeknek nem mindenben felel meg. A Petőfi iskola forgalmas
közlekedési útvonal mellett található. Az 1937-ben átadott magépületet ez nagyon
megviseli, aminek jeleit a falrepedések, vakolathullások is mutatják. Több tanterem
parkettája kopott, elhasználódott. A tantermi bútorzat közül több, a folyamatos csere,
javítás ellenére is erősen sérült, rongált állapotú. A Dózsa iskolában évek óta visszatérő
probléma, hogy a tornaterem parketta padozata nagyon kopott, a tornatermi kapacitás
kevés. A mosdók felújítása mindkét épületben sürgető feladat.
Az épületekhez tartozó iskolaudvarok közül a Petőfi udvara a tanulólétszámhoz
viszonyítva kicsi, kevés lehetőség van a zöld környezet kialakítására. Ezen a téren a Dózsás
tanulók lehetőségei valamivel kedvezőbbek, de ott is sok a megoldásra váró feladat. Az
épületek tehát adottak, de mindig van teendő azért, hogy kellemesebb, otthonosabb legyen
a mindennapi iskolai élet. Az iskola helye befolyásolja a környezeti nevelési munkánk
tartalmát, lehetőségeit.

2.2. Az iskola működése környezeti nevelési szempontból
Az iskolában a tantestület nagy része foglalkozik intenzíven környezeti nevelési
kérdésekkel a tanórákon és azokon kívül. Vannak, akik minden akcióban, munkában részt
vállalnak, s vannak, akik időnként kapcsolódnak egy-egy tevékenységi területhez. A
minőségbiztosításhoz kapcsolódóan munkacsoportok végeznek helyzetelelemző
tevékenységet, s dolgoznak ki intézkedési tervet, s ellenőrzi annak végrehajtását.

2.3. A környezeti nevelés színterei iskolánkban
Hagyományos tanórai oktatásszervezésben
A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi
vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk
fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a
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diákoknak is köze van. Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az
ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A szemléltetés
hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk. Így
élményszerű tanításra nyílik lehetőség.
Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert
véleményünk szerint így lehet okosan, átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért.
Tanórán kívüli programok:
A gyerekek olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet- és természetvédelem
fontos téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat (pl. Herman Ottó Verseny, Hevesy
György kémiaverseny). Különböző akciókban veszünk részt:
•
Az iskolában rendszeresen, különböző gyűjtési akciókat (elem-, és papírgyűjtés)
szervezünk.
•
Jeles napokhoz kapcsolódva (például A víz napja, a Föld napja) dekorációt, kiállítást
rendezünk.
•
Tanulóink tevékenyen részt vesznek a tantermek felújításában, csinosításában.
•
Üzemlátogatás (pl. Vízmű)
•
Többéves hagyományra tekint vissza a város több oktatási , nevelési intézményének,
cégének bevonásával minden ősszel megszervezett nagyszabású Belvárosi Ökonap.

3. Erőforrások
A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az
iskolai élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó
munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. A résztvevők és a közöttük kialakuló
együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk erőforrása is.

3.1. Nem anyagi erőforrások
A) Belső: tanárok, diákok, technikai dolgozók, iskolaorvos, védőnő, szabadidő
szervező.
- Tanárok. Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos
magatartásával, munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai
környezeti nevelés ill. oktatás közös szemléletben és célokkal valósuljon meg, ki kell
alakítanunk, illetve tovább kell fejlesztenünk a munkaközösségek együttműködését.
Azoknak a kollégáknak, akik most kívánnak bekapcsolódni az iskolai környezeti nevelési munkába, a
tapasztaltabb kollégák tanácsokat, javaslatokat adnak. A közös munka áttekintése
igazgatóhelyettesi feladat, a koordinátori szerepet az iskolai szabadidő-szervező tanár látja
el.
- Diákok. Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és
figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai
diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek.
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- Tanárok és diákok. A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a
tanáraikkal való közös munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében
sajátítják el. Iskolánkban nagy szerepe van a környezettudatos szemlélet kialakításában az
erdei iskoláknak, a témanapoknak, a hulladékgyűjtési akcióknak, valamint a nyári
táboroknak. A diákok és tanárok együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai
környezet létrehozásában és megőrzésében is. A tanórák környezeti tartalmát a
munkaközösségek határozzák meg, a tanórán kívüli környezeti nevelési tevékenységek
áttekintése igazgatóhelyettesi feladat lehet.
- Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak. Az iskola adminisztrációs és technikai
dolgozói munkájukkal aktív részesei környezeti nevelési programunknak. Az iskolai
adminisztráció területén fontos feladatunk, hogy csökkentsük a felesleges papírfelhasználást
(pl.: féloldalas papírlapok használata, újrahasznosított papír használata, kicsinyített és
kétoldalas fénymásolás, digitális információáramlás), folyamatosan gyűjtjük a hulladékpapírt
és a kifogyott nyomtatópatront. Példamutató, ha a tanulók látják, hogy az iskola épületének
takarítása során környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas tisztítószereket használunk.
Ezek felkutatása és beszerzése az iskolai gondnok feladata.
Be kell vezetni és rendszeressé kell tenni az iskola környezeti állapotának napközbeni
ellenőrzését.
B) Külső: szülők, fenntartó és egyéb partnerek
Tanárok és szülők. Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői
ház és az iskola harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék
gyermekükben azt a környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván.
Iskolánkban ez egyrészt azon keresztül valósul meg, hogy az elsajátított viselkedési
formákat, ismereteket otthon is alkalmazzák a tanulók, másrészt az egyes környezeti
nevelési programjaink anyagi fedezetét – a lehetőségeiket figyelembe véve – a családok
maguk is biztosítják.
- Fenntartó. Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott intézmények profilját
és költségvetését, ezért a fenntartóval való kölcsönös együttműködés – az iskola egész
életén belül– a környezeti nevelési programunk megvalósítása szempontjából is fontos. Az
iskola igazgatójának feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehető
legoptimálisabb helyzet megteremtését elérje.
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város. Célunk, hogy az önkormányzat is támogassa az iskolai
környezeti nevelési programokat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Képviselőtestülete által
kidolgozásra kerülő Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról szóló 16/1998.(V.7.)számú
rendeletének rendelkezései.
- Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények. A tanórai és tanórán kívüli környezeti
programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző intézmények meglátogatása.
- Civil szervezetek. A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik
környezeti nevelési munkánkat. Tantestületünk több tagja rendszeresen részt vesz
előadásaikon. Szükséges, hogy több, az egész tantestületet érintő környezeti témájú előadás
és foglalkozás legyen a jövőben. A civil szervezetekkel való iskolai szintű kapcsolattartás
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igazgatóhelyettesi feladat. A szaktanárok egyénileg alakítanak ki kapcsolatot az egyes civil
szervezetekkel.
- Hivatalos szervek. A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy
környezetvédelmi és egészségügyi szempontból megfelelően működik-e az iskola.
Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az iskolai környezet kialakításában.

3.2. Anyagi erőforrások
A költségvetésből minden évben olyan felújításokat kell végezni, amelyek a
környezetbarát és kulturált környezet megteremtését, továbbá a környezetkímélő
működtetést szolgálják.
Alapítvány. Az iskolai alapítvány – rászorultsági alapon – támogatja a tanulók erdei
iskolákban és a nyári táborokban való részvételét. Lehetőség van azonban arra is, hogy a
tábori munkához szükséges eszközök vásárlását az alapítvány anyagilag segítse.
Pályázat. A pályázat-megjelenések figyelése igazgatóhelyettesi feladat. Az
igazgatóhelyettes tájékoztatja a kollegákat a pályázati lehetőségekről, és segít a pályázatok
elkészítésében. Az elnyert összeget teljes egészében arra a területre kell fordítani, amire a
kiírás szólt.

4. Alapelvek, célok
4.1. Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok
•

•
•
•

Általános célok, értékek a környezeti és egészségügyi nevelésben
Az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek tisztelete
és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak
környezetével, kultúrájával együtt
a Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés
a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése
a testi-lelki egészség megőrzése
Az iskola hitvallása

A környezet és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természetkörnyezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az
ember a természet része. Az általa okozott természeti-környezeti szennyeződések károsan
hatnak vissza a saját szervezete működésére.
Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket, és programjainkkal a
szülők és a környék lakóinak környezet- és egészségtudatos magatartását is fejleszteni
kívánjuk.
Hosszú távú pedagógiai célok
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és
erkölcsi megalapozása
az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése
rendszerszemléletre nevelés
holisztikus szemléletmód kialakítása
fenntarthatóságra nevelés
a környezetetika hatékony fejlesztése
érzelmi és értelmi környezeti nevelés
tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés
tolerancia kialakítása
a környezettudatos magatartás és életvitel segítése
az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése
az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése
az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása
ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek megelőzni az
egészségügyi problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát.
helyzetfelismerés, ok–okozati összefüggések
problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség
globális összefüggések megértése
létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása
az orvostudomány eredményeiből levonható helyes magatartásra, tevékenységre történő
aktivizálás
a családi életre nevelés fejlesztése
az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése

4.2. Konkrét célok és feladatok
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése
helyi értékek és problémák feltérképezése
helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem,
örökbefogadott patak, hulladék, iskolai büfé zöldítése, energiatakarékosság, helyi
védettség stb.)
lakóhely megismerése (értékek, gondok – a megoldás módjai)
hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken
azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken
a szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése
legalapvetőbb egészségvédelmi ismeretek megismertetése
az egészségre káros szokások biológiai-élettani-pszichés összetevőinek megismertetése
mindennapi testedzés:
 testnevelésórák, (amennyiben az iskola személyi, tárgyi, anyagi feltételei
lehetővé teszik a kerettantervben meghatározottakon felül is beiktathat
testnevelésórát, mivel az nem növeli a törvényesen megadott óraszámkeretet)
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napközis szabadidő, óraközi szünetek, uszodai programok, korcsolyázás,
DSE programok, mint lehetőség

Az iskola
Célok:
elhelyezkedéséből
adódó jellemzők:
Nagy forgalom
Közlekedési
biztonság növelése
A kerékpáros és
gyalogos közl.
segítése
Zaj
Csökkentés
Légszennyezés

Csökkentés

Szemét

Tiszta, egészséges
környezet

Kevés játszótér

A gyerekek
mozgásigényének
kielégítése
Tiszta, meghitt
környezet

Az iskolabelső

Energia-felhasználás

Takarékos fűtés

Világítás

Egészséges,
takarékos
Egészséges ivóvíz,
vízfogyasztás
csökkentése
A csatorna
karbantartása

Vízfelhasználás

Csatorna

Tevékenység, feladat:
(a még megvalósítandók, ill. a folyamatos
tevékenységek kiemelése)
- közlekedésbiztonsági ismeretek kiemelt tanítása
- kerékpárral közlekedők számára biciklitároló
- biztonsági felszerelések viselésének ösztönzése

- fák, cserjék ültetése
- speciális ablaküvegek
- zöldesítés az iskola környékén, az iskolakertben és
a növények gondozása, pótlása
- gyomtalanítás, parlagfű-irtás
- tantermekben légtisztítók
- szeméttárolók sűrítése
- szelektív hulladékgyűjtés, (papír, olaj, fémdoboz,
szárazelem) komposztálás
- felvilágosító előadások az egészségkárosító
anyagokról és a fertőzési veszélyekről
- utak sózása helyett ásványi őrlemény használata
- újabb játszóterek
- az iskolai játszótér felszerelésének bővítése
- festések, felújítások, a dekorációhoz falitáblák,
élősarkok, akvárium, madarak, a mellékhelyiségekben szappan, WC papír
- portalanítás (atkák-allergia)
- gyakori szellőztetés (beltéri szennyezőanyagok:
formaldehid, szén-dioxid)
- lábtörlők alkalmazása
- gázkazán szabályozása
- nyílászárók javítása, tető szigetelése
- neonok cseréje energiatakarékos izzókra
- víztakarékos öblítés, csapok karbantartása, a
klórozott szénhidrogéneket kiszűrő víztisztítók
alkalmazása
- biológiai lebontók alkalmazása
- ecetsav, mosószóda, borax, szódabikarbóna és
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Udvar
Iskolabüfé,
automaták

Biztonságos aljzat
Egészséges ételek,
italok

Az iskola
eszközellátottsága

A tanítás-nevelés
élményközpontúságának
növelése, az
esztétikai érzék
fejlesztése –
egészséges
személyiség

egyéb környezetbarát takarítószerek alkalmazása
- műfüves pálya megóvása
- gyümölcslevek-és teák, friss és szárított
gyümölcsök, joghurtok, sajtok, gabonapelyhes
édességek
- a tantermekben TV, video és számítógép,
interaktív tábla
- esztétikus dekorációk, falitáblák, szemléltetőanyagok
- digitális fényképezőgép, gáztűzhelyek, konyhai
eszközök, ismeretterjesztő folyóiratok, könyvtár,
médiatár

5. Tanulásszervezési és tartalmi keretek
5.1. Tanórai keretek
•
•
•
•
•

tantárgyakba beépítve
sportnap
egészségtan modul (5. 8.)
osztályfőnöki órákon környezet-és egészségvédelmi témák
testnevelés

A TANTÁRGYAK LEHETŐSÉGEI
Testnevelés
A tanulók
•
fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják,
egészséges testi fejlődésüket;
•
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;
•
igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból készüljenek az
eszközök, és a tornaszerek;
•
sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat (pl. méta, karikahajtás,
gólyalábazás, zsákban futás);
•
tudatosítsák általa az egészség és a környezet komplexitását.
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Magyar nyelv és irodalom
Általános iskola- alsó tagozat (6-10 év). A tanulók
•
ismerjék meg közvetlen a természetes és mesterséges, ember alkotta környezetük
értékeit bemutató irodalmi alkotásokat (meséket, mondákat, népdalokat és verseket);
•
egy táj megismerésekor képesek legyenek kifejezni érzelmeiket, alkalmazva érzékeljék az
anyanyelv gazdagságát, szépségét a szóbeli és írásbeli kommunikáció során.
Általános iskola – felső tagozat. A tanulók
•
ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv
egymásra hatását és mindezt tudják alkalmazni a természeti és ember alkotta
környezettel való kapcsolatteremtésben;
•
törekedjenek az anyanyelv védelmére;
•
sajátítsák el a média elemzésének technikáit;
•
tudjanak disputát folytatni.
A tanulókban
•
alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés;
•
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.
•
tudatosan készüljenek a „nyelvi környezetszennyezés” elkerülésére;
•
fejlesszük az esztétikai, erkölcsi érzékenységet.
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;
•
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.
Idegen nyelv
A tanulók
•
váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek
feldolgozásának segítségével;
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•

•

•

•

legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv
segítségével más országok hasonló problémáit;
ismerjék meg más népek ilyen irányú tevékenységeit, valamint az idegen országok
környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit;
legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában,
projektmunkában választ keresni;
állampolgári felelősségtudata fejlődjön.

A tanulókban
•
- alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben;
•
- fejlődjön az idegen nyelvi kommunikációképessége 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;
•
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.
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;
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•

•

mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad csak
felhasználni;
ismereteik birtokában, tetteik következményeit látó, távlatokban gondolkodó
állampolgárrá váljanak.

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;
•
ismerjék meg a világ globális problémáit;
•
ismerjék meg és őrizzék a természeti és az ember alkotta táj szépségeit.
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;
•
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.
Kémia
A tanulók
•
rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel;
•
törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására;
•
legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények
értelmezésére;
•
értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre,
valamint becsüljék meg ezek gazdasági hatásait.
Ének-zene
A tanulók
•
ismerjék fel a természeti ill. 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;
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•

•

tudják, hogy az élő ill. élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban
egyaránt akusztikus élményt jelentenek;
fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni.

Etika
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
•
alakítsuk ki azt a szemléletet, 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.
Rajz és vizuális kultúra
A tanulók
•
ismerjék fel a természeti ill. 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 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.
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.);
•
sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetőségeket.
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5.2. Tanórán kívüli lehetőségek
A tanulók környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az összefüggések
feltárásával meg kell alapozni, hogy lehetővé váljon a környezetért, a jövő generációkért
felelős viselkedést vállaló személyiség formálása.
Célkitűzések
A választott programok és az alkalmazott módszerek
•
fejlesszék a tanuló szociális képességeit
•
adjanak lehetőséget új ismeretek megszerzésére (biológiai sokféleség, fenntartható
fejlődés)
•
rendszerezzék, szelektálják, mélyítsék el a már meglévő ismereteket
•
szintetizálják az egyes tantárgyak nyújtotta analitikus ismereteket, tanítsanak
rendszerszemléletre
•
alakítsanak ki kritikus gondolkodást
•
fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos képességeket (pl.:
problémamegoldó, konfliktuskezelési képességek, tolerancia, alternatív gondolkodás)
•
ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására
•
alakítsanak ki környezeti érzékenységet, helyes szokásokat, viselkedési normákat
•
neveljenek a hagyományok tiszteletére
•
mutassanak követendő mintákat
•
ösztönözzenek felelősségteljes cselekvésekre (tárják fel, hogy mit tehet a tanuló egyéni
életében a környezeti problémák megoldása, megelőzése érdekében); tárják fel a tanulók
számára a globális kérdések alapvető gazdasági, társadalmi hátterét, tegyék világossá a
tanulók számára, hogy az ember a természet része, és csak akkor van esélye a
boldogulásra, ha kész együttműködni környezetével, és nem uralkodni akar felette
Szakkörök A szakkör a kutató típusú, önállóan vizsgálódni szerető tanulók
fejlesztésének nagyon jó színtere. A környezetvédelmi szakkörökön belül lehetnek
tematikus szakkörök is (pl.: biokertész, gyógynövény, természetkutató stb.), de a
tantárgyakkal megegyező szakkörök (kémia, biológia) munkájába is be lehet építeni a
környezeti nevelést.
- Elsősegélynyújtó, polgárvédelmi: külsős szakember segítségével
Tanulói pályázatok –egy-egy környezetvédelmi probléma, témakör kiadása önálló
kutatásra, feldolgozásra. A tanulók motiválása történhet kiírásával, a legjobb munkák
díjazásával. A születendő munka formája sokféle lehet: szakmai dolgozat, rajz, fotó, film,
interjú, irodalmi alkotás.
Tábor Az életmódtábor, tánctábor, sporttábor, sítábor, vándortábor az
egészségnevelés fontos színtere. A tábor típusától függően fontos az illetékes
önkormányzat, szakemberek megkeresése, véleményük kikérése. Lehetőleg ne táborozzunk
védett területen, amennyiben ez elkerülhetetlen, a természetvédelmi hatósághoz kell
folyamodni engedélyért.
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Iskolai átfogó környezetvédelmi programok, projektek – Projekthét szervezése a
tavaszi hulladékgyűjtés hetében. Megszervezhetjük annak kiderítését, hogy mennyire „zöld”
az iskolánk. Ennek keretein belül a tanulók felmérést végezhetnek az iskolai víz-, fűtés-,
világításrendszerről, az ezzel kapcsolatos költségekről, elkészíthetik a csepegő csapok
térképét, kutathatják a hulladék kezelési módjait, az irodaszerek beszerzési módját és
egészségkárosító hatásait, felhasznált mennyiségét. Az effajta program nagyon hatékony
lehet, hiszen egyszerre mozgósít tanárt, diákot, technikai dolgozót és vezetőséget egyaránt.
A környezet- és egészségvédelem jeles napjai. A természet-környezetvédelem és
az egészségügy jeles napjairól a tanórákba beépítve illetve külön programokat szervezve
(kiemelve: Ökonap) emlékezhetünk meg és tudatosíthatjuk a jelentőségüket. A nap
jellegének megfelelő vetélkedőt, akciót szervezhetünk, illetve pályázatot írhatunk ki.
Akciók – Egy-egy helyi környezeti probléma megoldására vagy jeles napokon
szervezzünk olyan akciókat, amelyek felhívják a lakóhelyünk közösségének figyelmét egyegy helyi vagy globális környezeti problémára. A megmozdulást szervezhetjük magunk is,
de csatlakozhatunk helyi vagy országos környezetvédő szervezetek akcióihoz (pl.: Takarítási
világnap, Autómentes nap).
Kiállítások – Rendezzünk iskolánkban nyitott, a nagyközönség által is látogatható
környezetvédelmi kiállításokat (pl. szemétszobrászat, természeti értékeket, helyi
problémákat bemutató kiállítás). Jó lehetőség a környező iskolákkal való kapcsolattartásra.
Iskolai zöld médiumok – Az iskolai könyvtárban létesítsünk külön polcot a
környezeti témakörökkel foglalkozó könyveknek, videofilmeknek, CD-lemezeknek. Ezzel a
megoldással a tanulók könnyebben átlátják a rendelkezésükre álló irodalmat, szívesebben
kutatnak, olvasgatnak.
Média – Fontos, hogy az iskola környezetvédelmi tevékenysége ismert és elismert
legyen a helyi, illetve tágabb közösségben. Ezért tartsunk szoros kapcsolatot a helyi
médiával, és gondoskodjunk az érdemi események, feltárt problémák, eredmények
megismertetéséről.
Zöldesítés : A környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolva vagy önálló programként,
a szülők illetve az iskola-közeli (lakótelep) lakosság megnyerésével cserjék, fák ültetésével
szépíthetjük környezetünket és a zajtól, portól védhetjük szervezetünket.
Különválogató (szelektív) hulladékgyűjtés – Ha van lehetőség bevonni a helyi
hatóságokat, szervezzük meg az egész iskolára kiterjedő szelektív hulladékgyűjtést és
elkülönített elszállítást legalább a papírhulladék, a szárazelem, fémdoboz, használt étolaj és
a szerves hulladék vonatkozásában. Ezen tevékenység hatásfoka nagy, hiszen jelentős
mértékben kihathat a tanuló tágabb környezetére is.
Vetélkedők, tanulmányi versenyek – Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat
ösztönözzük arra, hogy vegyenek részt helyi, regionális és országos versenyeken.
Városismereti program – A Diákönkormányzattal való együttműködés keretében
szervezzünk olyan programokat, amelynek során megismerhetik a gyerekek a szűkebb és
tágabb környezet jellemző épületeit, tereit és egyéb objektumait. Az ismereteket vetélkedők
illetve kiállítások formájában lehet még jobban rögzíttetni a tanulókkal.
Kapcsolattartás külső segítő partnerekkel – Találkozzanak a tanulók a helyi és
országos környezet- és természetvédő civil szervezetekkel, ifjúsági tagozatként aktívan be is
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kapcsolódhatunk ezen mozgalmakba. A cégekkel közös program szervezése. Szervezzünk a
gyerekeknek természetvédelmi akadályversenyt. A felügyelőségek, vagy környezetvédelmi
cégek bevonásával műszeres vizsgálatokat is végezhetünk (pl. zajszint, talaj-,
levegőszennyezettség).
Művészeti csoportok, ünnepségek – Használjuk ki a művészetek iránti
érdeklődést. Néhány problémára próbáljuk ráirányítani a figyelmet a művészet eszközeivel.
Szervezzünk irodalmi műsort (pl. Föld napja, Víz világnapja). Természetes anyagok
felhasználásával készítsük el egy környezetbarát lakóház, porta modelljét. Éljünk a
drámapedagógia korszerű módszereivel is.
Kézműves foglalkozás – A természet adta anyagok (termések, levelek, tollak,
csigaházak..) illetve az újrahasznosítható hulladék-anyagok felfelhasználásával különböző
díszeket, kompozíciókat készíthetünk, amelyekből kiállítás vagy vásár is szervezhető (pl.:
Karácsonyi vásár)
Diákönkormányzati nap – Az iskolai programnak mindig lehet környezetegészségügyi része is.
Sportnap – a szülőkkel összefogva egész naposra is tervezhetjük (szombat) és az
egészséges ételek, italok, gyógyhatású készítmények vásárával, táncbemutatókkal, egészségi
állapotfelméréssel is összeköthetjük.
Napközis szabadidős foglakozások : séta a környéken, termések gyűjtése
Sport: délutánonként változó évfolyam-összetételben sportversenyek.
Előadások – A nagyon jól sikerült környezet-egészségvédelmi tanulói
kiselőadásokból illetve a kiírt pályázatok szóbeli védéséből rendezhetünk egy iskolai szintű
programot is. A tanulók, tanárok, szülők környezet-egészségügyi nevelésének egyik hasznos
módszere amellett, hogy fejleszti a tanulók helyes önértékelését és pozitív megerősítését.
Hívhatunk meg ebben a témában jártas szülőket vagy szakembereket, sőt volt tanítványokat
is!
Szülői értekezletek : utalás a környezet-egészségvédelem néhány fontos elemére.
Szülői fórum : Témák. Egészséges táplálkozás, drogprevenció, lelki egészség,
háztartási környezetvédelem.

6. Módszerek
•
•
•
•
•
•
•
•

Játékok
Modellezés
Riport módszer
Projekt módszer
Terepgyakorlati módszerek
Aktív, kreatív munka
Közösségépítés
Művészi kifejezés
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7. Taneszközök
Tankönyvek, nyomtatott és elektronikus anyagok, természetismereti könyvek,
mesekönyvek, játékgyűjtemények, hírlevelek, folyóiratok, természetfilmek,
dokumentumfilmek, diasorozatok, plakátok.
•
Térképek, tájékozódási eszközök (iránytű, tájoló), modellek, tablók.
•
Fizikai, kémiai mérésekhez megfelelő eszközök, anyagok, biológiai vizsgálatokhoz
szükséges eszközök, anyagok (nagyító, mikroszkóp, bonckészlet 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)
Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel,
amelyek a környezeti nevelési munkához szükségesek. Folyamatosan pótolni kell az
elhasználódott vegyszereket, eszközöket valamint lépést tartva a fejlődéssel, új eszközöket
kell beszerezni.
A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, hogy a nevelő-oktató munkát
segítő eszközök és felszerelések jegyzékébe beépüljön a környezeti nevelés eszközigénye is.
•

8. Az iskolai környezet
8.1. Az iskolaépület és működtetése
A helyzetelemzésben kiderült, milyen az iskola jelenlegi állapota, képe, és az is, hogy
ez mit jelent környezeti nevelési szempontból. Ennek a fejezetnek az a célja, hogy
átgondoljuk, mi az, amit változtatni szeretnénk és tudunk (van rá lehetőség, megoldható
pénzügyileg is), hiszen az iskolai környezet is jelentős hatást gyakorol a gyerekek
személyiségének formálódására. Meg kell próbálni olyan körülményeket létrehozni, mely
lehetővé teszi, hogy a gyerekek örömmel érkezzenek az iskolába, úgy érezzék, hogy az
iskola értük van.
Néhány ötlet ehhez:
•
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.
•
A tanterem biztosítson megfelelő teret a gyerekek mozgásigényéhez! A tér berendezése,
az eszközök, a növények elhelyezése biztosítson balesetmentességet.
•
Legyenek egészséges mértékűek és formájúak a székek, asztalok!
•
Legyenek az iskolában megfelelő termek, helyiségek, ügyeljünk a világosságra és a
megfelelő hőmérsékletre.
•
Az ablakok előtt annyi növény legyen, ami nem árnyékol túl nagymértékben!
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•

•

•

Az iskolaudvar zöldítése: próbáljunk minél több zöld területet csempészni az iskola
udvarára. Törekedjünk rá, hogy legyen minél több fa. Létrehozhatunk virágos kertet,
sziklakertet, melyet a gyerekek szívesen gondoznak. Helyezzünk el padokat is az
udvaron, hogy a gyerekek le tudjanak ülni, mert sokszor azért nem mennek ki szívesen
az épületből, mert nem tudnak hol beszélgetni.
Hulladékkezelés: Papírgyűjtést lehet rendezni, és megszervezni a MÉH-be való
elszállítását.
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 stb.

8.2. 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, gyerekek is részt
vehetnek a terítésben, segíthetnek a tálalásban stb.)
Büfében egészséges ételek árusítása.
Szünetekben szellőztetés, minél többet legyenek a gyerekek az udvaron stb.
Délutáni foglalkozás megszervezése, napközi, tanulószoba.

9. Kommunikáció
•

•
•
•

•

•
•

Iskolán belül
Tanárok–iskolavezetők, tanárok–tanárok: előre kiírt és rögtönzött értekezletek,
faliújság, megbeszélések,
Diákok–tanárok: faliújság, iskolaújság, diákönkormányzat, osztályfőnökök tájékoztatása,
Diákok–diákok: faliújság, iskolarádió, diákönkormányzat,
Iskola–szülők: szülői értekezletek, fogadóórák, levélben való tájékoztatás, nyílt napok,
szülőkkel közös programok, iskolaújság, évkönyv, kiállítások.
Iskola–partnerek: évkönyv, nyílt programok, nyílt napok, levélben való tájékoztatás.
Külső (helyi és országos média)
Település újsága, önkormányzat faliújsága, nyílt programok, zöld hirdetőtábla.
Országgal: TV, rádió, Internet.

•
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10. Minőségbiztosítás
A minőségbiztosítás során a következő sémában lehet gondolkodni:
1. Készítünk egy tervet, majd kipróbáljuk
2. Ha nem működik, elemezzük a tervet, megkeressük a hibákat, helyesbítjük, majd
újra kipróbáljuk.
3. Ha még mindig nem jó, megismételjük az előző lépést.
4. Ha a próba működik: végrehajtás, majd értékelés következik.

11. Továbbképzések
•

•

•

Belső (helyi)
Tanulmányutak: A mi iskolánkban minden évben szervezünk egy tanulmányutat,
melynek során természeti és kulturális értékekkel ismerkedünk.
Továbbképzés az iskolában meghívott szakértők segítségével az egész tanári kar és a
többi dolgozó számára.
Külső
Részvétel akkreditált környezeti neveléssel kapcsolatos továbbképzéseken.
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