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„A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan 
fogalmak meghatározásának folyamata, amelyek segítenek az 
ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő biofizikai környezet 
sokrétű kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges 
készségek és hozzáállás kifejlesztésében. A környezeti nevelés 
hatást gyakorol a környezet minőségét érintő döntéshozatalra, 
személyiségformálásra és egy széles értelemben vett viselkedésmód 
kialakítására.” (IUCN, 1970)  
 

1. Helyzetkép a környezeti nevelés szemszögéből 
1.1. Tárgyi feltételek a környezeti nevelés szempontjából 

Belvárosi iskola révén, tárgyi feltételeink nem alkalmasak a szabadban szervezett 

foglalkozások megszervezésére, ezért ezt iskolán kívüli színtereken valósítjuk meg. A 

természettudományi szaktantermek a szaktantermi oktatáshoz kellő felszereltséggel 

rendelkeznek. 2013-ban a gimnáziumban természettudományos diáklaboratórium került 

kialakításra, amelynek használatát természettudományos tantárgyaink oktatása során 

együttműködési megállapodás keretében biztosítják a környék diákjai számára. A SZERETED 

LABOR felszereltsége és szakmai háttere még hatékonyabbá teszi gyakorlati oktatásunk. Az 

iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel, amelyek a 

környezeti nevelési munkához szükségesek. Folyamatosan pótoljuk az elhasználódott 

vegyszereket, eszközöket, valamint lépést tartva a fejlődéssel, új eszközöket szerzünk be.  

 Az épület egy része jelentős felújításon, modernizáláson esett át. A konyha modernizálása és 

energiatakarékos eszközökkel való felszerelése megtörtént, az energiatakarékosság 

szempontjából a nyílászárók cseréje jelentős lépés volt. Az épület dekorációja folyamatos, 

esztétikus. 

1.2. Környezeti nevelési múltunk, jelenünk 

Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet 

minden színterén tapasztalható: szociális, gazdasági, ökológiai, politikai területeken is. A 

fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A diákok 

számára olyan oktatást kell az iskoláknak biztosítani, amelyben hangsúlyt kapnak az erkölcsi 

kérdések és a környezettudatos életmód. Interaktív módszerek segítségével kreatív, 

együttműködésre alkalmas, felelős magatartást kialakító, döntéshozásra, konfliktuskezelésre 

és megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk. Mindezek megkívánják az új értékek 

elfogadását, kialakítását, megszilárdítását és azok hagyománnyá válását. 



A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási, tanítási stratégiákat tudunk 

kialakítani. Iskolánk már a 80- as évek kezdetétől nagy gondot fordított a környezeti nevelés 

megújítására. Pedagógiai programjában eddig is kiemelt szerepet kapott a környezeti 

nevelés, 2008-ban az ökoiskola, majd az örökös ökoiskola cím elnyerése után 

alapdokumentumainkat is az ökoiskolák kritériumrendszeréhez igazítottuk. 

 Helyi tantervünk műveltségi területeinek közös követelményei között szerepel a környezeti 

nevelés, így valamennyi területét áthatja a környezettudatosság, lehetővé teszi a tantárgyak 

közötti integrációt. 

Mivel iskolánk környezete nem alkalmas a szabadban szervezett foglalkozások megtartására, 

ezért külső színtereken valósítjuk meg a különféle modulokat. A 90-es évek óta szoros 

szakmai kapcsolatot tartunk fenn a szegedi vadasparkkal, ahol a zoopedagógiai módszerek 

kidolgozásában és népszerűsítésében is részt vettünk. A témában több nemzetközi 

programba is bekapcsolódtunk pl. Állatkertek határon átnyúló programjában, ELENA élő 

állatokkal az oktatás segítésében stb. A biológiai sokféleség megőrzésének érdekében 

indított európai természetvédelmi kampányhoz két programmal is kapcsolódtunk: a Natura 

2000, és a „Let it Grow!” kampánnyal. 

Nem csak a tanulóinkkal veszünk részt a környezeti nevelés megújításába, de kollégáink is 

jobbnál- jobb ötletekkel gazdagítják.    

A SULINOVA Szociális életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztésére kidolgozott több 

modul fejlesztésében is tevékenyen vettünk részt. 

A TÁMOP 3.1.1 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ökoiskolai 

nevelési-oktatási program fejlesztés elnevezésű projektben, több modult, jó gyakorlatot 

dolgoztunk ki és számos mások által kidolgozott modult véleményeztünk és próbáltunk ki.   

Az SZTE Neveléstudományi Intézet szociális kompetencia fejlesztésével kapcsolatos 

kutatásaihoz kapcsolódva egy 150 tanulót bekapcsoló felmérést végeztünk a szociális 

kompetencia összetevők tantárgyba ágyazott fejlesztésének lehetőségeit vizsgálva. A 

fejlesztő programot a környezetismeretek tantárgyra dolgoztuk ki. 

A legújabb szakmódszertani pályázatukhoz is, mely 2020- ban zárul, iskolánk több 

pedagógusa kapott felkérést. A pályázat témája a természettudományos gondolkodás 

fejlesztése: oktatási segédanyagok kidolgozása a közoktatási és a tanárképzés számára.  

Munkánk az iskolai élet területére kiterjed. Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden 

tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne 

elszigetelt ismereteteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s 

benne az embert. Érthető tehát, hogy a természettudományos tantárgyak összhangjának 

megteremtése kiemelt feladatunk volt és maradt. Alsóbb évfolyamokon a 

természetismeretek tantárgy olyan komplex tantárgy, mely tananyagát tekintve kapcsolódik 

szinte minden tantárgyhoz. A napközis foglalkozások is alkalmasak, főként az iskolán kívüli 

megvalósításra, Tudástár, múzeum, vadaspark és füvészkert látogatása. A felsőbb 

évfolyamokon a kémia, a biológia, a földrajz és a fizika tantárgyak között már megvalósult az 

együttműködés. Egyre bővül a kör számos városi, regionális rendezvényt, vetélkedőt 



szervezünk pl.: Kutatók éjszakája, Titkok padlása, Tisza vetélkedő.  Ezekhez kapcsolódik sok a 

humán területeken kialakult kezdeményezés is. 

A gazdasági ismeretek tantárgyba ágyazott oktatásának bevezetése megerősítette a JAM 

szervezettel való kapcsolatunkat, együttműködésünket. 

Fontos az egyetemi hallgatók gyakorlatának támogatása is, hiszen egyre több tanuló írja 

szakdolgozatát ökoiskola témakörben, melyhez ökoiskola munkacsoportunk segítségét is 

kérik. 

2. Erőforrások 
2.1. Belső források 

 

Humán erőforrások  Feladat, szerepkör  Erősségek  

Iskolavezetőség  Támogatja a környezeti 
nevelési programokat. A 
minőségi munka részeként 
értékeli az ilyen 
tevékenységet.  

Hiteles személyiségek a 
pedagógusok és a diákság 
számára. Hasznosítható 
kapcsolatrendszer.  

Tanárok  Kidolgozzák és a 
tantárgyakba beépítve 
tanítják az egyes környezeti 
tartalmakat. 

Valamennyi szakos érzi, 
hogy minden tanár feladata 
a környezeti nevelés.  

Környezeti nevelési 
munkacsoport 
(munkaközösség)  

Elkészíti a pedagógiai 
programnak megfelelően az 
éves tervet, segíti és 
koordinálja annak 
megvalósítását. 
Dokumentációs és értékelő 
munkát végez, pályázatokat 
ír, kapcsolatot teremt a 
külső támogatókkal.  

Lehetőséget ad a különböző 
szakmacsoportok 
programjainak 
összehangolására (témahét, 
versenyek, akciók, 
kiállítások, jeles napok 
eseményei stb.)  

Osztályfőnöki közösség  Évfolyamokra lebontva 
foglalkozik az 
egészségneveléshez kötődő 
környezeti nevelési 
tartalmak feldolgozásával.  

Lehetőség van az 
aktualitások azonnali 
megbeszélésére 
osztályközösségi szinten  

Diákönkormányzatot segítő 
tanár  

Tagjai a környezeti nevelési 
munkacsoportnak. 
Lehetőségük van a 
környezeti nevelés 
egészségnevelési 
területeinek erősítésére.  

Napi kapcsolat a diákokkal, 
az egyedi problémák 
azonnali kezelése.  

Iskolaorvos  Előadások tartása az 
egészséges életmódról, a 
környezeti ártalmakról. 

Szakmai kompetencia, 
személyes ráhatás.  



Segíti a tanárok munkáját 
terepgyakorlatokon, erdei 
iskolában.  

Adminisztratív dolgozók  Támogatják a tanári munkát 
az egyes programok 
hátterének biztosításával 
(pl. hivatalos levelek, 
pénzügyi adminisztráció, 
pályázati elszámolások)  

Részt vállalnak a szelektív 
hulladékgyűjtésben, 
takarékosságban.  

Technikai dolgozók  A programok tárgyi 
feltételeinek biztosítása, 
laborok, vizesblokkok, 
világítási hálózat 
karbantartása, hőszigetelés, 
stb.  

Zöldítési program, szelektív 
hulladékgyűjtés.  

Diákok  A tervezett éves 
programban  

Valamennyi diák érintett 

Szülők A tervezett éves 
programban  

Valamennyi szülő érintett 

 

2.2. Külső kapcsolatok 

 

Fenntartó 

Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott intézmények profilját és 

költségvetését, ezért a fenntartóval valókölcsönös 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 leg-optimálisabb 

helyzet megteremtését elérje. 

 

Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények 

A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a 

különböző intézmények meglátogatását. Iskolánk számára ilyen szempontból kiemelkedően 

fontosak a múzeumok, az állatkertek és a nemzeti parkok. Ezeket a látogatásokat a 

tanórákon készítjük elő. Iskolai tanulmányai során, minden tanulónak legalább egy 

környezeti témájú intézménylátogatáson részt kell vennie. Az adott intézménnyel a 

kapcsolatot a munkaközösségek egy megbízott tanára tartja. Évek óta szoros kapcsolatot 

tartunk fenn a CSEMETE (Csongrád-megyei Természetvédő Egyesület) szakosztályaival. 

 

  



Civil szervezetek 

A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik környezeti nevelési 

munkánkat. Tantestületünk több tagja rendszeresen részt vesz előadásaikon, tovább-

képzéseiken, illetve mi is tartunk előadásokat, továbbképzéseket a civil szervezetek által 

szervezett programokon. A szaktanárok egyénileg alakítanak ki kapcsolatot az egyes civil 

szervezetekkel. 

1995 óta a CSEMETE Csongrád Megyei Természetvédő Egyesülettel dolgozunk együtt, rajtuk 

keresztül tartjuk a kapcsolatot a KOKOSZ, a KÖR, a KÖRLÁNC, a HUMUSZ és a KÖT HÁLÓ 

Országos Hálózatával, valamint a CSERMELY Védegylet MME helyi csoportjaival, JAM, MKNE. 

A Szegedi Vadaspark révén aktívan veszünk részt az Állatkertek Országos Egyesületének 

 

 

3. TANULÁSSZERVEZÉSI ÉS TARTALMI KERETEK 

 

  

 

3.1. TANTÁRGYI LEHETŐSÉGEK 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

A tanulók  

 

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

egymásra hatását  

• ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit bemutató  

irodalmi alkotásokat! (meséket, mondákat, népdalokat és verseket  

• ismerjék meg az irodalmi művekben megjelenő természeti és környezeti értékeket, az  

ember és a természet közötti harmonikus kapcsolatok kialakulását  

• legyenek képesek irodalmi szövegek alapján problémafelvetésekre, vitára,  

véleményalkotásra, érvelésre  

• erősödjön esztétikai, erkölcsi érzékenységük  



• tudatosan készüljenek az anyanyelv védelmére, a „nyelvi környezetszennyezés”  

elkerülésére  

• sajátítsák el a médiumok elemzésének technikáit  

A tanulókban  

 

• alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés, a jó problémafelvetés,  

vitakészség, véleményalkotási képesség  

• növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet- és  

természetvédelemi témájú könyvek feldolgozásával  

• fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével  

 

Történelem 

 

A tanulók  

 

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

természet  

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

a  

közösségi normák alakulására  

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

• legyenek képesek a globális problémákra megoldásokat keresni a természeti népek 

példáján  

keresztül  

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

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

csökkentésében  

 

  



Társadalomismeret 

 

A tanulók  

 

• ismerjék meg a természet közelben élő, a természetet tisztelő, azt felhasználó, és nem  

kihasználó paraszti életmód értékeit  

• ismerjék meg a népszokások egészségvédelmi vetületét (ünnepek előtti böjtök)  

 

 

Idegen nyelv 

 

A tanulók  

 

• váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek feldolgozásának  

segítségével  

• legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv segítségével  

más országok hasonló problémáit  

• tudják más népek ilyen irányú tevékenységeit és ismerjék az idegen országok  

környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit  

• legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában, 

projektmunkában választ keresni  

• állampolgári felelősségtudatuk fejlődjön  

 

A tanulókban  

• alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben  

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

 

  



Matematika 

 

A tanulók  

 

• váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket  

matematikai módszerekkel demonstrálják  

• legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére  

statisztikai módszerek alkalmazásával  

• tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni  

• logikus gondolkodása, a szintetizáló és a lényegkiemelő képessége fejlődjön  

• tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait  

• 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  

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

felhasználni  

• ismereteik birtokában váljanak tetteik következményeit látó, előregondolkodó  

állampolgárrá  

• ismerjék meg az alternatív energiahordozókat és forrásokat  

 

Kémia 

 

A tanulók  

 

• rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel  

• törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására  

• legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények 

értelmezésére  

• ismerjék a környezetüket legjobban szennyező anyagokat, törekedjenek ezek 

használatának  

csökkentésére  

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

tartózkodjanak ezek kipróbálásától  



• értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, valamint  

becsüljék meg ezek gazdasági hatásait  

 

Földrajz 

 

A tanulók  

 

• szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen  

környezetükről  

• érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és 

társadalmi  

folyamatok hatásainak eredményeit  

• értsék meg, hogy a népek eltérő természeti és gazdasági körülményei, hagyományai  

meghatározzák gondolkodásmódjukat, világszemléletüket  

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

erőforrásainak kimerüléséhez vezet  

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

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

 

A tanulókban  

 

• a környezet értékeinek megismerésével erősödjön a környezettudatos életmód iránti igény  

• alakuljon ki az igény a szülőföld cselekvő felfedezésére  

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

megoldásában való aktív részvételi készség  

 

  



Biológia 

 

A tanulók  

 

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

lehetőségeit  

• ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet  

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

között az ok-okozati összefüggéseket  

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

környezetük közötti kapcsolatrendszert illetően  

• ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat  

• legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére  

• sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat  

 

A tanulókban  

 

• alakuljon ki ökológiai szemléletmód  

• alakuljon ki a természeti és az épített környezet iránti felelősség  

 

 

Ének-zene 

 

A tanulók  

 

• ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát  

• ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait  

• fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban  

• vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét  



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

egyaránt akusztikus élményt jelentenek  

• fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni  

 

Rajz és vizuális kultúra  

 

A tanulók  

 

• ismerjék meg a természet sokszínűségét, formagazdagságát  

• ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát  

• ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit  

• ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére  

• Tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira  

• ismerjék a természetes alapanyagok használatát  

• legyenek képesek alkotásokat létrehozni, melyek a természetről szólnak  

• legyenek képesek a műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak megfelelően  

elemezni  

• legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek megfelelően  

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

• tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre  

• kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket  

 

 

 

Informatika (számítástechnika és könyvtárhasználat) 

 

A tanulók  

 

• legyenek képesek az interneten illetve a szakirodalomban információkat keresni, konkrét, a  



valós életből vett példákat értelmezni, és legyenek képesek ezeket elemezni, tudjanak  

megfelelő következtetéseket levonni  

• legyenek képesek a számítógép segítségével megszerezhető tudás szűrésére, váljanak  

képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és feldolgozására  

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

lehetőségeket  

• használják a világhálót kutatómunkára, ismeretszerzésre  

• futtassanak környezeti elemek megváltozását figyelembevevő szimulációkat és statisztikai  

teszteket  

• rendezzenek környezeti kérdésekről virtuális fórumot máshová járó diákokkal közösen  

• szerkesszenek és nyomtassanak környezetvédelmi újságokat és posztereket  

• ismerjék meg a távközlési-informatikai berendezések környezetkárosító hatásait  

• váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket  

informatikai módszerekkel demonstrálják (számítástechnika alkalmazása,  

könyvtárhasználat, irodalmi hivatkozások)  

• legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére a  

különféle szoftverek (adatok táblázatos tárolása, kiértékelése, összefüggések vizsgálata,  

statisztikai módszerek alkalmazása) segítségével  

• a számítástechnikai eszközök használata során valósítsák meg az anyag- és  

energiatakarékos alkalmazás feltételeit  

 

Testnevelés 

 

A tanulók  

 

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

egészséges testi fejlődésüket  

• győződjenek meg a mozgás jótékony hatásairól a különböző szervrendszerek működését  

tekintve  



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

tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia  

fejlesztésében  

• értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a  

környezetszennyezés az egészségre veszélyes  

• igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból készüljenek az  

eszközök, és a tornaszerek  

• sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat  

 

A tanulókban  

 

• tudatosítsa az egészség és a környezet komplexitását  

• alakuljon ki az igény a higiénés normák betartására  

 

 

 

4. AZ ISKOLAI KÖRNYEZET 

 

  

Feladatunk a mindennapi iskolai élet „fizikai” és szellemi környezetének átalakítása a 

környezeti nevelési program szellemében. Fontos megtervezni az iskola mindennapi 

életének ezernyi mozzanatát, s azt, hogy ezeken keresztül hogyan válhat az iskola környezet-

barátabbá, miképpen alakíthatja az ott dolgozók és tanulók életmódját környezet-

tudatosabbá.  

Ehhez járulhatnak hozzá az alábbiak: 

 

• anyag- és energiatakarékos iskolaüzemeltetés és tanórai mozzanatok  

• pedagógusok, dolgozók példamutatása, melyhez a munkaköri leírások módosítása is  

hozzájárulhat  

• a szelektív hulladékgyűjtés következetes megvalósítása  



• termek, folyosók és az udvar zöldítése, a tantermek organikus díszítése  

• élősarok (állatház) kialakítása, gondozása  

• a tömegközlekedési eszközök, a kerékpáros és gyalogos közlekedés népszerűsítése  

• a büfé árukészletének átalakítása  

• a menza környezet-barátabb, egészségesebb működtetése  

• az iskolai ismeretterjesztés tanórán kívüli eszközeinek jobb kihasználása (faliújság,  

iskolaújság, iskolarádió, helyi média)  

 

 

  

5. KOMMUNIKÁCIÓ  

 

 

5.1. Az iskolán belüli kommunikáció szerves része a szemléletformálásnak, ezért 

rendszeresen kihasználjuk a lehetőségeit, hogy megértessük a részt vevőkkel, hogy az iskolai 

élet környezetbaráttá alakítása közügy, minden ott élő közös ügye. A faliújság aktuális hírei 

(tanáriban, diákságnak) lehetőséget teremtenek az információátadásnak.  

Az iskola munkaközösségeinek munkáját szakmai-módszertani téren segíti a környezeti 

nevelési munkaközösség (vagy a felelős tanár). Az iskolavezetés vállalja, hogy a 

szakanyagokat eljuttatja a felhasználóhoz.  

 5.2. Az iskolán kívüli kommunikációt használva elsősorban a helyi média lehet a partnerünk. 

Különösen a látványos, jelentős programjaink esetében egy kapcsolattartó (hiteles) személy 

tájékoztatja a városi televíziót és a napilapot az aktuális rendezvényekről, eseményekről.  

Az iskolai honlap lehetőségeit kihasználva folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket  

(iskolai dolgozók, szülők, lakosság, régi diákok, iskolafenntartó…).  

 

  

6. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS - MINŐSÉGELLENŐRZÉS  

 

  

A környezeti nevelés sikerességét értékelhetjük különböző résztvevőkre megtervezett, és 

kidolgozott eszközökkel. A minőségbiztosítást egy környezeti nevelési munkaközösség 



hangolja össze.  Az ökoiskola munkacsoport által összeállított munkaterv alapján készített 

éves beszámoló segíti a hatékonyság mérését. 

 

A tanulók környezeti tudatosságának alakulását tevékenységeik változásán, ismereteik 

bővülésén mérhetjük.  

 

 


