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ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 
 

A közoktatási intézményeknek környezeti nevelési programot kell készíteni. 

A környezeti nevelési program elkészítésekor figyelembe kell venni a kapcsolódó 
jogszabályi előírásokat, és természetesen az intézmény speciális helyzetét, 
környezetét, nevelési-oktatási elveit. 

Az intézmény céljai közül itt kell kiemelni az ember és környezete harmonikus 
kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme és a 
fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítását. 

A környezeti nevelés legfontosabb alapelvei: a megelőzés, az elővigyázatosság, a 
leghatékonyabb megoldás, a helyreállítás, a felelősség, az együttműködés, a 
tájékozódás és a nyilvánosság. 

1. A KÖRNYEZETI NEVELÉS SZÍNTEREI ISKOLÁNKBAN 

Hagyományos tanórai oktatásszervezésben 
 

Tanórán, foglalkozáson: 
Az óra, illetve foglalkozás jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan 
dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos 
vonatkozások, amelyekhez a gyermekeknek 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 az élményszerű tanításra lehetőség 
nyílik. 

Nem hagyományos tanórai keretben 
 

A tanév során az osztályok intézmény- és múzeumlátogatásokat szerveznek. 
Tanórán kívüli programok: 
– a gyerekek olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet- és természetvédelem 

fontos téma, így elmélyíthetik tudásukat 
– az iskola rendszeresen szervez tanulmányi sétákat, kirándulásokat 
– különböző akciókban veszünk részt (elem-, alumínium- és papírgyűjtés) 
– kiállításokat rendezünk jeles alkalmakra (rajz- és fotókiállítás) 
– évente iskolanapot rendezünk különböző témakörben, melyeken diákjaink 

megismerik a közvetlen környezetüket (természeti és épített), hagyományainkat, 
értékeinket 
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Erőforrások 

A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az 
iskolai élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó 
munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. 
 

Nem anyagi erőforrások 

Intézményen belüli együttműködés 
 
Tanárok 
Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, 
munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti 
nevelés, illetve oktatás közös szemléletben és célokkal valósuljon meg, ki kell 
alakítanunk, illetve tovább kell fejlesztenünk a munkaközösségek együttműködését. 
 
Tanulók 
Az iskola minden tanulójának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse 
társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai 
diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt 
különösen érdeklődő és elkötelezett tanulókból álló diákcsoportnak. 
 
Pedagógusok 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 a témanapoknak, a 
hulladékgyűjtési akcióknak. A diákok és tanárok együttműködése nélkülözhetetlen a 
környezetbarát iskolai környezet létrehozásában és megőrzésében is. 
 
Pedagógusok és szülők 
Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és az óvoda, 
iskola harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék 
gyermekükben azt a környezettudatos magatartást, amit intézményünk is közvetíteni 
kíván. 
 
Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 
Az intézmény adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei 
környezeti nevelési programunknak. Az adminisztráció területén fontos feladatunk, 
hogy csökkentsük a felesleges papírfelhasználást (pl. féloldalas papírlapok használata, 
kicsinyített és kétoldalas fénymásolás, digitális információáramlás), folyamatosan 
gyűjtsük a hulladékpapírt és a kifogyott nyomtatópatront. Példamutató, ha a tanulók 
látják, hogy az intézmény épületének takarítása során környezetkímélő, az egészségre 
nem ártalmas tisztítószereket használunk. 
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Intézményen kívüli együttműködés  
 
Fenntartó 
Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott intézmények profilját és 
költségvetését, ezért a fenntartóval való kölcsönös együttműködés – az óvoda és 
iskola egész életén belül – a környezeti nevelési programunk megvalósítása 
szempontjából is fontos. Az intézmény igazgatójának feladata, hogy a fenntartóval való 
egyeztetés során a lehető legoptimálisabb helyzet megteremtését elérje. Célunk, hogy 
a fenntartó a kötelező támogatáson túl is finanszírozza az iskolai környezeti nevelési 
programokat. 
 
Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények. 
A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a 
különböző intézmények meglátogatása. Intézményünk számára ilyen szempontból 
kiemelkedően fontosak a múzeumok, az állatkertek és a nemzeti parkok. Ezeket a 
látogatásokat a tanórákon, foglalkozásokon készítjük elő. 
 
Partnerkapcsolatok 
Az IPR rendszerhez kapcsolódó partnerek, civil szervezetek megkeresése, kapcsolat 
fenntartása, segítségkérés, közös rendezvények, programok, tevékenységek. 
 
Civil szervezetek 
A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik környezeti nevelési 
munkánkat. Szükséges, hogy több, az egész tantestületet érintő környezeti témájú 
előadás és foglalkozás legyen a jövőben. 
 
Hivatalos szervek 
A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi és 
egészségügyi szempontból megfelelően működik-e az intézmény. Javaslataikra, 
véleményükre építeni kívánunk az ÁMK környezetének kialakításában. 
 

Anyagi erőforrások 
 
Saját erőforrások 
 
Költségvetés 
Az intézményi költségvetésből minden évben olyan felújításokat célszerű végezni, 
amelyek a környezetbarát és kulturált környezet megteremtését, továbbá a 
környezetkímélő működtetést szolgálják. A környezeti nevelési munkához szükséges 
kisebb eszköz- és szakkönyvvásárlás, valamint iskolai környezeti témájú versenyek 
lebonyolítása, jutalmazása is lehetséges. 
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Alapítvány 
Az iskolai alapítvány (Jalingva) támogatja a tanulók tevékenységeit. Az alapítványok 
lehetőséget teremtenek eszköz, játék és tananyagvásárlásokra. 

Külső erőforrások 

Saját bevétel 
Az intézménynek teremkiadásból van saját bevétele, melyek összege változó. 
 
Pályázat 
Az EU-hoz történt csatlakozásunk következtében egyre több pályázati lehetőség 
adódik, melyeket igyekeznünk kell kihasználni. 

Alapelvek, jövőkép 

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat tartjuk legfontosabbnak: 
– a fenntartható fejődés 
– a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések 
– a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései 
– alapvető emberi szükségletek 
– emberi jogok 
– demokrácia 
– elővigyázatosság 
– biológiai és társadalmi sokféleség 
– az ökológiai lábnyom 
Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak 
gyermekeink, tanítványaink. 
Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani: 
– a környezettudatos magatartást és életvitelt 
– a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és 

életvitelt 
– a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak 

megőrzésének igényét és akaratát 
– a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését 
– a rendszerszemléletet 
– és tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését 
– az egészséges életmód igényét, és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, 

módszereket 
A célok eléréséhez készségek kialakítása, fejlesztése szükséges: 
– alternatív, problémamegoldó gondolkodás 
– ökológiai szemlélet, gondolkodásmód 
– szintetizálás és analizálás 
– problémaérzékenység, integrált megközelítés 
– kreativitás 
– együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód 
– vitakészség, kritikus véleményalkotás 
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– kommunikáció, médiahasználat 
– konfliktuskezelés és -megoldás 
– állampolgári részvétel és cselekvés 
– értékelés és mérlegelés készsége 

2. AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI SZEMLÉLETE 

 Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. 
Ez az élet minden színterén tapasztalható: szociális, gazdasági, ökológiai, politikai 
területeken is. A gyermekek, tanulók számára olyan oktatást szükséges az oktatási 
intézményeknek biztosítani, amelyben a szakmai képzésen kívül hangsúlyt kapnak az 
erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. Interaktív módszerek segítségével 
kreatív, együttműködésre alkalmas, felelős magatartást kialakító, döntéshozásra, 
konfliktus-kezelésre és megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk. Mindezek 
megkívánják az új értékek elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását és azok 
hagyománnyá válását. 
 A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási, tanítási 
stratégiákat tudunk kialakítani. Kisvárosi intézményünkben kiemelten fontos 
feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk, környezet- és 
természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. 
 Munkánk az iskolai élet sok területére terjed ki. Szemléletet csak úgy lehet 
formálni, ha minden foglalkozáson, tantárgyban és minden óvodán, iskolán kívüli 
programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, 
hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert. Érthető tehát, 
hogy a természettudományos tantárgyak összhangjának megteremtése kiemelt 
feladatunk volt és maradt. A kémia, a biológia, a földrajz és a fizika tantárgyak között 
már megvalósult az együttműködés. Egyre bővül azonban a kör. Sok kezdeményezés 
alakult ki a humán területeken is. 
 Tanórán, nyári táborokban, tanulmányi sétákon, kirándulásokon megismertetjük 
gyerekeinkkel a természetet, gyakoroltatjuk az egyszerű, komplex 
természetvizsgálatokat. Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben tapasztalt 
jelenségek okait keressék, kutassák a köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a 
gyerekek majd tudatos környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké. 

Konkrét célok 

Új tervek: 
- a tantestület tagjainak megnyerése a környezeti nevelési munkához 
- tantestületen belüli továbbképzés szervezése, a környezeti nevelés 

módszereinek bemutatása 
- iskolazöldítési program 

 
Hagyományok ápolása: 

– iskolanap szervezése az egész iskolai közösség számára 
– jeles évfordulók, napok megünnepelése 



 7 

– a város nevezetességeinek feltérképezése 
– az iskola hírességeinek élete – kutatás 
– évfolyamonként iskolai programok szervezése, megvalósítása 
– nyári tábor szervezése 
– drog-prevenciós program folytatása 
– közlekedési ismereti, ügyességi versenyek szervezése 
– osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában 

 
Szaktárgyi célok 
 
A szakórákon lehetőség teremtése a környezeti nevelésre (pl. ember és környezete, 
kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának mérési módszerei). 
A hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon (a 
környezetszennyezés hatása a természeti, és az épített környezetre, az emberre): 
– interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet, 
problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok);– természetvédelmi versenyekre 
felkészítés 
– multimédiás módszerek alkalmazása szakórákon 
– a számítógép felhasználása a tanórákon 
 

Az intézmény 
elhelyezkedéséből 
adódó jellemzők: 

Célok: Tevékenység, feladat: 
(a még megvalósítandók, ill. a folyamatos 
tevékenységek kiemelése) 

Nagy forgalom Közlekedési 
biztonság növelése 
A kerékpáros és 
gyalogos közlekedés 
segítése 

- közlekedésbiztonsági ismeretek kiemelt 
tanítása 

- biztonsági felszerelések viselésének 
ösztönzése 

Zaj  Csökkentés - fák, cserjék ültetése 
- speciális ablaküvegek 

Légszennyezés Csökkentés - zöldesítés az intézmény környékén, a 
növények gondozása, pótlása 
- gyomtalanítás, parlagfű-irtás 

Szemét  Tiszta, egészséges 
környezet 

- szeméttárolók sűrítése 
- szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás 
- felvilágosító előadások az 

egészségkárosító anyagokról és a 
fertőzési veszélyekről 

- utak sózása helyett ásványi őrlemény 
használata 

Kevés játszótér A gyerekek 
mozgásigényének 
kielégítése 

- újabb játszóterek  
- az iskolai játszótér felszerelésének 

bővítése, homok cseréje 

Az intézménybelső Tiszta, meghitt - festések, felújítások, a dekorációhoz 
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környezet falitáblák, élősarkok, akvárium, madarak, 
a mellékhelyiségekben szappan, WC 
papír 

- - portalanítás (atkák-allergia) 
- gyakori szellőztetés (beltéri 

szennyezőanyagok: formaldehid, szén-
dioxid) 

- lábtörlők alkalmazása 

Energia-
felhasználás 

Takarékos fűtés - gázkazán szabályozása 
- nyílászárók javítása, tető szigetelése  

Világítás Egészséges, 
takarékos 

- neonok cseréje energiatakarékos izzókra 

Vízfelhasználás Egészséges ivóvíz, 
vízfogyasztás 
csökkentése 

- víztakarékos öblítés, csapok 
karbantartása, a klórozott 
szénhidrogéneket kiszűrő víztisztítók 
alkalmazása 

Csatorna A csatorna 
karbantartása  

- biológiai lebontók alkalmazása 
- ecetsav, mosószóda, bórax, 

szódabikarbóna és egyéb 
környezetbarát takarítószerek 
alkalmazása 

Iskolakert Tanítás, pihenés, 
felüdülés helye 
legyen   

- növények gondozása, pótlása, tanösvény 
létrehozása, csepegtető öntözés, 
önelzáró csapok, fajátékok, 
gyógynövények, madáretetők, 
madárodúk kihelyezése, gondozása 

Udvar Biztonságos aljzat - az aszfaltozott rész felújítása 

Iskolabüfé Egészséges ételek, 
italok 

- gyümölcslevek-és teák, friss és szárított 
gyümölcsök, joghurtok, sajtok, 
gabonapelyhes édességek 

Az intézmény 
eszközellátottsága 

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

- a tantermekben interaktív táblák 
- esztétikus dekorációk, falitáblák, 

szemléltető-anyagok 
- digitális fényképezőgép, gáztűzhelyek, 

konyhai eszközök, ismeretterjesztő 
folyóiratok, könyvtár, médiatár  
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Tanulásszervezési és tartalmi keretek 
 
A helyi értékek és problémák felsorolása 
 
Dombóvár földrajzi és geológiai adottságai: 
– Kapos-part, Konda patak-part 
– löszdombok 
– szőlő-, és gyümölcstermesztés lehetősége a déli, délkeleti kiterjedésű lejtőkön 
– bokorerdős, cserjés területek (Kiserdő, Nyerges erdő) 
– foltokban ártéri erdők 
– horgásztavak, Madárvárta 
– parkok (Nyugdíjas park, Szigeterdő) 
– a Tűzoltóság állatfarmja 
  
Ökológiai problémák és azok okai: 
– városfejlődés, ipartelepítés 
– szennyező ipari technológiák (az 50-es, 60-as, 70-es években) jelentős víz-, talaj- és 
légszennyező hatásokkal 
 
Új problémák: 
– zöldmezős fejlesztések 
– elhanyagolt, szemetes területek 
– levegőszennyezettség 
– szemétlerakó-hely kiépítése 
– régi probléma, de csak ma tudatosodó kockázati tényező: villamosvezetékek. 
 
Tanórán kívüli és tanórai foglalkozások 
 
A környezeti nevelés összetettségét csak komplex módszerek segítségével lehet 
közvetíteni. Ezért fontos a tantárgyak közötti integráció, legalább néhány területen. 
Lehetőségeink: 
– terepi munka során: terepgyakorlatok, táborok, tanulmányi kirándulások, 
akadályversenyek, városismereti játékok stb. 
– kézműves foglalkozások: egy-egy ünnephez kötött, tábori időben stb. 
– „akciók”: pályázatok, újságkészítés, kiállítás-rendezés, filmkészítés, kérdőíves 
felmérés, iskolarádió működtetése, „nemzetközi akciók” 
– modellezés 
– „látogatás”: múzeum, állatkert, botanikus kert, nemzeti park, valamint szeméttelep, 
szennyvíztisztító stb. 
– versenyek 
– iskolazöldítés 
– témanap, (virág, ritmus, szivárvány, víz, kő stb.) 
– DÖK-megbeszélések 
– „jeles napok” 
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– iskolai, nemzetközi projektek 
Hagyományos tanórai foglalkozások 
Az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehetőségei 

TERMÉSZETISMERET, TERMÉSZETVÉDELEM, KÖRNYEZETVÉDELEM:  
o a négy őselem megismerési folyamatában a gyermek kompetensé válik 

környezete tudatos védelmére 
 

o Az egész évben rendszeresen és gyakran végzett séták, kirándulások a 
természet megfigyelése céljából közös élményt jelentenek a gyerekek számára. 

o Ezen a területen a családi házzal szorosan együtt tudunk működni, hiszen a 
növények megfigyelésére, gondozására otthon is lehetőségük nyílik a 
gyerekeknek. (kiskertes családi házak) 

o Megismertetjük a gyerekeinkkel a szelektív hulladékgyűjtés módját. Az óvoda 
környékén lévő hulladékgyűjtők megfigyelése.  

o A helyi madártani csoporttal való kapcsolattartásból adódóan több olyan 
programot szervezünk, ami a madármegfigyeléssel, madárvédelemmel 
kapcsolatos. 

o Téli madáretetés az óvoda udvarán. 

o A környezetünkben lévő fák, virágok, bokrok folyamatos gondozása, 
ápolása, védelme. 

o Kirándulások során csak a lehullott, lepotyogott terméseket, terményeket, 
leveleket gyűjtjük össze.  

o Felhasználjuk a természetes anyagokat, terméseket, terményeket 
játékban, barkácsolásban, a vizuális nevelés terén képalakításhoz és a tér – 
sík – és mennyiségfogalom alakítása terén is. 

o Szűkebb és tágabb környezetünkben élő madarak, rovarok, bogarak, 
kétéltűek, hüllők, apró emlősök folyamatos megfigyelése és védelme. 

o Megismertetjük gyerekeinkkel a helyi védett természeti értékeket (védett 
fasor, szigeterdő, tüskei horgásztó). 

o Termények, termések betakarításába, leszedésébe bevonjuk a gyerekeket. 

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 
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– 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 

Magyar nyelv és irodalom 

Általános iskola – alsó tagozat 
A tanulók 
– ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges emberalkotta 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 emberalkotta 
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 

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 

 



 12 

Technika és életvitel 

A tanulók 
- ismerjék meg, miképpen tudunk együtt élni azzal a technikai környezettel, amelyet az 
élet megkönnyítése érdekében hoztunk létre 
- értsék a fenntartható fejlődés összefüggéseit, követelményeit, a problémák 
rendszerét és lényegét átlátó környezetgazdálkodást 
- ismerjék meg a környezeti válságok okait, és lehetséges megoldásait 
-ismerjék és alkalmazzák a gyalogos, tömeg- kerékpáros és segédmotoros-kerékpáros 
közlekedés szabályait 
- ismerjék a hulladékkezelési problémákat, a szelektív hulladékgyűjtés előnyeit 
- ismerjék a környezetkímélő energiaforrásokat, és azok használatát 
- alkalmazzák az energia– és anyagtakarékosság módjait hétköznapi tevékenységeik 
során 

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 
– ismerjék meg más népek ilyen irányú tevékenységeit, valamint az idegen országok 
környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit 
– legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában, 
projekt-munkában 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, szintetizáló és 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 
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– 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, 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 emberalkotta táj szépségeit 

Biológia 

A tanulók 
– ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve 
mérséklési lehetőségeit 
– ismerjék és szeressék a természeti ill. 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 
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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 
–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 

Erkölcstan 

A tanulók 
– legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni, hogy a 
lehető legkevesebb károsodást okozzák 
– tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni 
– mérjék fel annak elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaiknak is megfelelő 
életteret kell hagyniuk 
A tanulókban 
– 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 
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– 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 

 
Módszerek 
A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében módszertani megújulásra 
van szükség. Olyan módszereket kell választanunk, amelyek Ilyen módszerek: 
– kooperatív (együttműködő) tanulási technikák 
– játékok 
– manipulációs helyzetek 
– beszélgetés 
– modellezés 
– riportmódszer 
– projektmódszer 
– kreatív tevékenység 
– közösségépítés 
– művészi kifejezés 
 

Taneszközök 
Az intézmény 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.  Folyamatosan frissíteni kell a környezeti nevelési szak- és 
CD-könyvtárat. Biztosítani kell, hogy a környezeti nevelési tanórák és programok 
számára megfelelő audiovizuális ill. multimédiás eszközök álljanak a tanárok és a 
tanulók rendelkezésére. 
A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, hogy a nevelő-oktató munkát segítő 
eszközök és felszerelések jegyzékébe beépüljön a környezeti nevelés speciális 
eszközigénye is. 
 

Kommunikáció 
A környezeti nevelésben – jellegénél, összetettségénél fogva – nélkülözhetetlenek a 
kommunikáció legkülönbözőbb módjai. 
Iskolán belüli kommunikáció formái: 
– kiselőadások tartása megfelelő szemléltető-eszközökkel 
– házi dolgozat készítése 
– iskolarádió felhasználása híradásra 
– faliújságon közölt információk készítése 
Iskolán kívüli kommunikáció formái 
– környezetvédelmi cikkek feldolgozása különböző napilapokból 
– környezeti problémákról megjelent tudományos cikkek feldolgozása 
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– környezetvédelemről szóló rádió- és televíziós hírek feldolgozása, értékelése 
– a környezet állapotfelmérésének értékelése, kapcsolatfelvétel az illetékesekkel 
– a közvetlen környezet problémáinak felmérése, értékelése, együttműködés az 

illetékes önkormányzattal 
 

Továbbképzés 
Az élethosszig tartó tanulás egy pedagógus számára nélkülözhetetlen. Ennek egyszerre 
kell tartalmaznia a szakmai és a módszertani ismeretekben való fejlődést. Az intézmény 
továbbképzési programjába beépítve, az ötéves továbbképzési idő alatt lehetőség 
legyen tanárnak részt vennie külső intézmények által szervezett környezeti nevelési 
pedagógus továbbképzési programokon. 

 


