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Bevezetés 

Mi is az az ökoiskola? 

A Hálózat az ENSI (Iskolai Környezeti Nevelési Kezdeményezések)elnevezésű nemzetközi 

környezeti nevelési hálózat ökoiskola programjának magyarországi megvalósulásaként 

működik 2000. márciusa óta az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tartalomfejlesztési és 

Módszertani Központjának koordinálásával, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, és a 

Földművelésügyi Minisztérium szakmai, illetve anyagi támogatásával. 

Mit jelent az, hogy ökoiskola?  

Az "öko" szócska előtagként egyre több helyen szerepel. Van mar ökopiac, ökoturizmus, 

ökogazdálkodás. Ezekben a szószösszetételekben az "öko" szócska mindig arra utal, hogy a 

tevékenységet olyan módon végzik, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálják 

tiszteletben tartani az élővilág érdekeit, megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni az 

ökoszisztémának. Az ökoiskolák tehát olyan iskolák, melyek a fent leírt elvek alapján 

igyekeznek működni. Az ökológusok sokszor tiltakoznak az "öko" szócska ilyen használata 

ellen mondván, hogy az ökológia egy szaktudomány és ne használják mindenféle egyéb célra 

ennek a tudományágnak a nevét. Egyet lehet érteni az ökológusok érveivel, de mivel a 

magyarországi hálózat része egy nemzetközi hálózatnak, mely már az ökoiskola nevet 

használja, így nem lenne szerencsés új nevet kitalálni. Az öko szócska további előnye az is 

hogy éppen úgy utalhat az ökonómia tudományára, melyen manapság közgazdaságtant 

értünk, de eredeti jelentésében a minket körülvevő világra, házunk környékére utal. Az 

ökoiskolák filozófiája szerint az ökológiai és ökonómiai érdekek összeegyeztethetők. Az 

ökoiskola: az ökológia és az ökonómia harmóniája. 

Mitől ökoiskola egy iskola? 

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb 

életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez 

járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk 

nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt. 

http://www.ensi.org/
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium
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Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban 

érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai 

élet minden területén. 

Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és 

gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba 

beágyazottan. (forrás: http://ofi.hu/mi-az-az-okoiskola) 

Tehát a cím azon iskolák legmagasabb szintű elismerése, melyeknek pedagógiai munkája 

kiemelkedően magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság 

pedagógiai értékeit. 

Iskolánkat évek óta jellemzi a keresztény értékrend megerősítése (iskolánk helyi jellegének 

megfelelően), a keresztény szemléletű környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés, a 

környezettudatos magatartás kialakítása, a természettudományos műveltség kialakítása. Az 

ökoiskolai címet a 2015/2016-os tanév során elnyertük, így még tudatosabban törekszünk a 

fenntarthatóság elvének nevelésére, mind pedagógiai szinten és technikai, gazdasági szinten, 

illetve a társas kapcsolatok szintjén. A címet idén is szeretnénk megnyerni, hiszen 

elkötelezettek vagyunk a fenntarthatóság pedagógiai törekvései mellett. Ebben a törekvésben 

minden munkaközösség mellettünk áll és részt vállal. A cím elnyeréséhez szükséges pályázati 

anyagot beadtuk, jelenleg elbírálási szakaszban van.  

A cím elnyerésétől függetlenül szeretnénk továbbra is szem előtt tartani az ÖKO 

szemléletet, illetve folytatni a már elkezdett munkákat. 

A keresztény szemléletű környezeti nevelésben, az idei tanévben is Ferenc pápa 

„Laudatosi’ „Áldott légy!” című” "zöld" enciklikája nyújt segítséget. A tavalyi tanévben 

megkezdett munka után is bőven találunk kihívásokat, feladatokat a sokrétű műben. Az 

enciklika 2015.06.18-án jelent meg. A mű a „közös ház”, a teremtett világ gondozásáról szól, 

átfogó környezetvédelemre buzdít. Hat fejezetben foglalja össze a közös otthon megóvásának 

témaköreit: 

1. "Ami otthonunkban történik" 

- víz problémaköre 

- biodiverzitás védelme 

- éghajlatváltozások problémaköre 

http://ofi.hu/mi-az-az-okoiskola
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- ökológiai adósság problémaköre 

2. "A Teremtés Evangéliuma" 

A környezet kollektív adomány, az egész emberiség öröksége, szükség van 

tehát az egyetemes közösség iránti felelősségre. 

3. "A környezeti krízis emberi gyökere" 

Felelős gazdálkodásra buzdít a teremtett világgal szemben, elutasítja a 

technokráciát. 

4. "Átfogó ökológia" 

Egyetlen és összetett társadalmi-környezeti válságról van szó napjainkban. A 

„Használd és dodb el!” logika nemcsak a tárgyi világot érinti, hanem az embert 

is, aminek jegyében sok helyen kizsákmányolják a gyermekeket és elvetik, 

leselejtezik az öregeket és megölik a magzatokat. Fenntartható világot kell 

hagyjunk a következő nemzedékekre. 

5. "Néhány iránymutató és cselekvési vonal" 

A mértékletesség megszabadító erejű, megéri, hogy jók és becsületesek 

legyünk. 

6. "Nevelés és ökológiai spiritualitás” 

"Egy átfogó ökológia egyszerű, mindennapi gesztusokból is áll, amelyekben 

megtörjük az erőszak, a kihasználás, az önzés logikáját" 

Az enciklika lelkiismeretvizsgálatra buzdít, milyen a kapcsolatunk az Úrral, másokkal, saját 

magunkkal és minden élőlénnyel, a természettel. 

Az enciklika áttekintése, lehetőséget ad feleleveníteni, a reál munkaközösség elmúlt éveinek 

kiemelt céljait, melyeket projektek keretében valósítottak meg. 

Iskolánk bemutatása, küldetésnyilatkozata, környezetnevelési alapelve, 

környezetnevelés célja (részlet Pedagógiai 

Programunkból,http://www.karolinavac.hu/images/dok/pedprogram2015.pdf): 

„Iskolánk a belvárosban található, mégis szerencsések vagyunk, mert Vác és környéke, 

bővelkedik természeti értékekben. A Duna árterületével és szigeteivel ( Kompkötő-sziget, 

Buki-sziget, Égető-sziget, Tímárrét ), patakjaival ( Gombás-patak, Lósi-patak ), csodálatos 

városi kertjeivel ( Püspöki kert, Liget, Kálvária-domb, Duna-parti sétány, Gödöllői 
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Agrártudományi Egyetem Gyakorló Iskolájának botanikus kertje ), a közeli Naszály heggyel, 

olyan kincset kaptunk, amit fontos megismernünk és megtartanunk. A természet- és 

környezetvédelem terén városunk élen jár. Évek óta elkötelezett emberek, szervezetek 

dolgoznak ezen a területen.” 

„Iskolánk rendelkezik régen működő hagyományokkal a környezeti nevelés terén, amelyeket 

ezután is szeretnénk folytatni. (Tisztasági- és energiatakarékossági verseny; környezetvédelmi 

akciók; előadások; egészségnapon, osztályonként készített saláták megismertetése, 

fogyasztása; környezetvédelmi vetélkedő; rajz- és kézműves pályázatok.)” 

„Nevelési felfogásunk szerint olyan gyermekeket kívánunk nevelni, akik érzelmileg 

gazdagok, boldogok, saját egészségüket értéknek tekintők, a teremtett világhoz, 

környezetükhöz kötődők, abban jól tájékozódók, szépre, jóra, igazra fogékonyak. 

Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően önállóak.” 

Alapelvünk:„A teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése.” 

Célunk: 

„A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel formálása. 

Tanítványaink környezeti erkölcsének, társadalmi-természeti felelősségének 

megalapozása. 

Tanulóink alakuló értéktudatának, együttműködési képességének, életviteli 

szokásainak, a személyes és a közös felelősségtudat alapjainak formálása. 

A természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése a 

természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban.  

Céljaink a hagyományok védelmére épüljenek.” 

„Céljaink elérésének érdekében:  

- erősítjük a tantárgyközi kapcsolatokat 

- tantestületen belüli továbbképzéseket tartunk 

- az iskolai környezetet próbáljuk megújítani 

- takarékoskodunk az árammal, vízzel 

- ügyelünk az iskola tisztaságának megőrzésére, javítására 

- gondot fordítunk a hagyományok ápolására 
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- a környezetvédelmi világnapokat folyamatos figyelemmel kísérjük 

- a szakórákon minden lehetőség megragadunk a környezeti nevelésre 

- a hétköznapi környezeti problémákat megjelenítjük a szakórákon 

- interaktív módszereket alkalmazunk 

- környezetvédelmi versenyekre készítjük fel diákjainkat.” 

A környezeti nevelést szolgáló területek (részlet Pedagógiai 

Programunkból,http://www.karolinavac.hu/images/dok/pedprogram2015.pdf): 

„Környezetkultúra: művészetek, kézművesség (újrapapír készítés, hulladék 

felhasználás),mikrokörnyezet (iskola, tanterem, udvar) kialakítása. 

Környezet- és természetvédelem: szelektív hulladékgyűjtés, növények, állatok védelme, 

tájvédelem, energiatakarékosság az intézményben, otthonokban, környezetbarát közlekedés.” 

A környezeti nevelés színterei(részlet Pedagógiai 

Programunkból,http://www.karolinavac.hu/images/dok/pedprogram2015.pdf): 

„Minden tanulót egyformán érintő elemek: 

Példamutató iskolai környezet: 

- Tantermek, folyosók, udvar esztétikuma, tisztasága, 

- Anyag és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés, 

- A pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 

- Iskolai médiumok zöld rovatai. 

Kötelező tanórai keretben végzett környezeti nevelés: 

- Tantárgyakba, osztályfőnöki órákba beépített környezeti nevelés, (az Alaptörvény 

környezet védelméről szóló cikkeinek értelmezése). 

- Eltérő tanítási foglalkozásokon (múzeumi látogatás, állatkerti órák, iskolai 

projektek), 

- Osztálykirándulásokon. 

A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek: 

- Szakkörök, versenyek 

- Környezetvédelmi akciók (savas eső mérés, Liget-takarítás, Duna-part takarítása), 

- Előadások, kiállítások, 

- Természetjáró túrák, 

http://www.karolinavac.hu/images/dok/pedprogram2015.pdf
http://www.karolinavac.hu/images/dok/pedprogram2015.pdf
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- Jeles napok megünneplése (Madarak és Fák Napja, Föld napja, Állatok 

világnapja,Környezetvédelmi világnap), 

- Látogatások múzeumokba, állatkertbe, botanikus kertbe, nemzeti parkba. 

- Projektnapok iskolán kívüli helyszínei.” 

A környezeti nevelésünket szolgáló módszerek (részlet Pedagógiai 

Programunkból,http://www.karolinavac.hu/images/dok/pedprogram2015.pdf): 

„A környezeti nevelés szempontjából is jelentősége van az élményalapú, tevékenységalapú 

módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának. Jelentős szerep jut az önálló 

ismeretszerzésnek. A szemléltetés hagyományos és audiovizuális módjainak, az informatikai 

lehetőségek felhasználására. 

- Játékok (szituációs, drámajáték, memóriafejlesztő) 

- Projektek (savas eső, zuzmó) 

- Modellezés 

- Terepgyakorlati módszerek (célzott megfigyelések, mérések), tanítási órán kívüli 

környezetben megvalósuló egyéni, páros és csoportos tevékenységformák.  

- Aktív kreatív munka (természetvédelmi munkák, madárvédelmi feladatok, rend- és 

tisztasági verseny, pályázatok, versenyek, kiállítások rendezése, újságkészítés, 

faliújság, kutatómunka) 

- Művészetek (vizuális művészetek a környezeti nevelésben, irodalmi alkotások, 

zeneművészet, népművészet) 

- A komplex intézményi mozgásprogramban szereplő feladatok megvalósítása útján.” 

Eszközök (részlet Pedagógiai 

Programunkból,http://www.karolinavac.hu/images/dok/pedprogram2015.pdf): 

„Folyamatosan fejlesztjük a szakkönyv- és CD-könyvtárat, valamint környezetvédelmi 

vizsgálatokhoz szükséges eszközöket.” 

Nagy örömünkre sok gyermek érkezik intézményünkbe kerékpárral. A kerékpár tároló véges 

befogadása miatt, szeretnénk kezdeményezni, hogy kollégáinknak is alakítsunk ki kerékpár 

tárolót. Az ebédlő mellett levő raktár helyén, megfelelő belmagasságú felülről fedett helyet 

lehetne kialakítani. 

http://www.karolinavac.hu/images/dok/pedprogram2015.pdf
http://www.karolinavac.hu/images/dok/pedprogram2015.pdf
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Erőforrások(részlet Pedagógiai 

Programunkból,http://www.karolinavac.hu/images/dok/pedprogram2015.pdf): 

„Humán erőforrások: 

- Belső (iskolai) résztvevők: osztályfőnökök, szaktanárok, az iskola adminisztratív és 

technikai dolgozói, elkötelezett diákcsoportok. 

- Külső résztvevők: szülők, fenntartó, szakemberek, a városban működő civil 

szervezetek (Magosfa Alapítvány, Vác Városvédők és Városszépítők Egyesülete, 

Környezetvédelmi Egyesület, Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány), hivatalos 

szervek (ÁNTSZ), művészek, más intézmények (városi könyvtár). 

Anyagi erőforrások: 

- Fenntartó, 

- Iskolai alapítvány 

- Pályázatok” 

I. A tanév programjai 

I/1. Munkaközösségi értekezletek időpontja, helyszíne és kommunikációs 

színterei 

Időpont:  Minden második hónap első hétfője 14 óra 

Helyszín: Jedlik terem 

- Ökoiskolai munkacsoport éves munkájának tervezése a tagokkal 

- Munkaterv egyeztetése a munkaközösségekkel a DÖK munkatervével és folyamatos 

kommunikáció a vezetőséggel 

- Év során ÖKO munkacsoport megbeszélések, munkaközösségi egyeztetések 

- A DÖK Zöld Csoport delegáltjai segítik az ÖKO-csoport munkáját  

- A faliújságon megjelenítjük a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit 

- Az iskola honlapján képeket, írásokat, dokumentumot jelenítünk meg az ÖKO csoport 

munkájáról és az ÖKO iskola életéről 

http://www.karolinavac.hu/images/dok/pedprogram2015.pdf
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II. Személyi feltételek 

II/1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai (későbbiekben ÖKO-csoport) 

Sisa Sándorné   Igazgató 

Borsay Levente   Igazgatóhelyettes 

Krauszman Péter   Igazgatóhelyettes 

Varga Istvánné   Igazgatóhelyettes AMI 

Kékesi Judit     ÖKO-csoport vezető 

Kárpátiné Kapos Ildikó  Természettudományos Munkaközösség-vezető 

Csókáné Salamon Melitta  Napközis Munkaközösség-vezető 

Mangó Ildikó    Alsós Munkaközösség-vezető 

Kvojka Annamária   Hittan és Osztályfőnöki Munkaközösség-vezető 

Szabóné Forgó Anikó  Humán Munkaközösség-vezető 

Boldizsárné Surányi Erika  tanító 

Szász-Vadász Franciska  tanár 

Makk Dániel    DÖK vezető 

DÖK Zöld Csoport delegáltjai 

III. Oktatás, nevelés 

III/1. Kiemelt célkitűzések 

Az Ökoiskola idén is két kiemelt célt fogalmazott meg. 

1. TAKARÉKOSSÁG és KÖRNYEZETI NEVELÉS 

A fenntarthatóság egyik legkritikusabb pontja a túlzott energia és nyersanyag felhasználás. „A 

környezetszennyezésért a köztudat az ipart tartja felelősnek, holott közvetetten és közvetlenül 

a fogyasztói oldal is felelős a kialakult helyzetért. Közvetetten azért, mert az ipari-termelő 

szektor a fogyasztók kiszolgálására törekszik, tehát ha nem lenne fogyasztás, nem lenne 

környezetkárosító termelés sem. Emellett maga a fogyasztói-szolgáltató szektor is használ 

energiát, különféle nyersanyagokat, így ez a terület ugyanúgy csökkenti a globális forrásokat 

és termeli a szennyezést.” (http://mor.hu/sites/all/files/docs/326/2652.pdf) 

http://mor.hu/sites/all/files/docs/326/2652.pdf
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A gyermekekben tudatosítani kell, ők maguk is felelősek környezetükért. A „gondolkodj 

globálisan, cselekedj lokálisan” jelmondat kiválóan alkalmas ennek megértetésére. Az őket 

körülvevő élettér megóvása hozzá járul az egészségesebb világ kialakításához. A megfelelő 

szellőztetés; az ajtók becsukása fűtési szezonban; csöpögő csapok, folydogáló WC-k 

„jelentése”, a villanyok lekapcsolása órák után; mind-mind jelentősen hozzá járulhat a 

takarékoskodáshoz és környezettudatos magatartást eredményez. A Diák Önkormányzat 

idén, még nagyobb figyelmet fordít környezetünk tisztaságára, ezért minden hónapban más-

más évfolyam ügyel a tisztaságra és teszi rendbe udvarunkat. 

Éves programjainkat is átszövi e szemlélet.  „Teremtés Hete” foglalkozásai, Aranyseprű 

Tisztasági Verseny, Energia Kommandó, a Szelektív Hulladékgyűjtés, a használt elemek 

külön gyűjtése, a Hulladékból termék kiállítás, „Ne vásárolj semmit akciónap”, „Zöld” 

csomagolás karácsonykor (A csomagolóanyag maga is ajándék, például egy szép 

konyharuha, kendő vagy virágcserépbe tehetünk süteményeket stb. Felnőtteknek szánt 

ajándékoknál egy kis díszítés, szalag is elég lehet.) 

A környezeti nevelés fontos része a természetvédelem. Természeti értékeinket akkor tudjuk 

igazán megbecsülni, ha ismerjük. Évről évre szervezünk e témában előadásokat.  

2. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS 

Az egészség, a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota. Gyermekeink egészségtudatosságát 

minden területen igyekszünk fejleszteni.  

Testnevelés szakos kollégáink számos versenyre készítik fel a tehetségeket és délutáni 

foglalkozásokon biztosítanak lehetőséget azoknak, akik csak a jó közérzetük érdekében 

szeretnének sportolni. 

Mint már említettem, örömteli tény, sok diákunk érkezik intézményünkbe rollerrel, 

kerékpárral. Ez is az egészségtudatos életvitelt szolgálja. 

Az egészséges testi fejlődéshez hozzá tartozik az egészséges táplálkozás. Gyermekeink alsó 

tagozattól elsajátítják a helyes táplálkozás alapelveit. Iskolánkban évek óta működik a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által meghirdetett iskolagyümölcs-program. A 

„minden napra egy alma” nevű kezdeményezés nagy sikert arat diákjaink körében. 

Egészségnapon kiemelten is foglalkozunk a témával. Osztályaink ezen időben salátát 
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készítenek saját fogyasztásra, mely pillanatok alatt elfogy és érdekes módon mindenkinek 

ízlik.  

Az egészségnevelést tartalmazzák tananyagaink, de egyben folyamatosan megjelenő feladat, 

minden gyermekekkel együtt töltött időnkben.  

Iskolánk családias jellegének hála, évfolyamok közötti barátságok szövődnek, a jó 

osztályközösségek mellett. Az összetartó osztályközösségeket, az osztályfőnökök odaadó 

figyelmének, tudatos, közösség alkotó munkájának köszönhetjük.  

Iskolánk tehát megfelelő szociális környezetet biztosít, ezenkívül érzékenyíti a gyermekeket 

a fogyatékkal élők és az idősek problémái iránt. Lehetőséget teremtettünk az idősekkel való 

együttműködés kipróbálására is. Gyermekeink évek óta adnak műsort az Idősek Otthonában 

karácsonykor, majd az általuk készített ajándékokkal kedveskednek a bent lakóknak. Ezen 

alkalmak beszélgetéssel zárulnak. Tavaly meghirdetett Kicsik és nagyik elnevezésű 

programunkat idén is szeretnénk folytatni. 

Iskolánk szellemiségéből adódóan gyermekeink vallásos nevelésben részesülnek, mely nagy 

hangsúlyt fektet lelki fejlődésükre.  

Iskolánk bekapcsolódott a Családi Életre Nevelés Programba (rövidítése „CSÉN”), amely a 

„Boldogabb családokért” címmel jelenik meg foglalkozásainkon. 

„A család-órák közoktatásban történő meghonosításának célja, hogy a fiatalok egészséges 

életmóddal és harmonikus családi élettel kapcsolatos ismeretei, tapasztalatai mélyüljenek, 

ismerjék fel a veszélyes élethelyzeteket, belső meggyőződésből tudjanak „igen”-t mondani a 

valódi értékekre és „nem”-et a káros szenvedélyekre: pl. dohányzás, alkohol, drog, szexuális 

promiszkuitás. Bízunk abban, hogy a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye lesz a 

kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre.” 

http://holnaphonlap.hu/node/10 

Az idei tanévben, két osztályban CSÉN foglalkozások indulnak. A családi életre nevelés 

Nemzeti Alaptanterv által megjelölt fejlesztési terület. „A család kiemelkedő jelentőségű a 

gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki 

egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben 

jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok 

http://holnaphonlap.hu/node/10
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szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A köznevelési 

intézményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi 

közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és 

fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában.” A programot az EKIF támogatja és 

Hortobágyiné Dr. Nagy Ágnes a CSÉN program elindítója, a Parázs Pasztorális Központ 

szakmai felelőse ellenőrzi. A program tematikai egységei: 

1. A család mint a társadalom legalapvetőbb egysége és a család működése 

2. Társas kapcsolatok – kommunikáció – konfliktuskezelés 

3. Jellem és értékrend 

4. Önismeret és érzelmi intelligencia 

5. Férfi/női identitás- párkapcsolatok 

6. Veszélyek és döntéshelyzetek 

7. Változások következményei és kezelésük 

III/2. Főbb feladatok 

Cél Feladat 

Környezeti nevelés, környezettudatos 

magatartás kialakítása. 

Mit jelent a környezeti nevelés? 

Az iskola környezeti nevelés az a pedagógiai 

folyamat, amely során a gyerekeket 

felkészítjük környezetük megismerésére, 

tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő 

és élettelen természet érdekeit is figyelembe 

vevő cselekvésre. A környezeti nevelés 

nemcsak ismeretek átadását jelenti, hanem 

érzelmek kialakítását, szándékok, képességek, 

igények alakítását, felkeltését is. 

A Nemzeti Alaptantervről szóló, 243/2003. 

Kormányrendelet a környezeti nevelésről: „a 

felnövekvő nemzedék képes legyen a 

környezeti válság elmélyülésének 

megakadályozására, elősegítse az élő természet 

fennmaradását és a társadalmak fenntartható 

Fejlesszük azokat a készségeket, 

képességeket, amelyek a környezettel való 

harmonikus kapcsolatot biztosítják. 

A szelektív hulladékgyűjtés tudatosságának 

fejlesztése. 

A globális kérdések, problémák iránti 

érzékenységkialakítása. A fenntartható 

fejlődés értelmezése és annak fontossága. 

Vegyék észre a közvetlen környezet értékeit és 

azok megőrzését segítsék elő, és tegyenek is 

érte! A környezetvédelem a saját padomnál és 

a meggondolt papír használatnál stb. kezdődik.  

Környezetünk rendbetételében rendszeresen 

részt vesz munkaközösségünk. Folyamatosan 

bekapcsolódunk a városi rendezvények 

munkáiba, például a Liget a Duna part 

takarítási akciókba. 

A környezeti nevelés kiemelt helyei a 
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fejlődését." 

„Fenntartható fejlődés a társadalmi-gazdasági 

viszonyok és tevékenységek azon rendszere, 

amely a természeti értékeket megőrzi a jelen és 

a jövő nemzedékek számára. A természeti 

erőforrásokat takarékosan és célszerűen 

használja, ökológiai szempontból hosszú távon 

biztosítja az életminőség javítását és az 

élővilág sokszínűségét megőrzi. (Biológiai 

diverzitás) 

A környezeti nevelés céljai, tantárgyi 

lebontásban: 

Természetismeret: 

A tanulók képessé váljanak a természet 

jelenségeinek elemi szintű megértésére. 

A tantárgy az élő és élettelen környezetet a 

természetben vizsgálja. 

A gyermek egyre biztosabban igazodjon el a 

közvetlen, majd távolabbi környezetében. 

A tantárgytanítása során a környezet állapota 

iránti érzékenység, az ökológiai szemlélet, 

valamint a helyes környezeti attitűdök, 

magatartás, értékrend alakítására is figyelmet 

fordítunk. 

Támogassuk a tanulókat a környezetük 

használatára vonatkozó helyes döntéseik 

meghozatalában, segítsük környezettudatuk, 

felelősségérzetük fejlődését. 

Fizika - Kémia: 

Egyszerű jelenségeken, alkalmazási példákon 

keresztül mutassuk meg, hogy a természet 

jelenségei kísérletileg vizsgálhatók, 

megérthetők. 

A fizikai, kémiai, biokémiai ismeretek a 

technikai fejlődésen keresztül döntő hatással 

vannak az emberek életminőségére, 

ugyanakkor a fizikai ismereteket a természeti 

szakkörök, kirándulások, vetélkedők, 

szaktárgyi órák. 

Hagyományosan, szeptember hónapban, 

megrendezzük a „Hulladékból termék” 

iskolai kiállítást a gyermekek munkáiból. 

Fontos cél a Diák Önkormányzattal 

együttműködve az Arany Seprű Tisztasági 

Verseny és az Energia Kommandó 

folytatása. 
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környezetünk megóvásában is hasznosítani 

lehet. 

Látassuk, hogy a technikai civilizáció egyik 

fontos alappillére a kémiai ipar, amely 

kémiatudásunkon alapszik. Fel kell hívni a 

figyelmet kémiai ipar, jelentős 

környezetkárosító és potenciális környezetvédő 

szerepére. 

Ismerjék és tudják az egészségkárosító 

anyagokat szűkebb környezetükben. 

A környezeti nevelésben a legfontosabb a 

természetes vizek, a talaj és a levegő kémiai 

szennyeződéstől történő megóvásának 

fontosságát megismertetni a tanulókkal.  

Biológia: 

A tanulók tájékozottak legyenek a földi 

élővilág sokféleségéről, valamint az emberek 

és a biológiai környezetük közötti 

kapcsolatrendszerről. Ezek tudatosításával 

növelje az élővilágban meglévő változatosság 

fennmaradásának és az emberek egészséges 

életének esélyeit. 

A tanagyag feldolgozása során a mindennapi 

élethez, a gyakorlatokhoz kapcsolódva tegyük 

nyilvánvalóvá, hogy az elsajátítandó tudás nem 

elsősorban önmagáért szükséges, hanem azért, 

hogy megértsék, és ennek alapján tudják 

befolyásolni a környező világ jelenségeit. 

Tudatosítsuk, hogy a Föld globális 

problémáinak megoldása, a biológiai ismeretek 

birtokában minden ember közös feladata. 

Földünk és környezetünk: 

A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat a 

szűkebb és tágabb környezet természet 

jellemzőjével, a természeti és a társadalmi 

folyamatokban való tájékozódásukat szolgálja. 

Tudatosítsuk a tanulókban, hogy az ember 

társadalmi-, gazdasági tevékenysége során 
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jelentősen átalakította környezetét, amellyel 

már saját életfeltételeit is veszélyezteti. Fontos 

feladat tehát a környezettudatos életmód 

kialakítása.  

Technika-életvitel: 

A tantárgy bemutatja a természetben és a 

társadalomban élő ember és az általa 

létrehozott technikai környezet bonyolult 

összefonódását és kapcsolatrendszerét. 

Korunk egyik legfontosabb kérdése: hogy 

miként tudunk együtt élni azzal a technikai 

környezettel, amely éppen az élet könnyebbé 

tétele érdekében hoztunk létre. 

A tantárgy célja az is, hogy bemutassa a 

környezeti károsodásokat és azok 

megelőzésének módjait, a fenntartható fejlődés 

összefüggéseit és követelményeit. 

Ökoiskolai munkacsoport működtetése. A munkacsoport tagjai, a munkaközösségek 

delegáltjai és a Diák Önkormányzat Zöld 

Csoportja. 

Környezetvédelemhez kapcsolódó „Teremtés 

hetének”, világnapoknak, nemzetközi 

napoknak, emléknapoknak, jeles napoknak, 

év élőlényeinek ismerete, melyek kiemelten 

foglalkoznak egy-egy aktuális témával. 

Ezen kiemelt eseményeket, az év élőlényeit, 

megjelenítjük a természettudományos 

faliújságon és szakköri keretben kiemelten 

foglalkozunk a témákkal. 

Ezáltal válik lehetővé, a környezetvédelmi 

általános tudáshalmazukból, koncentráltan ki 

tudják emelni a problémákat, és ez lehetőséget 

ad, hogy helyi szinten, a saját környezetükre 

alkalmazni tudják a megoldásokat. 

Természettudományos műveltség kialakítása. 

Természettudományok alkalmazására képes, 

azt kedvelő, becsülő, értő, ismerő és használni 

tudó fiatalok nevelése. 

Korszerű pedagógiai eszközök használata 

tanórákon. 

A tanulók önálló ismeretszerzésének segítése. 

Tudjanak tanulóink eligazodnia az információs 

környezetben, azokat fogadják megfelelő 

kritikával. 

Elkötelezett környezetvédő magatartás 

kialakítása, mely a fenntarthatóság 

pedagógiai törekvéseit is lefedi. 

Tudatosítani a gyermekekben, hogyan formálta 

át az ember a természetes környezetét. Milyen 

hasznos, illetve káros következményei 

lehetnek ezen tevékenységeknek. Mit és miért 
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kell megóvni.  

A természettudományos faliújságon a 

dekorációk mellett, továbbra is folyamatosan 

megjelennek a témával kapcsolatos tudnivalók. 

Az összes gyermekekkel eltöltött időben: órák, 

szakkörök, kirándulások, vetélkedők, 

emléknapok során a tudatos magatartás 

kialakítására törekszünk.  

A témák mélyebb megismerésére projekteket 

szervezünk. 

A keresztény értékrend megerősítése. Ismereteink bővítése előadások, 

továbbképzések keretében. 

A keresztény értékrend, megjelenése a 

tanmenetekben, teremtett világ szépségének 

bemutatása órákon. 

Önismeret, együttműködési készség, akaraterő, 

segítőkészség fejlesztése. Megbízhatóság, 

szavahihetőség fejlesztése különböző 

pedagógiai szituációk teremtésével. 

Egészséges tanulóink legyenek képesek a 

beteg, sérült tanulók, és embertársaik 

elfogadására, segítsék a fogyatékossággal 

rendelkezőket. 

Egészséges életmódra nevelés 

„A tanulóknak joga, hogy nevelési- oktatási 

intézményben, biztonságban és egészséges 

környezetben neveljék és oktassák, iskolai 

tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, 

testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési 

lehetőség biztosításával életkorának és 

fejlettségének megfelelően alakítsák ki. " 

Az egészséges, harmonikus életvitelt 

megalapozó szokások a tanulók cselekvő, 

tevékeny részvételével alakíthatóak ki. Fontos, 

hogy az iskolai környezet is biztosítsa az 

egészség testi-lelki, szociális fejlődését.  

Mi az egészség? 

Az egészségnevelést tartalmazzák 

tananyagaink, de egyben folyamatosan 

megjelenő feladat, minden gyermekekkel 

együtt töltött időnkben. 

A I. félévre tervezett Sportnapon a sport 

egészségmegőrző szerepét is tudatosítjuk 

tanulóinkban. 
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Napjainkban egyetértés van abban, hogy az 

egészég nem a betegség hiánya, hanem a testi, 

lelki, szociális jól-lét állapota. Az egészség 

nem passzív állapot, hanem folyamat. Az 

egészség kiteljesedésére négy tétel teljesülése 

adja a legnagyobb esélyt: ha az egyén 

integrálódik, ha a változó terheléshez 

alkalmazkodni tud, ha individuális önállóságát 

megőrzi, és végül, ha megteremti az 

összhangot a biogenetika, a fizikai, a lelki és a 

társadalmi lehetőségei között. 

Mi az egészségfejlesztés: 

Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely 

képessé teszi az embereket arra, hogy saját 

egészségüket felügyeljék és javítsák. Fő 

feladata egy általánosan érvényes 

egészségfejlesztő politika kifejlesztése, 

egészségfejlesztő környezet megteremtése, az 

egészségfejlesztő közösségi tevékenység, az 

egyéni képességek fejlesztése, és 

szemléletváltoztatás az egészségügyi 

szolgáltatásokba. 

Mi az egészségnevelés? 

Az Egészségügyi Világszervezet szerint az 

egészségnevelés olyan, változatos 

kommunikációs formákat használó, tudatosan 

létrehozott tanulási lehetőségek összessége, 

amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, 

tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a 

környezetében élők egészségének 

előmozdítása érdekében. A korszerű 

egészségnevelés egészség és cselekvésorientált 

tevékenység. 

Mindennapos testnevelés megvalósítása 5. 6. 

7. 8. osztályban. 

Minél zökkenő mentesebb lebonyolítása az 

óráknak. 

Edzettségi vizsgálat. Vizsgálat megszervezése. 

Az idei évben is hangsúlyt fektetünk a 

magyarok által elért eredmények jobb 

megismerésére. Hagyományok ápolására. 

A nemzeti azonosságtudat fejlesztése. 

A gyerekek, kiselőadások és házi pályázatok 

által tudatosítják, a magyar kutatók miben 

segítették a tudományos fejlődést, mely 
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sportolóink szereztek világhírnevet. Iskolánk 

volt tanulói között találunk olimpikonokat is. 

Gyermeknapon, kötetlen beszélgetés keretében 

állítanánk őket példaképként diákjaink elé. 

 

Tehetséggondozás. Például, iskolánkban a nívócsoportos és az 

emelt óraszámú matematika oktatás 

biztosítja a tehetségek kibontakoztatását. 

Egyházmegyei, városi versenyeken való 

részvétel. 

Komplex természettudományos, matematika 

előkészítő, informatika szakkör folytatása. 

Kapcsolattartás. 

A környezeti nevelés az oktatás valamennyi 

területén jelenjen meg. 

Erősítsük a tantárgyközi kapcsolatokat, azért, 

hogy a tanulók egységben lássák az egy azon 

témához tartozó ismereteket. 

Hagyományosan jól működő kapcsolataink 

fenntartása, intézményen belül a 

munkaközösségekkel, védőnővel és 

intézményen kívül, a főiskolával, a városi 

iskolákkal az egyházmegyei katolikus 

iskolákkal, alapítvánnyal (Magosfa 

Alapítvány), szervezetekkel (Minisztérium, 

Önkormányzat környezetvédelmi programjai, 

Tűzoltóság-Katasztrófavédelem programjai, 

Rendőrség drogprevenciós és közlekedési 

programjai) versenyek, előadások, 

foglalkozások révén. 

Közösségépítés a tanórán kívül A délutáni tevékenységek közül a 

szakkörökön, akadályversenyeken, 

sportversenyeken, előadások meghallgatásán 

látunk lehetőséget arra, hogy a gyerekek 

együttműködve jobban beépüljenek egy 

kisebb közösségbe. 

IV. Egyéb feladatok, programok 

Egész tanévre vonatkozó programjaink, feladataink: 

 Aranyseprű Tisztasági Verseny indulása, mely egész éven át tart 

Felelős:DÖK 

 Gyümölcsprogram indulása, mely egész éven át tart. 

Felelős: Borsay Levente 
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 CSÉN indulása 

Felelős: Krauszman Péter 

 Virágosítási akció  

A beltéri és kültéri közösségi terek zöld növényzettel való dekorálása osztályonkénti 

verseny formájában 

Felelős:Kékesi Judit és az osztályfőnökök 

 A szelektív hulladékgyűjtés fontosságának és az ökológiai lábnyom csökkentésének 

szerepe a mindennapjainkban. Figyelemfelkeltő plakátok, információs anyagok 

elhelyezése az iskola közösségi tereiben 

Felelős:Kékesi Judit 

 Udvarszépítési akció 

A fákat körülvevő padok felújítása, a belső terek virágosítása 

Felelős:Kékesi Judit és a DÖK Zöld Munkacsoport 

 Komposztáló kialakítása 

A kialakításon túl a komposztálás folyamatának, céljának, a komposztáló helyes 

használatának megismertetése plakátok és előadás segítségével.  

Felelős:Kékesi Judit 

 

Szeptember 

 „Kukabúvár” verseny elindítása 

A helyes hulladékgyűjtés rendszeres ellenőrzése az osztályokban. A tanév végéig tartó 

verseny célja: minden hulladék a helyére kerüljön. 

Felelős:DÖK Zöld Munkacsoport 

 „Veszélyeztetett állatok” iskolai pályázat meghirdetése. 

 Felelős: Kárpátiné Kapos Ildikó 

 Liget és Dunapart takarítása  
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 Felelős: Borsay Levente 

 „Hulladékból termék” iskolai kiállítás a gyermekek munkáiból. 

 Felelős: Kárpátiné Kapos Ildikó 

 Szept. 16. Ózon világnapja. A világnap felhívásának megjelenítése a faliújságon. 

 Felelős: DÖK Zöld Munkacsoport 

 Szept. 17. Takarítási Világnap  

Felelős: Kékesi Judit, Kárpátiné Kapos Ildikó 

 Szept. 22. Európai Autómentes Nap. 

Az alsótagozatos gyermekek képviselik iskolánkat a város által megrendezett 

programokon. 

 Felelős: Mangó Ildikó 

 Teremtés hete” (2018. október 1-5.) A humán munkaközösség rádióműsora nyitja a 

hetet. Részletesen a témával a Természettudományos Szakkör foglalkozik. 

 Szept. 27 Turisztikai Világnap 

 Felelős: Horváth Ágnes, Kárpátiné Kapos Ildikó 

Október 

 MEGÚJJULÓ ENERGIÁK Energia Kommandó Indulása 

 Felelős: DÖK Zöld Munkacsoport 

 

 Okt. 1. Idősek Világnapja - A világnap felhívásának megjelenítése a faliújságon. 

Kicsik és Nagyik Program 

 Felelős: Kékesi Judit 

 Okt. 4. ÁllatokVilágnapja 

Legkedvesebb állatom pályázat bemutatása a Természettudományos szakkörön. 

Bemutatás értékelése. 

 Felelős: Horváth Ágnes, Kárpátiné Kapos Ildikó 
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 Okt.17. Szegénység elleni küzdelem világnapja 

A témákat a Természettudományos Szakkör dolgozza fel. 

 Felelős: Horváth Ágnes, Kárpátiné Kapos Ildikó 

 Okt. 21. Földünkért Világnap 

 Okt. 31. Takarékossági Világnap 

A témákat a Természettudományos Szakkör dolgozza fel. 

 Felelős: Horváth Ágnes, Kárpátiné Kapos Ildikó 

 Árpád napok természettudományi komplex verseny 

 Felelős: Horváth Ágnes, Kárpátiné Kapos Ildikó 

 Árpád napok életvitel verseny 

 Felelős: Kárpátiné Kapos Ildikó 

 

November 

 Magyar találmányok egy zöld jövőért Nov. 9. Feltalálók Napja 

A témát a Természettudományos Szakkör dolgozza fel. 

Felelős: Horváth Ágnes, Kárpátiné Kapos Ildikó 

 Nov.10. Tudomány Világnapja a békéért és fejlődésért. 

A témát a Természettudományos Szakkör dolgozza fel. 

 Felelős: Horváth Ágnes, Kárpátiné Kapos Ildikó 

 Nov. 27. „Ne vásárolj semmit” nap 

Iskolarádión keresztül felhívjuk a gyerekek és általuk a családok figyelmét, ne 

vásároljanak ezen a napon. 

A témát a Természettudományos Szakkör dolgozza fel, decemberben  

Felelős: DÖK Zöld Munkacsoport 

 

December 
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 Adventi koszorúkötésben való részvétel 

A koszorúkötés iskolai eseményére rögzítve, plakátokat készítünk, melyeken a leendő 

karácsonyi ajándékok zöld csomagolása mellett kampányolunk. 

 Felelős: Kvojka Annamária és a DÖK Zöld Munkacsoport 

 

 Tudatos vásárlás, Fair Trade termékek, Helyi termékek, Termelői Piac meglátogatása 

Zöld csomagolás 

A témákat a Természettudományos Szakkör dolgozza fel 

 Felelős: Horváth Ágnes, Kárpátiné Kapos Ildikó 

 Ásványtani előadás és kiállítás  

Felelős: Borsay Levente 

Január 

Bár a Hulladék Munkaszövetség márc. 1-re tette az Újrapapír Világnapját, 

Természettudományos szakkörünkön az ünnepek utáni újrahasznosításra, a papírgyártás 

anyag és energia igényére, a fák védelmére hívjuk fel a figyelmet januárban.  

 Felelős: Horváth Ágnes, Kárpátiné Kapos Ildikó 

 

  

Február 

 Febr.2. Vizes élőhelyek Napja 

A témát a Természettudományos Szakkör dolgozza fel 

Az év élőlényeinek megismertetése, fontos küldetése a Természettudományos 

Szakkörnek.  

 Felelős: Horváth Ágnes, Kárpátiné Kapos Ildikó 

 

Március 

 Petőfi Napok komplex természettudományos verseny 
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 Felelős: Horváth Ágnes, Kárpátiné Kapos Ildikó 

 Márc. 6. Energiatakarékossági Világnap 

 Energia Kommandó eredményhirdetése rádión keresztül. 

 DÖK Zöld Munkacsoport 

 Márc. 22. Víz Világnapja 

A témát a Természettudományos Szakkör dolgozza fel. 

 Felelős: Horváth Ágnes, Kárpátiné Kapos Ildikó 

 Márc. 30. „A Föld órája” Világnap 

Felhívjuk a családok figyelmét, a csatlakozzanak a kezdeményezéshez és részt veszünk 

a városi rendezvényen 

 Felelős: DÖK Zöld Munkacsoport 

 

Április 

 Természet és környezetvédelmi plakát készítése. Újrahasznosított anyagokból ötletes 

tárgyak készítése. Megemlékezés a Víz világnapjáról, Föld Napjáról és Madarak és 

fák napjáról.  

Felelős: Kárpátiné Kapos Ildikó, Kékesi Judit, DÖK Zöld Munkacsoport 

 Katasztrófavédelmi verseny 

Felelős: Kárpátiné Kapos Ildikó  

 Ápr. 7. Egészség Világnapja 

 Felelős: Horváth Ágnes, Kárpátiné Kapos Ildikó 

 Ápr. 18. Műemlékvédelmi Világnap 

Karolina Kápolnánk értékeire való figyelemfelhívás. 

Felelős: Kárpátiné Kapos Ildikó, Kékesi Judit 

 Ápr. 22. Föld Napja 

 Föld Napja alkalmából rendezett „Tour de Vác” verseny 

A verseny rendkívül sokrétű.  
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Témái, melyből a tanulóknak számot kell adni: természetvédelem, környezetvédelem, Vác 

helytörténete és a környék turisztikai értékeinek ismerete, víz védelem, energiagazdálkodás, 

ásvány- és kőzetismeret szelektív hulladékgyűjtési ismeretek, egészséges életmódi ismeretek, 

KRESZ tudás éskerékpáros ügyességi verseny. A tudásanyagot játékos vetélkedők során kérik 

számon. Az állomáshelyeket kerékpárral közelítik meg a gyerekek. A vetélkedő végén 

ismertetik az abban az évben elkészített kitűzőik gondolatiságát és színdarabot adnak elő az 

előre kiadott témában. 

 Felelős: Horváth Ágnes, Kárpátiné Kapos Ildikó 

 Ápr. 30. Méhek Napja 

Méhek nélkülözhetetlen szerepére való figyelemfelhívás.Tanulóink közül többen 

méhészkednek. Ők tartanak osztálytársaiknak kiselőadást e témában. Ilyenkor, kóstolnivalót 

is kapunk.  

A méhek világáról szóló DVD-t is megismerhetik az érdeklődők  

Felelős: Kárpátiné Kapos Ildikó, Kékesi Judit 

Május 

 Tavaszi kirándulások alkalmával a teremtett világ szépségére és annak megóvására 

hívjuk fel tanulóink figyelmét. 

 Felelős: Mindenki. 

 Máj. 17. Madarak és Fák Napja alkalmából, reggel a Humán Munkaközösség 

rádiós műsora  

Felelős: Kárpátiné Kapos Ildikó, Szabóné Forgó Anikó 

 

 Máj. 11. A méltányos kereskedelem (fair trade) Világnapja A decemberben 

feldolgozott témát a faliújságon ismerteti a DÖK Zöld Munkacsoportja 

  Felelős: DÖK Zöld Munkacsoport 

 Máj. 15. Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap 

 Máj. 22. Biológiai sokféleség Nemzetközi Napja 

 Máj. 24. Európai Nemzeti Parkok Napja 

A témákat a Természettudományos Szakkör dolgozza fel. 

 Felelős: Horváth Ágnes, Kárpátiné Kapos Ildikó 
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 Máj. 17. Információs Társadalom Világnapja, máj.18. Internet Világnapja 

Felelős: Kékesi Judit 

Június 

 Jún. 5. Környezetvédelmi Világnap  

 Felelős: DÖK Zöld Munkacsoport 

 Vác öröm-bánat térképének felújítása a Természettudományos Szakkörön

 Felelős: Horváth Ágnes, Kárpátiné Kapos Ildikó 

 Jún. 8. Óceánok Világnapja 

Óceánok jelentőségének ismertetése filmrészletek segítségével. a 

Természettudományos Szakkörön. 

 Felelős: Horváth Ágnes, Kárpátiné Kapos Ildikó 

 Gyereknap 

 Zöld büfé 

Vidám vetélkedőkkel, sporttal zárjuk az évet. 

 Felelős: Makk Dániel és DÖK 

 


