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Ökoiskola: 
hasonló elvek, 
mint az irányítási 
rendszerek 
szabványainál



Pályázat: 
intézmény-
vezető és 
fenntartó

Erőforrás-
használat 
tanulmányo
zása, 
energia-
járőr

DÖK 
bevonása, 
kommu-
nikáció

Ped. Prog.



Ábra: Némethné Anikó, SlidePlayer.hu

Ökoiskolai rendszer, útmutatók…

Környezeti





- De hogyan foglalkozzunk ennyi mindennel?



Oktatási anyagok

Klímaváltozás Elsősegély





http://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/types-of-emergencies/heat-wave-safety#About







SzínesKert, Lakitelek













Ehető képek, Tápszentmiklósi Iskola





Hon- és népismeret





Egy alma a tájház 
udvaráról



Gyümölcsoltó Boldogasszony napja a tájházban



Kihívás: digitalizáció, VR

Hogyan szálljunk szembe ezzel az iparral?



Önértékelés: a szabadtér

21. Gondozott zöldfelület van az intézmény területén, ami nagyobb, 

mint az intézmény területének 5%-a.

1

22. Gondozott beltéri növényzet van az intézmény területén. 1

23. A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajok, a 

tájegységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben részesültek.

1

24. Az éghajlatnak, mikroklímának megfelelő dísznövényeket 

telepítettek az udvarba.

1

25. Madárvédelmi (madárodú, etető) és egyéb természetvédelmi

berendezések (pl. lepkeitató, darázsgarázs) száma az intézmény 

területén.

Ha 1, akkor 1 

pont

2 vagy több: 2 

pont

26. Használnak  esővizet öntözésre az arra alkalmas helyeken. 1

27. Konyhakertet vagy iskolakertet működtet az intézmény. 1

28. Komposztálót működtet az intézmény helyben. 1



Miért szabadban?

kívül pedig tartozzék az iskolához nem 

csupán szaladgálásra és játékra szolgáló 

térség (ezt nem szabad megvonnunk a 

gyermekkortól, mint azt a maga helyén 

látni fogjuk), hanem valamelyes kert is, 

ahová időnként bebocsátjuk őket, hogy 

szemük legeljen a fák, virágok, füvek 

szemléletében. Ha így rendezzük el a 

dolgokat, nem jelent kisebb örömet 

iskolába járni, mint ahogy a vásárba 

szokás, ahol mindig azt remélik, hogy 

valami újat fognak látni és hallani.”

„Legyen az iskola a kellemes hely, és 
hozzon a szemnek kívülről-belülről 
gyönyörűséget. Az iskola belül világos 
legyen, tiszta, mindenütt képekkel 
díszítve, […] 



Mindaddig, amíg tekintetünket pusztán csak magára az iskolarendszerre
irányítjuk, az egység mesterkélt lesz. Éppen ezért mint a társadalmi élet nagy egészének egy 
részére kell tekintenünk. Ez a négyzet (A) az iskolarendszert jelképezi a maga egészében.

(1) Egyik felől ott van az otthon, a két nyíl az otthoni és iskolai élet sokféle hatásainak, dolgainak, 
ideának egymásra való hatását jelképezi. (2) A négyzet alatt az iskolának a természeti 
környezethez való viszonya, a földrajz nagy területe a legtágabb értelemben van feltüntetve. Az 
iskola épületének megvan az őt körülfogó természeti környezete. Az iskolának kertben kellene 
lennie, innét kiindulva vezetnék a gyermekeket az azt körülölelő mezőkre, majd pedig messzebb a 
vidékre, megismertetve velök mind a különféle jelenségeket. (3) Fent az üzleti élet van jelezve, az 
iskola és ipar szükségleteinek, erőinek kölcsönös egymásra hatásának szükségessége. (4) Végül a 
negyedik oldal felén az egyetem foglal helyet, különféle fázisaival, laboratóriumaival, a kutatást 
előbbre lendítő könyvtáraival, múzeumaival s a jövő élethivatásra, pályára előkészítő iskolával.

John Dewey  
(1859-1952)



„Time in nature is not leisure time; 
it’s an essential invertment in our
children’s health (and also, by the
way, in our own).”



Természet-alapú tanulás: kitettség, valószínű mechanizmusok, eredmények

Szabad játék a természetben

Séták a természetben

Táborozási élmények

Kalandok a vadonban

Természetvédelmi látogatóhelyek 
programjai

Természetalapú óvoda

Természetalapú tanterv

Szabadtéri tanterem és iskola

Erdei iskola

Kilátás a tanteremből

Növényzet az óvodák, iskolák és 
otthonok körül

Iskolakertek, óvodakertek

Állatasszisztált tanulás

• Jobban tud koncentrálni*

•Kevésbé stresszes*

• Jobb önfegyelem*

•Elhivatottabb

•Fizikailag aktívabb, fittebb 

• Tanulmányi teljesítmény
Tananyagtartalmak tovább 
megmaradnak*
Standardizált tesztekben 
magasabb pontszámok
Jobb osztályzatok
Jobb olvasási, matematikai, 
írási készségek
Nagyobb arányú 
diplomaszerzés

• Személyiségfejlődés
Jobb vezetői készségek
Jobb kommunikációs készségek 
Erősebb reziliencia
Jobb kritikai gondolkodás és 
problémamegoldás
Jobb térbeli készségek

• Sáfárkodás, 
környezettudatosság
Erősebb kötődés a 
természethez
Erősebb környezeti értékek
Környezettudatosabb 
viselkedés

•Nyugodtabb, csendesebb, 
biztonságosabb szociális 
környezet

•Barátságosabb, kooperatívabb 
szociális környezet

•Autonómia és „lazán variálható 
elemek” 

TERMÉSZETI  HATÁSOK TANULÓ

TANULÁSI EREDMÉNY

TANULÁSI 
KÖRNYEZET

Kuo, M., Barnes, M., Jordan, C. (2019) Do Experiences With Nature Promote Learning? 
Converging Evidence of a Cause-and-Effect Relationship. Frontiers in Psychology 10: 305.

* = igazolt ok-okozati összefüggés
kék mezők = lehetséges 
hatásmechanzmusok



Szabadtéri tanterem

Kutatásalapú tanulás



Sir David Attenborough - Conserving Wonder
@youtube.com





Irányítatlan szabad játék







Képek balra: ©Helen Bilton



Ösztönös kreativitás



Iskolakert?   Óvodakert?     Tankert?     Gyakorlókert?  

Az iskolakert  bármilyen gyermekközösség (többségében óvodai, 
iskolai) rendszeres és értelmező tevékenységével gondozott, 
oktatás-nevelés és felüdülés céljával művelt kert.

Sokféle

céllal,

sokféle

módon…



"A természettel 
való helyes 
bánásmódot 
gyakorolni kell! 
Ez az 
iskolakertek 
legfontosabb új 
feladata"





637

13878 feladatellátási helyből 1118 (8%)























Megmutatni

Képviselni

Megtalálni

Inspirálni

Támogatni

Közvetíteni
Megerősíteni 
és megtartani

Összefogni



A célok megvalósításának „intézményei”

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1862959364&aid=1735362529

Oktatás Mezőgazdaság

Vidékfejlesztés

EgészségnevelésCivil szféra

Iskolakert-hálózat Szakmai Műhely

Közművelődés

Kerttervezés, 
kertművészet, 

térrendezés



Iskolakert-hálózat: 
előkészülő tagok

Piros: iskola, 
lila: óvoda



Iskolakert-hálózat  (piros:  iskola, lila: óvoda)














