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Környezeti nevelés

„A legjobb iskola, amelyben egy ifjú ember 
megtanulhatja, hogy a világnak van 
értelme, a természettel való közvetlen 
kapcsolat.”

(Konrad Lorenz)



A környezeti nevelés 
jellemzői

-Az ember kezébe eszköz, amellyel 
orvosolhatjuk a környezeti 
problémákat,ezáltal saját 
életminőségünkön javítunk.

-Információkat, motivációt, értéket közvetít.

-Felelősségvállalás a környezet állapotának 
megőrzéséért.

-Megelőzi a jövőbeli környezeti problémákat.



A környezeti nevelés 
céljai, feladatai

-A környezettudatos magatartás, a környezetért 

felelős életvitel elősegítése.

-Magatartás, értékrend, attitűd kialakítása.

-Rácsodálkozás képességének erősítése.

-A természet titkainak felismerése.

-Tisztelet és szeretet más élőlények iránt.

-Értékközvetítés.

Megismertetni a tanulókkal az élővilág szépségét és 
sokféleségét.

-Megtanítani, hogy védjék és becsüljék a 
természetet.



A környezeti nevelés 
története iskolánkban

-2000-től felvettük Pedagógiai 
programunkba a  fakultatív tantárgyak 
közé az ökológiát.

-Komoly környezet-és egészségnevelési 
program kezdődött ekkor.

-2013-ban először nyertük el az ökoiskolai 
címet.

-Ezt a címet 2018-ban megújítottuk.

-2013-ban iskolai gyakorlókertet hoztunk 
létre.

-Megkezdtük a szelektív hulladékgyűjtést.

-



Jógyakorlataink

-Szelektív hulladékgyűjtés

-Iskolakert működtetése

-Tanösvény létrehozása

-Kültéri szaktanterem működtetése

-Ökológiai, természetjáró szakköröseink 
túrái

-Környezettudatosság, újrahasznosítás a 
vizuális kultúrán keresztül.

-Természetvédelem , eztétikai nevelés nomád 
alkotótáborunkban 



Fenntarthatóság



Az iskolakert fogalma

Az iskolakert a kertészeti ismereteken túl, 
magába foglalja környezetünk 
megóvásának és helyes használatának 
mintáit, az együtt munkálkodás örömét, a 
feltöltődést és a játékot. Egyben egy olyan 
típusú közösség építését is szolgálja, 
amiben szülők, pedagógusok és a környezet 
civil szereplői működnek együtt.



Az iskolakert céljai

-ökológiai szemléletformálás és kísérletezés

-a természetes környezet körfolyamatainak 
bemutatása, átélése

-a környezeti problémák felvetése, megoldási 
lehetőségek kipróbálása

-kapcsolódás a környezeti elemekhez és a 
mindennapi táplálékhoz

--közös munka révén a környezeti és szociális 
felelősségvállalás érzékenyítése

-a gyerekek virtuális élményeinek 
ellensúlyozásához valóságos élmények 
biztosítása

a fej, a szív és a kéz együttes fejlesztése



Közösségépítés

A kapcsolatépítés megvalósulhat iskolán belül:

-társosztállyal

-technikai dolgozókkal (gondnok, portás, konyhás)

-szülőkkel, nagyszülőkkel.

Vagy iskolán kívüli szereplőkkel:

-civil csoportokkal: nyugdíjasklub, természetbarát-kör, madártani 
egyesület

-felügyelő szervekkel: KLIK, önkormányzat

-helyiekkel: szomszéd, másik helyi iskola, gazdaboltos, önkéntes diákok

térségben tevékenykedő gazdákkal.

Iskolakertek által kínált további lehetőségek:

Az iskolás korosztályon belül külön célcsoportként látjuk megjelenni:

a sajátos nevelési igényű gyerekeket, akik számára az iskolakerti 
tevékenység terápiás jelleggel is bír



Haszonkert



Fűszer-és gyógynövénykert

-Fontos ezeknek a növényeknek megtanítani 
természetgyógyászati lehetőségeit.

-A növényekhez táblák készültek kis 
ismertetőkkel.

-Az első év növényei: menta, citromfű, 
üröm, borsikafű, kamilla, izsóp, 
rozmaring, levendula, tárkony, kakukkfű, 
zsálya, lestyán.

-Bővült a repertoár, jelenleg(?? 25) féle 
gyógy-és fűszernövényünk van.

-Egy kisebb részen egynyári növényeket 
termesztünk.



Fűszer-és gyógynövények



Gyógynövények szárítása



Komposztáló és 
esővízgyűjtő



Kerti munkák



Kerti munkák



Közösségépítés



Tanösvény



Kültéri szaktanterem



Écsi dombok között



Csipkebogyót szedtünk



Természetjáró túrák, 
Bakony



Duna mentén



Vártúrák



Ezt is megmásztuk



Amikor a „Holdon” 
jártunk



Alkotótábor az erdő 
mélyén



Újrahasznosítás –
Hulladékból műalkotás



Köszönöm a figyelmet!

”A természet folyvást gondoskodik az 
emberi boldogság legfőbb eszközeiről. 
Figyeld meg, mint nő a gabona, mint 
fakad a bimbó; haladj ziháló tüdővel az 
eke mögött; olvass, gondolkodj, szeress, mert 
ezek a dolgok, amik az embert boldoggá 
teszik. ”

(Alexandr Szergejevics Puskin)


