
 
 

 

 

Fenntarthatóságra nevelés a Szoboszlói Úti Általános Iskolában 

Hitvallás: „Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája” 

 valamint 

„Te magad légy a változás, amit a világban látni szeretnél” 

Szent-Györgyi Albert 

 

Ezeknek az elveknek a jegyében működik intézményünkben a fenntarthatóságra nevelés. Az 

Idézetek Környezeti Nevelési Programunk nyitó gondolatai. 

Mérföldkövek ökopedagógiánkban 

Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 A tanulók vegyenek részt a közvetlen környezetük értékeinek megismerésében 

megőrzésében, gyarapításában, védelmében. 

 Életmódjukban, tevékenységükben legyen meghatározó a természet tisztelete, felelős 

használata a környezeti károk megelőzésére törekvés. 

 Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködésre, a környezeti konfliktusok 

közös kezelésében és megoldásában. 

 Bemutassuk és gyakoroltassuk tanulóinkkal az alapvető kísérleteket. 

 Tevékenyen vegyenek részt környezetük állapotának megőrzésében, tisztán tartásában. 

A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli 

foglalkozások keretében – foglalkozzanak a környezet megóvásának szempontjából 

legfontosabb ismeretekkel:  

- A környezet fogalma, 

- a földi élet rendszerének egysége, 

- a környezetszennyezés formái és hatásai, 

- a környezetvédelem lehetőségei, 

- lakóhelyünk természeti és kulturális értékei, 

- lakóhelyünk környezetvédelmi feladatai. 

Ezekhez intézményünk a következőket alakította ki: 

Külső megjelenésében: családias, parkosított, fás, sportolásra inspiráló, iskolakerttel 

rendelkező környezet. 

 

Pedagógiai Programunk szerves részei a következők: 

 2006-tól Ökoiskola, 2011-től Örökös Ökoiskola intézményünk. 

 Környezeti Nevelési Programunk minden tantárgyra, állandó programokra, 

kapcsolatokra lebontva tartalmazza célkitűzéseinket. 



 
 

 

 Osztályfőnöki tanmenetünk 3 órája ökológia témájú kell, hogy legyen.  

 Állandó, pedagógiai programunkba beépülő programjaink a témában: 

o Erdeiiskola – 5 nap - 6. évfolyam, 

o Terepgyakorlat- Bánk - 5. évfolyam, 

o Állatkerti gyakorlat - 7. évfolyam - kiemelt veszélyeztetett fajok megismerése, 

védelme, 

o Szennyvíztisztító látogatás 8. évfolyam, 

o Ökoszakkör - 5-8. osztályos tanulókból, 

o Víz világnap- közös rendezvény a TIKÖVIZIG-gel. Minden osztály 

bevonásával, 

o Környezetvédelmi világnap- közös rendezvény a TIKÖVIZIG-gel, minden 

osztályt érint, 

o Fenntarthatósági témahét rendezvényei- minden osztályt érint, 

o Komplex természettudományi verseny- minden osztályt érint, 

o Hulladék-, elemgyűjtés- minden osztályt érint. 

 

Nem a pedagógiai programunk része, de rendszeres programok: 

 

 „Határtalanul” pályázat 7. évfolyam- kulturális és ökológiai értékek megismerése 

Erdélyben, 

 szatmár-beregi irodalmi kirándulás-7. évfolyam: kulturális és ökológiai értékek 

megismerése, 

 Víz világnapi kerékpártúra a Vekeri-tóhoz. 

 

Tantestületünk elkötelezett ebben a kérdésben, ezt bizonyítja Környezeti Nevelési Programunk 

is. Korunk kihívásai indokolják ennek a témának a fokozott kiemelését az oktatási környezetben 

is. Ez a korosztály nagyon fogékony, ezt aknázza ki intézményünk a fenntarthatóságra nevelés 

terén is. 

  



 
 

 

 

Terepgyakorlat – Bánk- Erdőspusztai Bemutatóház és arborétum 

 

Ez a programunk sok éve a pedagógiai programunk része.  

Érdeme: a helyi ökológiai és néprajzi ismeretek gazdagítása, nemzeti identitástudat erősítése, 

természettudományos kompetenciák fejlesztése, szociális-, interperszonális kompetenciák 

fejlesztése, intra – és interperszonális intelligencia fejlesztése, kooperatív technikák fejlesztése, 

IKT kompetencia fejlesztése mellett, hogy a tantestületen belül is erősíti az együttműködést az 

elő- és utómunkálatok során. Használja a tanulók számára izgalmas QR-kódos keresést. Saját 

kidolgozott feladatlapjaink a csoportok együttműködését várják el, erdészet, néprajz, növény-, 

állatvilág témákban. A vákáncsosház kultúrtörténeti ismereteket ad, megfogható formában. A 

közeli (200 m) templomrom maradvány- az Árpád-kori templomépítészet megismerésére is 

lehetőséget ad, kapcsolódva másik programunkhoz, a szatmár-beregi-irodalmi kirándulás 

Tákos és csarodai helyszíneihez később. 

 

A program célja: 

• Környezetünk ökológiai, (állatvilág, növényvilág), tájtörténeti, erdészeti, néprajzi, 

kulturális értékeinek megismerése 

• Egészségnevelés- kerékpározás, természetben mozgás 

• Közlekedési szabályismeret 

• Csapatmunka- kooperatív tevékenységek 

• Szociális kompetencia fejlesztés 

 

Projekt előkészítő szakasza: 

• Osztály felkészítése 

– Csoportok megalakulása -5-6 fő csoportonként 

 

• Szülők felkészítése 

– szülői értekezleten 

• Előzetes ismeretek 

– Rövid tájtörténet- osztályfőnöki órán- önálló szövegfeldolgozás 

– Közlekedés kerékpárral, csoportban- megbeszélés 

 

Megvalósítás- állomások: 

1. Ördögárok  

Helyszín: Debrecen, Vámospércsi út vége 

• Őstörténetünk emléke 

– Kik, mikor, miért építették? 

– Hol vannak ilyenek még az országban? 

• Tölgyes jellemzői: 

– Felépítés, aljnövényzet, koronazáródás, levél-, termésgyűjtés 
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2. Kilátó 

1. A táj földrajzi, ökológiai jellemzőinek megfigyelése- emlékezés a tájtörténeti 

órán elhangzottakra 

2. Vázlatkészítés a látványról- kidolgozás rajzórán 

3. Fancsikai tavak 

1. Vizi életközösség megfigyelése: madárvilág, növényzet 

2. A tóval szemben lévő fenyves tanulmányozása: 

• Erdeifenyő jellemzői, aljnövényzet, koronazáródás, együttélés 

4. Bánki bemutatóház 

1. Helyi erdész bemutatja a helyet 

2. Csapatfeladatok ismertetése-feladatlapok kiadása 

3. Közös terepbejárás 

4. Önálló csapatmunkák 

• Néprajz 

• Erdészet 

• Növényvilág 

• Állatvilág 

5. Csapatmunkák kiértékelése- jutalmazás 

 

Utómunkálatok: 

 Magyar órán: monda készítése az ördögárokról 

 Rajzórán: a kilátóból készült skiccrajz kidolgozása 

 Természetismeret órán: tablókészítés az állomáshelyekről, bemutatás csoportonként 

 Informatika órán: prezentáció készítése 

 A bejárati falon a program bemutatása a szülők részére- képek, fotók, szöveg 

 Cikkírás az iskolaújságba (néhány tanuló) 

 

Szakmai kapcsolatok: 

 Nyírerdő Zrt 

 Bánki Bemutatóház 

 Közlekedésrendészet- kerékpáros megközelítés esetén 

 

A kidolgozott feladatlapok elérhetőek intézményünkben, kérdésekkel is fordulhatnak hozzánk! 

 

 

Debrecen, 2021. április 22. 

 

                                                                                   Harasztiné Dorka Erika 

biológia-informatika-technika 

szakos tanár, mesterpedagógus 

 

 

 



 
 

 

 

 
Ördögárok 

 

 

 
Kilátó: skicc rajz készítés 

 


