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Környezeti és egészségnevelési (KEN) program 
az általános iskolai tanulók számára 

 
Senki sem követhet el nagyobb hibát,  
mint az, aki azért nem tesz semmit,  
mert csak keveset tudna tenni. 

 (Burke) 
 
 
A Nevelési Program jellemzıi 
 
• Törvényességi kötelezettség: minden intézményben szükséges (iskola, kollégium) 
• A KEN program a helyi tanulásfejlesztési célokat támogatja 
• A helyi program új intézményi kapcsolatokat kezdeményez 
• Források feltárását  provokálja, megtanít gazdálkodni 
• A pedagógusok között új együttmőködésre késztet 
• Az iskola tanuló-szervezetté válik 
• Szervesen illeszkedik a minıségbiztosításhoz 
• A fenntartó és az iskola új érdekszövetséget köthet 
• Az Európai iskolákhoz való kapcsolódást segíti 
 
Az iskola hitvallása 

A környezet és az egészség egymástól el nem választható fogalmak, ezért célsze-
rőnek tartjuk együtt bemutatni a programot.  

A természet-környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges embe-
ri életrıl sem, mivel az ember a természet része. Az általa okozott természeti-
környezeti szennyezıdések károsan hatnak vissza a saját szervezete mőködésére. 

Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket, és programja-
inkkal a szülık és a környék lakóinak környezet- és egészségtudatos magatartá-
sát is fejleszteni kívánjuk. 
 
 

1. ALAPOK 
 

1.1. TÖRVÉNYI HÁTTÉR 
 
A közoktatásról szóló törvény 2003. évi módosítása 48. (3.) bekezdése alapján: 
„Az iskola nevelési programjának részeként el kell készíteni az iskola egészségne-
velési és környezeti nevelési programját”. 
 
Az Alkotmány környezetvédelemmel kapcsolatos paragrafusai: 
• 8. § A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen 

alapvetı jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsırendő kötelessége. 
• 16. § A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, okta-

tására és nevelésére, védelmezi az ifjúság érdekeit. 
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• 18. § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges 
környezethez. 

• 70. § A Magyar Köztársaság területén élıknek joguk van a lehetı legmagasabb szin-
tő testi és lelki egészséghez. 

 
 
Környezet- és természetvédelmi jogszabályok 

Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános 
szabályairól). A törvény célként az ember és környezete harmonikus kapcsolatának 
kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme és a fenntartható fejlıdés 
környezeti feltételeinek biztosítását fogalmazza meg. 

Legfontosabb alapelvei: a megelızés, az elıvigyázatosság, a leghatékonyabb megol-
dás, a helyreállítás, a felelısség, az együttmőködés, a tájékozódás és a nyilvánosság. A 
törvény 54. § 1. cikkelye szerint „minden állampolgárnak joga van a környezeti isme-
retek megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére”. A nevelés állami és önkormányzati 
feladat. Legfontosabb dokumentumaként a NAT-ot, a Nemzeti Környezetvédelmi Prog-
ramot (illetve annak részeként a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogramot) 
említi.  

A Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. Törvény) kimondja, hogy a természeti 
értékeink védelme, a természetvédı szemlélet kialakítása elsıdleges állami feladat. 
Kiemelt szerepet kell biztosítani a természet értékeinek megóvásában a civil szférá-
nak, az állampolgároknak, hiszen a nemzeti kincsnek minısülı természeti értékeink 
megırzése az állampolgárok és önszervezıdı csoportjaik aktív részvétele nélkül nem 
lehetséges. 

Az 1997. évi XLI. Törvény a halászatról és a horgászatról is számos környezeti neve-
lési feladatot tartalmaz (tanfolyamok, vizsgák, fajismeret, természetvédelem). 

A géntechnológiai tevékenységrıl szóló XXVII. Törvény 30. és 31. §-a foglalkozik az 
oktatással, a képzéssel és a tájékoztatással. Ennek értelmében „Az állami feladatok 
ellátása során a Kormány gondoskodik arról, hogy a géntechnológiával módosított 
szervezetek felhasználóival, fogyasztóival az iskolai és az iskolán kívüli oktatás, kép-
zés, tájékoztatás keretében ismertetésre kerüljön a géntechnológia lényege és alkalma-
zásai, az így módosított szervezetek használatának környezeti, egészségügyi, gazdasá-
gi, társadalmi hatásai és kockázatai”. 

Az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi XXVIII. Törvény célja, hogy 
elısegítse az állatvilág egyedeinek védelmét, fokozza az emberek felelısségtudatát az 
állatokkal való kíméletes bánásmód érdekében, valamint meghatározza az állatok vé-
delmének alapvetı szabályait. A törvény kimondja, hogy az oktatás során állatkísérle-
tek elvégzésére a diákokat nem lehet kötelezni. 

Nemzeti Környezetvédelmi Program (a Kormány 2031/1998. határozata) helyzetérté-
kelése szerint: „A környezetvédelemben felmerülı problémák jelentıs része vezethetı 
vissza arra a tényre, hogy Magyarországon még nem megfelelı szintő a környezeti 
tudatosság foka. A lakosság ismeretei a környezetrıl, a környezetvédelemtıl, annak 
megóvásáról hiányosak, és többnyire nem megfelelı színvonalúak.”. A társadalmi 
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részvétel és tudatosság erısítésében kiemelkedı szerepe van a közoktatási, felsıokta-
tási és kulturális intézményekben folyó tevékenységnek. 

1999-ben elkészült a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia, a Globális Környezeti Alap és 
az UNEP (ENSZ) támogatásával. Az akcióprogram elkészítését az 1992-es Rió de Ja-
neiróban megrendezett Környezet és Fejlıdés Konferencián aláírt – általunk 1995-ben 
ratifikált biodiverzitás egyezmény – tette feladatunkká. E szerint minden államnak 
joga és kötelezettsége megırizni saját természeti értékeit, gazdaságát, és az abból 
szerzett tudást. Ez csak társadalmi összefogással valósítható meg. 

A 2000. évi Hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. Törvény 54. §-a kimondja, hogy a 
Kt. 54-55. §-ában foglaltak alapján a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket 
oktatni kell, azok a Nemzeti Alaptanterv részét képezik. Ezeknek az ismereteknek az 
oktatásával és terjesztésével – az állami, önkormányzati intézmények és más szerveze-
tek bevonásával, valamint közszolgálati hírközlı szervek igénybevételével – elı kell 
segíteni, hogy a társadalom környezeti kultúrája növekedjen. 
 
Egészségügyi jogszabályok 

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 9.5 pontja részletesen fog-
lalkozik a környezet-egészségügy oktatásával, nevelésével. Az oktatás, nevelés és 
szakképzés környezet-egészségügyi feladatait két nagy területre osztja: 
• Környezet-egészségtani szakismeretekre és módszerekre azoknak a szakembereknek 

van szükségük, akiknek ez munkakörükkel közvetlenül összefügg. Számukra ezt a 
képzés során a képzési követelmények elıírják. 

• A környezetegészség kultúrája ugyanakkor az életvitel részeként a hétköznapi tudás 
és szokásrendszer egyik fontos eleme, minden embert érintı kulturális tényezı. E 
kultúra az emberek életviteli szokásaiban, életmódjukban, értékrendjükben tükrözı-
dik. Kialakulása a családi szocializációban kezdıdik, késıbb az intézményes neve-
lés, oktatás és az iskolarendszeren kívüli hatások együttesen formálják. 

1998-ban, Koppenhágában a WHO Európai Regionális Bizottsága elfogadta az Euró-
pai Egészség 21. nyilatkozatot, amelynek célkitőzései többek között kimondják, hogy 
2015-re a lakosságnak a társadalom minden rétegében egészségesebb életmódot kell 
kialakítani, és hogy a régió lakosságának olyan biztonságosabb fizikai környezetben 
kell élnie, ahol az egészségre veszélyes szennyezı anyagok nem haladhatják meg a 
nemzetközileg elfogadott határértékeket.  

Az Egészségügyi Világszervezet számos idevonatkozó dokumentuma, az „Egészség 
21” Regionális Stratégia szakmai hátteret nyújt a hazai az „Egészség évtizedének 
Johan Béla Nemzeti Programja” 2002 kidolgozásához. Elızménye a Nemzeti Nép-
egészségügyi Program (1066/2001 Kormányhatározat). A Program illeszkedik az EU 
népegészségügyi prioritásaihoz, és hazánk uniós csatlakozása további lendületet ad a 
sikeres végrehajtásnak 
 
 
Közoktatási jogszabályok 

A közoktatásról szóló 1995. évi LXXIX. Többször módosított törvény szerint a peda-
gógiai programok felülvizsgálatánál, az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell fordítani a 
gyermekek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlıdésével kapcsolatos feladatokra, s a nevelés 
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elsırendő jelentıségő. A pedagógiai programok átalakításánál a személyiség és közös-
ség fejlesztés megtervezésében kiemelt hangsúlyt kell fektetni a NAT kiemelt közös 
követelményeire, köztük a környezeti nevelésre. 

A 41. § 6. pontja szerint az iskola „felderíti a gyermekek és tanulók fejlıdését veszé-
lyeztetı okokat, és pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelızésére, 
illetıleg ellensúlyozására. Szükség esetén a gyermek, a tanuló érdekében intézkedést 
kezdeményez”. 

Az iskolai munkát tartalmi alapjaiban szabályzó közös követelményei között találjuk a 
környezeti nevelést. „A környezet ismeretén és személyes felelısségen alapuló kör-
nyezetkímélı magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók életvi-
telét meghatározó erkölcsi alapelv.” 

A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló 243/2003. 
sz. kormányrendelet kiemelt fejlesztési feladatként definiálja a környezeti nevelést. 
Elengedhetetlenül szükséges a NAT részeként a környezetvédelmi, természetvédelmi 
oktatás továbbfejlesztése. A felsıfokú oktatásban a program idıszakának végére 
(2003) el kell érni, hogy minden hallgató részesüljön környezetvédelmi, természetvé-
delmi oktatásban.  

1998-ban tizenhárom környezeti neveléssel foglalkozó társadalmi szervezet összefog-
lalta a környezeti nevelés eddig elért eredményeit és a Nemzeti Környezeti Nevelési 
Stratégia c. kiadványban megfogalmazta a közeljövı fontosabb feladatait. 2003-ban 
megjelent a kibıvített, átdolgozott kiadás. 
 
 
Önkormányzati jogszabály 

Az 1990. évi LXV. Törvény a helyi önkormányzatokról kiemeli az egészséges élet-
mód közösségi feltételeinek elısegítését, a lakosság önszervezıdı közösségei tevé-
kenységének támogatását. 
 
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 
 
1. §  
(1)[2] A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerő 
iskolai oktatásban résztvevık megelızı jellegő, az egészségügyi alapellátás keretében 
szervezett iskola-egészségügyi ellátásban (a továbbiakban: iskola-egészségügyi ellá-
tás) való rendszeres részvételérıl [a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
1997. évi LXXXIII. törvény 10. § (1) bekezdés b) és c) pont] az óvodák és iskolák (a 
továbbiakban együtt: nevelési-oktatási intézmények) e rendeletben foglaltak szerint 
gondoskodnak.  
(2) Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védını együttes szolgáltatásából áll, 
amelyet fogorvos és fogászati asszisztens közremőködésével látnak el.  
 
2. §  
(1) Az iskola-egészségügyi orvosi ellátást valamennyi nevelési-oktatási intézményre 
kiterjesztve kell intézményenként vagy több intézmény ellátásának közös biztosításá-



 6 

val megszervezni, iskolaorvos és védını teljes vagy részmunkaidıben történı foglal-
koztatásával. Az iskola-egészségügyi ellátást végzı iskolaorvos és védını tevékeny-
ségét a gyermek, tanuló háziorvosával (házi gyermekorvosával), illetıleg körzeti vé-
dınıjével egyeztetve és vele együttmőködve végzi.  
(2) A körzeti védını által az iskola-egészségügyi szolgálaton belül ellátott gyermekek, 
tanulók száma nem haladhat ja meg a 400 fıt. Amennyiben a létszám a 800 fıt megha-
ladja, legalább egy teljes munkaidıben foglalkoztatott iskola-védınıt kell alkalmazni, 
vagy a feladatot két körzeti védını között meg kell osztani.  
(3) Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben a gyermekek, tanulók ellátására 
teljes munkaidıben iskolavédınıt kell foglalkoztatni. Az iskola-védını által ellátott 
tanulók létszáma a 400 fıt nem haladhatja meg. 
(4) A nevelési-oktatási intézményben az iskolaorvosi feladatot részfoglalkozás kereté-
ben végzı háziorvos (házi gyermekorvos) által ellátott gyermekek, tanulók létszáma 
legfeljebb 800 fı lehet.  
(5)[3] Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben az iskola-egészségügyi szolgá-
latra jutó gyermekek, tanulók létszáma az 1600 fıt meghaladja, az intézményben leg-
alább két fıfoglalkozású védınıt kell foglalkoztatni. Több fıfoglalkozású védını al-
kalmazása esetén az orvos által ellátott tanulólétszám legfeljebb 2400 fı lehet. A 
gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben 800 tanulónként szükséges egy teljes 
munkaidejő iskolaorvos foglalkoztatása.  
(6) A részmunkaidıben foglalkoztatott vagy több intézményben iskola-egészségügyi 
ellátást végzı iskolaorvosnak és védınınek az egyes nevelési-oktatási intéz-
mény(ek)ben eltöltendı idejét a munkavégzésre irányuló jogviszony létrehozásakor 
rögzíteni kell az ellátandó feladatoknak megfelelıen, és az intézményben nyilvános-
ságra kell hozni. 
(7) Az iskola-egészségügyi feladatok ellátására létrehozott iskolaorvosi rendelı mini-
mális alapfelszerelésének tételes felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.  
3. §  
(1)[4] Iskolaorvosi feladatokat - lehetıség szerint iskola-egészségtan és ifjúságvéde-

lem szakvizsgával is rendelkezı - háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemı-
gyermekgyógyász orvos láthat el. Szakmunkásképzı iskolában, szakiskolában és 
szakközépiskolában tanuló 14 éven felüliek esetében üzemorvosi szakorvosi képesí-
téssel rendelkezı orvos is elláthatja az iskolaorvosi feladatokat. Az iskolaorvos által 
ellátandó feladatokat a 2. számú melléklet tartalmazza. 
(2) Iskola-egészségügyi ellátás keretében védınıi feladatot fıiskolai végzettséggel 
rendelkezı védını láthat el. A nevelési-oktatási intézményben ellátandó védınıi fel-
adatokat a 3. számú melléklet tartalmazza.  

(3) A körzeti védını az iskola-egészségügyi ellátással összefüggı - a körzeti védınıi 

szolgálatról szóló 5/1995. (II. 8.) NM rendeletben meghatározott - feladatait a nevelé-
si-oktatási intézményt ellátó iskolaorvossal együttmőködve végzi  
4. §  
(1)[5] Az iskola-egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, egyéb szakorvosi, kör-
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zeti védınıi, gyermekjóléti szolgálatok, pedagógiai szakszolgálatok, logopédus, 
gyógytornász és pszichológus, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat illetékes intézetei a gyermekek és tanulók egészségvédelme érdekében 
együttmőködnek, és az e feladat ellátásához szükséges adatokról egymást tájékoztat-
ják. 
2) Az iskolaorvos a nevelési-oktatási intézményben elsısegélyben részesített akut be-
teget további kezelésre a beteg háziorvosához (házi gyermekorvosához) vagy a bentla-
kásos intézet ellátását végzı orvoshoz irányítja, szükség esetén intézkedik a beteg 
fekvıbetegintézetbe történı szállítása iránt 
5. §  
(1) Az iskolaorvos és a védını egészségügyi kérdésekben, felkérésre, szakértıként 
közremőködik a nevelıtestület, illetve az iskolaszék, óvodaszék, kollégiumi-szék 
munkájában. 
(2) A gyermekek, tanulók egészségügyi ellátását az orvos és a védını a nevelési-
oktatási intézmény vezetıjével egyeztetett rend szerint végzi. 
(3) A tanulók egészségügyi ellátásán kívüli egyéb iskola-egészségügyi feladatokat 
(környezet-egészségügy, élelmezés-egészségügy, balesetvédelem, egészségnevelés, 
pályaválasztási tanácsadás) az iskolaorvos és a védını az oktatási intézmény vezetı-
jével, illetıleg a szakmai szervezetekkel együttmőködve végzi. 
6. §  
(1) Az iskolafogászati alapellátás (a továbbiakban: iskolafogászat) preventív és terápi-
ás gondozást jelent a szükségleteknek megfelelıen. 
(2) Az iskolafogászati gyógyító és megelızı ellátás valamennyi nevelési-oktatási in-
tézmény tanulóira kiterjedı megszervezése, mőködési feltételeinek biztosítása a fogá-
szati alapellátást mőködtetı feladata. Az iskolafogászati ellátást úgy kell megszervez-
ni, hogy valamennyi intézmény számára fogászati rendelıt kell kijelölni, és az ellátás-
sal a (4) bekezdésben foglaltak szerinti fogorvost kell megbízni. 
(3) 1200 fıt meghaladó tanulólétszám esetén az iskolafogorvosi ellátás biztosítására 
teljes munkaidejő fogorvos foglalkoztatása szükséges. Egy teljes munkaidıben alkal-
mazott 
fogorvos által ellátott körzet gyermeklétszáma nem haladhat ja meg az 1800 fıt. Fo-
gyatékos gyermeket a létszám meghatározásánál kétszeresen kell figyelembe venni. 
(4) Iskolafogorvosként gyermek-fogszakorvost vagy gyermekfogászatban jártas fog-
orvost kell alkalmazni. Kezdı vagy gyermek fogászatban járatlan fogorvos 
iskolafogorvosként csak szakirányú továbbképzést követıen foglalkoztatható. 
(5) A gyermekek, tanulók csoportos szőrıvizsgálata és kezelése a területileg illetékes 
fogászati rendelıben évente kétszer, szorgalmi (tanítási) idıben történik. Fogászati 
szőrıvizsgálatra és kezelésre egy tanuló (tanuló csoport) tanévenként 10 tanítási óráról 
vonható el. A szőrıvizsgálaton való részvételt, valamint annak ideje alatt a tanulók 
felügyeletét a nevelési-oktatási intézmény biztosítja. 
(6) A nevelési-oktatási intézményben lehetıvé kell tenni a fogbetegségek és a fogbal-
esetek megelızését célzó intézkedések gyakorlati végrehajtását és a csoportos preven-
ciót. Megelızı foglalkozások céljára tanévenként és tanulócsoportonként két tanítási 
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óra vehetı igénybe. 
7. §  
(1) A nevelési-oktatási intézményt ellátó fogorvos és fogászati asszisztens iskolafogá-
szati feladatait részben a fogorvosi rendelıben, részben a nevelési- oktatási intéz-
ményben végzi 
(2) Az iskolafogászati tevékenységet ellátó fogorvos feladatait e rendelet 4. számú 
melléklete, a fogászati asszisztens feladatait az 5. számú melléklet tartalmazza. 
(3) A fogászati asszisztens a rendelıben és a nevelési-oktatási intézményben az ellá-
tással összefüggı feladatait a fogorvos felügyeletével, vele együttmőködve végzi. 
(4) Az iskola-egészségügyi dokumentáció része a gyermekfogászati gondozási füzet, 
amelynek használata a gyermek nevelési-oktatási intézménybe lépésétıl kezdve köte-
lezı. 8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba, egyidejőleg az 
oktatási intézmények egészségügyi ellátásáról szóló 21/1975. (Eü. K. 12.) EüM utasí-
tás, valamint az ennek módosításáról rendelkezı 30/1979. (Eü. K. 19.) EüM utasítás a 
hatályát veszti (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a gyógyító-megelızı in-
tézmények és szolgálatok szakfelügyeletérıl szóló 8/1993. (Ill. 31.) NM rendelet 2. 
számú melléklete az alábbi 10. ponttal egészül ki, egyidejőleg a 10-22. pontok számo-
zása 11-23. pontra változik: 
"10. iskola-egészségügy" 
 

1.2. HELYZETKÉP 
 
1. Belsı: az iskola  
 
1.1. Tárgyi feltételek a környezeti nevelés szempontjából 
 
• Az iskola épülete modern, az építészeti szabványoknak megfelelı (pl. az egészség-

ügyi követelményeknek megfelelı toalett-helyiségek, étkezés elıtti tisztálkodási le-
hetıségek). Intézményünk egy fı épületbıl, és hozzá csatlakozó tornaterembıl áll. 
Jól felszerelt ebédlıvel rendelkezik. 
Az intézményi javításokat folyamatosan végzik, balesetit veszélyek nincsenek. Szel-
lıztetés megoldott. A javításokat folyamatosan végzik, baleseti veszélyek nincse-
nek. Szellıztetés megoldott. 
Az iskola büfé „zöldítése” is cél, mivel nagyon sok az egészségtelenül táplálkozó 
gyermek. 

 
1.2. Megvalósult környezeti nevelési tevékenységeink 
 
• Szelektív hulladékgyőjtés papír-, PET-palack és hagyományos kommunális hulladék 

frakcióban 
• Jeles napok, az egészséghét alkalmából az iskola egészét érintı programok, tevé-

kenységek 
• Tanulmányi versenyekre felkészítés, versenyzés 
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2. Külsı: a település és a régió, a helyi értékek 
 
A környezeti nevelés szempontjából különösen fontos, hogy az iskola „nyitott” le-
gyen, azaz szerves, integráns részét képezze az adott lakókörzetnek, településnek, ré-
giónak. A környezeti nevelés megtervezésekor kiemelt figyelmet kell fordítani a tele-
pülés (falu, kerület, kistérség, régió) természeti és társadalmi-kulturális jellegzetessé-
geire, adottságaira; a helyi értékek és gondok feltérképezésére. Külön feladat ezeknek 
a helyi értékeknek, adottságoknak az iskolai programba (és konkrétan a tantervekbe) 
való beépítése mind a tanítás tartalmát, mind a hozzá rendelt tevékenységrendszert 
illetıen. 

 

1.3. ERİFORRÁSOK 
 
1. Belsı személyi erıforrások 
• Pedagógus: 

- tantárgyában segít a környezeti nevelési célok megtalálásában, tantárgyába be-
építi ezeket, tanmenetében jelöli, tanmenetéhez tartja magát 

- odafigyel példamutató magatartására 
- részt vesz a környezeti nevelési programokon, segít azok szervezésében stb. 

• Diák: 
- részt vesz a környezeti nevelési programokon 
- magatartásával, aktív részvételével elısegíti a környezeti nevelési célok megva-

lósulását stb. 
• Irodai alkalmazottak: 

- tartsák be ık is a hulladékkezelés, energia- és vízgazdálkodás gyerekek számá-
ra is elıírt szabályait,  

- munkavégzésük, életük legyen példamutató 
• Technikai dolgozók:  

- vegyenek részt azokban a környezeti nevelési feladatokban, amelyekben szük-
ség van a segítségükre (pl. madárkalács készítés, saláták, gyümölcsteák készí-
tése, terítés szépsége, madárodú készítés, szelektív hulladékgyőjtık megfelelı 
ürítése stb. 

• Védını, iskolaorvos, fogorvos segítı munkája: 
- egész évben rendszeres orvosi ellenırzés, védıoltások, hallásvizsgálat stb. 
- az egészség hetén felvilágosító, ismeretterjesztı elıadások tartása 

• Szabadidı-szervezı segítı munkája 
 
2. Külsı személyi erıforrások 
• önkormányzat, iskolaszék, szülık, lakosság, civil szervezetek, egyéb partnerek stb. 
 
3. Anyagi források 
• Állami források: KvVM pályázatai (KAC), OM pályázatai 
• Terembérletek 
• Tanfolyami bevételek 
• Egyéb bevételek: pl. hulladékgyőjtésbıl származó bevétel. 
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2. ALAPELVEK, CÉLOK 
 

2.1. ALAPELVEK, JÖVİKÉP, HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK 
 
Általános célok, értékek a környezeti és egészségügyi nevelésben 

• Az egészségnevelés célja, hogy a tanuló képes legyen objektíven felmérni saját 
egészségi állapotát, ismerje az egészségkárosító tényezıket, azok veszélyeit. El 
kell érni, hogy az egészségéért tegyen valamit, alkalmazza a megtanultakat. Ezt 
legjobban akkor tudja elsajátítani, ha erre a tanórán alkalmazott alternatív módsze-
rek alkalmazására, vagy az azon kívüli programok keretében lehetıséget kapnak a 
diákok. Különösen hatékony, ha ezek a programok a pedagógusok, neves helyi 
vagy akár országosan ismert szereplık és a család együttes részvételével történik.  

• Az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létezı értéknek tisz-
telete és megırzése, beleértve az összes élettelen és élı létezıt, így az embert is, an-
nak környezetével, kultúrájával együtt 

• a Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés 
• a bioszféra és a biológiai sokféleség megırzése 
• a testi-lelki egészség megırzése  
 
Hosszú távú pedagógiai célok 
• az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai 

és erkölcsi megalapozása 
• az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 
• rendszerszemléletre nevelés 
• holisztikus szemléletmód kialakítása 
• fenntarthatóságra nevelés  
• a környezetetika hatékony fejlesztése 
• érzelmi és értelmi környezeti nevelés 
• tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés 
• tolerancia kialakítása 
• a környezettudatos magatartás és életvitel segítése 
• az állampolgári – egyéb közösségi – felelısség felébresztése 
• az életminıség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése 
• az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása 
• ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek meg-

elızni az egészségügyi problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát. 
• helyzetfelismerés, ok–okozati összefüggések  
• problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség 
• globális összefüggések megértése 
• létminıség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása  
• az orvostudomány eredményeibıl levonható helyes magatartásra, tevékenységre 

történı aktivizálás 
• a családi életre nevelés fejlesztése 
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• az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése 
 
 
Kulcsszavak 
• szeretet  
• tisztelet, megbecsülés 
• harmónia  
• mértékletesség 
• takarékosság 
• alázat 
• „a kicsi szép” 
• esztétika 
• empátia, segítıkészség 
• tolerancia 
• komplementaritás  
• együttmőködés 
• kölcsönhatás 
• felelısség 
• ökológiai fenntarthatóság  
• mérték és mértéktartás  
• öröm, vidámság  
• globális gondolkodás  
• lokális cselekvés 
• szelídség 
 
 

2.2. KONKRÉT CÉLOK ÉS FELADATOK 
 
• természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése 
• helyi értékek és problémák feltérképezése   
• helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem, örök-

befogadott patak, hulladék, iskolai büfé zöldítése, energiatakarékosság, helyi védett-
ség stb.) 

• lakóhely megismerése (értékek, gondok – a megoldás módjai)  
• hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken 
• azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken 
• a szülıkkel, az iskola környezetében élıkkel a kommunikáció fejlesztése 
• legalapvetıbb egészségvédelmi ismeretek megismertetése 
• az egészségre káros szokások biológiai-élettani-pszichés összetevıinek megismerte-

tése 
• mindennapi testedzés: 

- testnevelésórák, (amennyiben az iskola személyi, tárgyi, anyagi feltételei lehe-
tıvé teszik a kerettantervben meghatározottakon felül is beiktathat testneve-
lésórát, mivel az nem növeli a törvényesen megadott óraszámkeretet)  
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- napközis szabadidı, óraközi szünetek, uszodai programok, korcsolyázás, DSE 
programok, mint lehetıség  

 

Egészségfejlesztéssel összefüggı feladatok 

Az egészségfejlesztésnek egy olyan folyamatnak kell lennie, amelynek során a teljes-
ség igényével kell megjeleníteni az optimum felé való törekvést. A feladat megkönnyí-
tése miatt azonban három témakörben javasoljuk a feladatok csoportosítását. Mindeh-
hez természetese egészségügyi vonatkozású tanácsokat, szakirodalmat is ajánlunk. 

Témakörök : 

1. TESTMOZGÁS 

Statisztikai adatokkal igazolható, hogy a középiskolás gyermekek felénél diagnoszti-
zálható valamilyen tartási rendellenesség, gerincferdülés, statikai lábbetegség, Ezek az 
általános iskolában kezdıdı és a középiskolában fokozódó elváltozások rendszeres 
testmozgással, célirányos gimnasztikával megelızhetık lennének. Az elváltozások 
gyakorisága nem igazolja a testnevelési órák hatékonyságát. Nem az a fontos, hogy 
minél nagyobb erıkifejtésre serkentsük a fiatalokat, hanem azzal tudunk segíteni, ha 
megadjuk a lehetıséget a mindennapi testmozgásra. Ha célunk az, hogy a gyerekeknek 
életelemévé váljon a mozgás, mert ez egészséges fejlıdésük elengedhetetlen feltétele, 
akkor az eddigi gyakorlatot alapjában véve át kell gondolni. Gyors, látványos javulás-
ra nem számíthatunk, az apró eredményeket is meg kell becsülni, és akkor talán a mos-
tani gyerekek gyerekei már fittebbek, egészségesebbek lesznek. 

Figyelembe veendı szempontok : 

• Mindennapos testmozgás - heti három testnevelési órán felül, vagy helyett 
konditerem, fittnes edzés, labdajátékok, tánc, úszás, vagy a helyzetnek megfelelı 
mozgáslehetıség (foglalkozás) biztosítása.  

• Jó, ha a tanulót a testnevelés órán sikerélmény éri, a mozgást örömmel végzi- erre 
vonatkozóan érdemes megfogalmazni néhány akciót, vagy módot, azaz megjelölni, 
hogyan próbálják ezt elérni.  

• Az iskolai testnevelési óra keretében tartásjavító torna beiktatása. A testnevelı ta-
nárok ismerik, illetve elsajátították a Gerincorvosi Társaság által kidolgozott prog-
ramot. Az óra eleji bemelegítés 10 perce kiválóan alkalmas a tartásjavító gyakorla-
tok elvégzésére.  

• Gyógytestnevelés bevezetése fontos lenne az iskolákban. A már kialakult elválto-
zásokat minden iskolában a gyógytestnevelıi másoddiplomával is rendelkezı pe-
dagógus gondozná. Természetesen a testnevelési csoportba sorolásnál gondolni 
kell arra, hogy annak megvalósítása hogyan történik. A személyes kapcsolattal, 
mely a szakorvosokkal vagy iskolaorvossal létrejön, sok betegséget okozó tünet 
megszüntetése elérhetı, javulása nyomon követhetı.  
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 2.   TÁPLÁLKOZÁS 

Hazánkban kiemelkedıen magas a cardiovasculáris és a daganatos betegségek, halálo-
zás száma. Ennek nagyfokú javulását tudjuk elérni a helyes táplálkozással. Egy gyer-
mek étkezése, a fejlıdı szervezet igényei miatt, különös gondot követelnek. Itt a leg-
fontosabbak az elméleti ismeretek, az iskolai étkeztetések milyensége. Az átlagos ma-
gyar étkezési szokások miatt magas a túlsúlyos fiatalok aránya, ez azonban ma már 
vetekszik az alultápláltság kérdésével. A súlynövekedés a serdülıkor éveiben fokozó-
dik, erre is gondolni kell. Jó lenne elérni, hogy minden gyermek jusson olyan táplá-
lékhoz, amire szüksége van. Az iskolai egészségfejlesztési tervnek tehát a helyes táp-
lálkozás, mind az ételek mennyiségére, minıségére, valamint az elfogyasztás módjára 
vonatkozóan is ki kell, hogy terjedjen a figyelme. 

Figyelembe veendı szempontok: 

• El kell érni, hogy a gyermekek nagy része, de leginkább a veszélyeztetettek az is-
kolában étkezzenek  

• Az étkezést biztosító állítsa össze az étlapot. Erre vonatkozóan terjedjen ki az isko-
la tevékenysége. Jelölje meg, hogy ez hogyan történik és ezt hogyan ellenırzi.  

• Legyen képzett az élelmezésvezetı. Ha ez nincs, lehet a fejlesztési terv része, de 
akkor azt is be kell építeni, hogy ki és hogyan ellenırzi az étlap összeállítást. (Bár 
nem része az egészségfejlesztési feladatoknak, de meg kell határozni, hogy milyen 
a konyha állapota, mennyire felel meg a korszerő étkezésnek és a gyerekek milyen 
körülmények között étkeznek és mivel?)  

• Kívánatos lenne dietetikus tanácsadói közremőködés. Javasolni lehet, hogy újítá-
sokat vezessenek be. Kezdetben csak választási lehetıségként tálalható lenne a mai 
modern étkezésnek megfelelı ebéd. Tapasztalatok mutatják, hogy a gyerekek fo-
gékonyak az újra, ha az ízletes, esztétikus formában van tálalva.  

• Van-e mód egyes beteg gyermekek étkeztetésére?  
• Szemléletváltás szükséges az iskolai büfék választékaival kapcsolatban. Legyen 

lehetısége a gyerekeknek, a modern étkezési szokásoknak megfelelı uzsonnát 
venni /Gyümölcs, joghurt, kefír, barnalisztbıl készült péksütemény…/ Kérdés az, 
hogy ezt szabályozza-e az iskola, van-e büfé, stb.) Mik a terveik ezzel kapcsolat-
ban.  

• Osztályfınöki órák keretében dietetikus tartson felvilágosító órákat, esetleg kósto-
lókkal, mintaétrend bemutatásával. Mindez a szülık és a pedagógusok egészségfej-
lesztéséhez is elengedhetetlen!  

 

 

3.   LELKI EGÉSZSÉG VÉDELME – SZEMÉLYISÉGFEJL İDÉS 

A társadalomban egyre nagyobb számban megjelenı alternatív örömszerzési forma, a 
dohányzás, alkohol és drogfogyasztásból adódó problémák mindannak a következmé-
nyei, hogy a teljes egészségi állapothoz oly fontos mentális egészségre, ennek fejlıdé-
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sére nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövıben. Az egészségfejlesztési terv részévé 
kell váljon a mentálhigiénés szemlélet, s annak megjelenési formái. 

Ez lehet kettıs:  

• Az egyik az általános egészségnevelési programoknál felsorolt iskolai órán, vagy 
azon túl alkalmazott már akkreditált, vagy szakmailag minısített célzott szakmai 
programok.  

• A másik pedig, ami ennek a fejezetnek a célzott cselekvési programját kell, hogy 
képezze, az, hogy hogyan jeleníthetı meg a lelki egészségvédelem az iskolában.  
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Az iskola elhelyez-
kedésébıl adódó 
jellemzık: 

Célok: Tevékenység, feladat: 
(a még megvalósítandók, ill. a folyamatos tevé-
kenységek kiemelése) 

Az iskolabelsı  Tiszta, meghitt 
környezet 

- festések, felújítások, a dekorációhoz falitáblák, 
élısarkok, akvárium, madarak, a mellék-
helyiségekben szappan, WC papír 

- dohányzásra külön helyiség kialakítása 
- portalanítás (atkák-allergia) 
- gyakori szellıztetés  
- lábtörlık alkalmazása 

Az iskola eszközel-
látottsága 

A tanítás-nevelés 
élmény-
központúságának 
növelése, az eszté-
tikai érzék fejlesz-
tése – egészséges 
személyiség 

- a tantermekben írásvetítı, TV, videó és számító-
gép 

- esztétikus dekorációk, falitáblák, szemléltetı-
anyagok 

- digitális fényképezıgép, ismeretterjesztı folyó-
iratok, könyvtár, médiatár  

Iskola külsı 
környzete 

Tiszta egészséges 
környezet 

- szeméttárolók sőrítése 
- szelektív hulladékgyőjtés, (papír, olaj, fémdoboz, 

szárazelem)  
- felvilágosító elıadások az egészségkárosító 

anyagokról és a fertızési veszélyekrıl 
- utak sózása helyett ásványi ırlemény használata 

Játszótér A gyerekek moz-
gásigényének ki-
elégítése 

- újabb játszóterek  
 

Energia-felhasználás Takarékos főtés  
- nyílászárók javítása, tetı szigetelése (tetıkert?)  

Világítás Egészséges, taka-
rékos 

- neonok cseréje energiatakarékos izzókra 

Vízfelhasználás Egészséges ivóvíz, 
vízfogyasztás 
csökkentése 

- víztakarékos öblítés, csapok karbantartása 

Iskolakert Tanítás, pihenés, 
felüdülés helye 
legyen   

- növények gondozása, pótlása, madáretetık, ma-
dárodúk kihelyezése, gondozása 

Iskolabüfé Egészséges ételek, 
italok 

- gyümölcslevek-és teák, friss és szárított gyümöl-
csök, joghurtok, sajtok, gabonapelyhes édessé-
gek 
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3. TANULÁSSZERVEZÉSI ÉS TARTALMI KERETEK 
 
3.1. TANÓRAI KERETEK 
 
• tantárgyakba beépítve (elsısorban biológia, földrajz, környezetismeret órákon) 
• erdei iskola 
• tanulmányi kirándulás 
• sportnap 
• egészségtan modul (6. osztály) 
• osztályfınöki órákon környezet-és egészségvédelmi témák 
• testnevelés  
 
 
A TANTÁRGYAK LEHET İSÉGEI 
 
Magyar nyelv és irodalom  
A tanulók 
• ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv 

egymásra hatását 
• ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit bemutató 

irodalmi alkotásokat! (meséket, mondákat, népdalokat és verseket 
• ismerjék meg az irodalmi mővekben megjelenı természeti és környezeti értékeket, 

az ember és a természet közötti harmonikus kapcsolatok kialakulását 
• legyenek képesek irodalmi szövegek alapján problémafelvetésekre, vitára, véle-

ményalkotásra, érvelésre 
• erısödjön esztétikai, erkölcsi érzékenységük 
• tudatosan készüljenek az anyanyelv védelmére, a „nyelvi környezetszennyezés” el-

kerülésére 
• sajátítsák el a médiumok elemzésének technikáit 
 
A tanulókban 
• alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés, a jó problémafelvetés, 

vitakészség, véleményalkotási képesség 
• növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környe-

zet- 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 
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• 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 tisz-
telete 

• legyenek képesek a globális problémákra megoldásokat keresni a természeti népek 
példáján keresztül 

• értsék meg az egész világot érintı globális problémákat, és érezzék hangsúlyozottan 
az egyén, az állam és a társadalom felelısségét és feladatait a problémák elhárításá-
ban, csökkentésében 

 
Hon és népismeret 
A tanulók 
• ismerjék meg a természet közelben élı, a természetet tisztelı, azt felhasználó, és 

nem kihasználó paraszti életmód értékeit 
• ismerjék meg a népszokások egészségvédelmi vetületét (ünnepek elıtti böjtök) 
 
Idegen nyelv 
A tanulók 
• váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek feldolgo-

zásának segítségével 
• legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv segít-

ségével más országok hasonló problémáit 
• tudják más népek ilyen irányú tevékenységeit és ismerjék az idegen országok kör-

nyezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit 
• legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában, 

projekt-munkában választ keresni 
• állampolgári felelısségtudatuk fejlıdjön 
 
A tanulókban 
• alakuljon ki és fejlıdjön a nemzetközi felelısség a környezettel szemben 
• fejlıdjön az idegen nyelvi kommunikáció képessége, és fedezzék fel ennek lehetı-

ségeit 
 
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, a szintetizáló és a lényegkiemelı képessége fejlıdjön 
• tudják megfigyelni az ıket körülvevı környezet mennyiségi és térbeli viszonyait 
• váljanak képessé egy adott témához megfelelı adatok kiválogatására, győjtésére és 

feldolgozására 
• ismerjenek konkrét, a valós életbıl vett példákat, és legyenek képesek ezeket ele-

mezni, tudjanak megfelelı következtetéseket levonni 



 18 

• Legyenek képesek reális becslésekre 
• Tudjanak egyszerő statisztikai módszereket alkalmazni 
 
A tanulókban 
• alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás 
• alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készsé-

geket 
 
Környezetismeret 
A tanulók 
• ismerjék meg a környezetet megfigyelésekkel, vizsgálatokkal 
• ismerjék meg az élıvilág sokszínőségét, az élılények egyedi, megismételhetetlen 

voltát, az ember felelısségét az élıvilág megırzésében 
• Ismerjék meg saját testük alapvetı felépítését és mőködését, az egészség megırzé-

séhez szükséges életvitel jellemzıit 
 
Természetismeret  
A tanulók 
• váljanak képessé a természet jelenségeinek elemi szintő értelmezésére 
• a megismerés komplexitása, egészlegességére törekvés (középpontban az élı és élet-

telen természet konkrét valósága, a jelenségek, a táj és a környezet áll) 
• természettudományos gondolkodás kialakításához megfelelı képességek kialakítása; 
• környezet állapota iránti érzékenység fejlesztése 
• ökológiai szemlélet fejlesztése 
• helyes környezeti attitődök fejlesztése 
• magatartás fejlesztése 
• értékrend alakítása  
• környezettudat fejlesztése 
• felelısségérzet fejlesztése 
• környezet használatára vonatkozó helyes döntések támogatása 
 
Fizika 
A tanulók 
• váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára 
• ismerjék meg az élı szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) 

egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetıségeit 
• ismerjék fel a fizikai törvényszerőségek és az élılények életjelenségei közötti analó-

giákat, valamint az élı, és élettelen közötti kölcsönhatásokat 
• tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerőségeit, és ennek tudatában 

legyenek képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra 
• mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erıforrásokat felelısséggel szabad 

csak felhasználni 
• ismereteik birtokában váljanak tetteik következményeit látó, elıregondolkodó ál-

lampolgárrá 
• ismerjék meg az alternatív energiahordozókat és forrásokat 
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Kémia 
A tanulók 
• rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel 
• törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására 
• legyenek képesek a környezeti elemek egyszerő vizsgálatára, az eredmények értel-

mezésére 
• ismerjék a környezetüket legjobban szennyezı anyagokat, törekedjenek ezek hasz-

nálatának csökkentésére 
• ismerjék az emberi szervezetre káros anyagokat és ezek szervezetre gyakorolt hatá-

sait, tartózkodjanak ezek kipróbálásától 
• értsék meg a különbözı technológiák hatását a természeti és épített környezetre, 

valamint becsüljék meg ezek gazdasági hatásait 
 
Földrajz 
A tanulók 
• szerezzenek tapasztalatot, győjtsenek élményeket a közvetlen élı és élettelen kör-

nyezetükrıl 
• érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és 

társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit 
• értsék meg, hogy a népek eltérı természeti és gazdasági körülményei, hagyományai 

meghatározzák gondolkodásmódjukat, világszemléletüket 
• értsék meg, hogy a társadalom-földrajzi változások, a felgyorsult fogyasztás a Föld 

erıforrásainak kimerüléséhez vezet 
• ismerjék meg a globális problémákat és azok megelızési, illetve mérséklési lehetı-

ségeit 
• ismerjék, szeressék és ırizzék a természeti és az épített környezet szépségeit 
 
A tanulókban 
• a környezet értékeinek megismerésével erısödjön a környezettudatos életmód iránti 

igény 
• alakuljon ki az igény a szülıföld cselekvı felfedezésére 
• fejlıdjön közösségük, lakóhelyük, országuk, régiójuk és a világ problémáinak meg-

oldásában való aktív részvételi készség 
 
Biológia 
A tanulók 
• ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelızési, illetve mérsék-

lési lehetıségeit 
• ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet 
• ismerjék meg az élılények alapvetı szervezeti-mőködési jellemzıit, fedezzék fel 

azok között az ok-okozati összefüggéseket 
• legyenek tájékozottak a földi élıvilág sokféleségét, valamint az emberek és biológi-

ai környezetük közötti kapcsolatrendszert illetıen 
• ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat 
• legyenek képesek az egészségügyi problémák megelızésére és mérséklésére 
• sajátítsák el a testi-lelki egészséget megırzı életviteli technikákat 



 20 

 
A tanulókban 
• alakuljon ki ökológiai szemléletmód 
• alakuljon ki a természeti és az épített környezet iránti felelısség 
 
Egészségtan 
A tanulók 
• ismerjék meg szervezetük sajátságait és az életkorral kapcsolatos változásait 
• sajátítsák el az elsısegély-nyújtási technikákat 
• ismerjék fel az empátia szerepét a másik ember megítélésében 
 
A tanulókat 
• ösztönözze a helyes viselkedésmódok és a környezet-egészségvédı szokásrendek 

kialakítására 
• segítse az önmagukkal szembeni felelısségérzet kialakításában 
• segítse az ıket veszélyeztetı környezeti, társadalmi tényezık és azok elhárítási 

módjainak felismerésében 
 

Ének-zene  
A tanulók 
• ismerjék fel a természeti és a mővészeti szépség rokonságát és azonosságát 
• ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait 
• fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban 
• vegyék észre a zene közösségerısítı, közösségteremtı szerepét 
• tudják, hogy az élı és az élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban 

egyaránt akusztikus élményt jelentenek 
• fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni 
 
Rajz és vizuális kultúra 
A tanulók 
• ismerjék meg a természet sokszínőségét, formagazdagságát  
• ismerjék fel a természeti és a mővészeti szépség rokonságát és azonosságát 
• ismerjék meg a természet képzımővészeti ábrázolásának lehetıségeit 
• ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére 
• Tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítımővészet hazai elıfordulásaira 
• ismerjék a természetes alapanyagok használatát 
• legyenek képesek alkotásokat létrehozni, melyek a természetrıl szólnak 
• legyenek képesek a mőalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak megfelelıen 

elemezni 
• legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek megfe-

lelıen 
• 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 
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Etika 
A tanulók 
• legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni, hogy a 

lehetı legkevesebb károsodást okozzák 
• tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni 
• mérjék fel annak elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaiknak is megfelelı élet-

teret kell hagyniuk 
 
A tanulókban 
• alakuljon ki az a szemlélet, hogy a természet elemei emberi hasznosságuk fokától 

függetlenül is értéket képviselnek 
• alakuljon ki személyes elkötelezettség és tolerancia a környezeti kérdésekkel kap-

csolatban 
• fejlıdjön, szilárduljon meg a társadalmi szolidaritás és igazságosság az egészséges 

környezetért 
 
Tánc és dráma 
A tanulók 
• tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel 
• legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és mozdulatsorok 

segítségével (árvíz, erdıtőz, stb.) 
• természethez való érzelmi kötıdése erısödjön a drámajátékon keresztül 
• sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetıségeket 
 
Technika és életvitel  
A tanulók 
• ismerjék meg az emberi alkotásokban megtestesülı használati, esztétikai, formai és 

etikai értékeket 
• ismerjék meg a technika okozta környezeti károsodásokat és azok megelızésének 

módjait 
• értsék meg a fenntartható fejlıdés összefüggéseit és követelményeit 
• ismerjék meg a problémák rendszerét és a lényegét átlátó környezetgazdálkodást 
• sajátítsák el az alapvetı biokertészeti ismereteket 
• ismerjék meg az egészséges táplálkozás alapelemeit 
• sajátítsák el a gyógynövények alapvetı ismeretét és felhasználási módjait 
• ismerjék meg a komposztálás folyamatát és hasznát 
• ismerjék meg a környezetbarát technikákat és technológiákat 
• ismerjék meg a felhasznált természetes anyagok, az épített környezet jellemzıit 
• sajátítsák el az egészséges táplálkozás, kertészeti alapismeretek, komposztálás, sze-

lektív hulladékgyőjtés alapvetı ismérveit 
 
A tanulókban 
• alakuljon ki az egészséges életmód iránti igény 
• a civilizáció társadalmi és környezeti vonatkozásainak feltárása révén erısödjön a 

felelıs, környezettudatos beállítottság 
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• alakuljon ki a kritikus fogyasztói magatartás 
 
 
 
Informatika (számítástechnika és könyvtárhasználat) 
A tanulók 
• legyenek képesek az interneten illetve a szakirodalomban információkat keresni, 

konkrét, a valós életbıl vett példákat értelmezni, és legyenek képesek ezeket ele-
mezni, tudjanak megfelelı következtetéseket levonni 

• legyenek képesek a számítógép segítségével megszerezhetı tudás szőrésére, válja-
nak képessé egy adott témához megfelelı adatok kiválogatására, győjtésére és fel-
dolgozására 

• ismerjék meg az informatikában (pl. az internet-használatban) rejlı környezetvé-
delmi lehetıségeket 

• használják a világhálót kutatómunkára, ismeretszerzésre 
• futtassanak környezeti elemek megváltozását figyelembevevı szimulációkat és sta-

tisztikai teszteket 
• rendezzenek környezeti kérdésekrıl virtuális fórumot máshová járó diákokkal közö-

sen 
• szerkesszenek és nyomtassanak környezetvédelmi újságokat és posztereket 
• ismerjék meg a távközlési-informatikai berendezések környezetkárosító hatásait 
• váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket 

informatikai módszerekkel demonstrálják (számítástechnika alkalmazása, könyvtár-
használat, irodalmi hivatkozások) 

• legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére a 
különféle szoftverek (adatok táblázatos tárolása, kiértékelése, összefüggések vizsgá-
lata, statisztikai módszerek alkalmazása) segítségével 

• a számítástechnikai eszközök használata során valósítsák meg az anyag- és energia-
takarékos alkalmazás feltételeit  

 
 
Testnevelés 
A tanulók 
• fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentıs mértékben befolyásol-

ják, egészséges testi fejlıdésüket 
• gyızıdjenek meg a mozgás jótékony hatásairól a különbözı szervrendszerek mőkö-

dését tekintve 
• legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élménysze-

rő tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttmőködés és a toleran-
cia fejlesztésében 

• értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a környezet-
szennyezés az egészségre veszélyes 

• igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetıség szerint természetes anyagokból készülje-
nek az eszközök, és a tornaszerek 

• sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylı népi játékokat 
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A tanulókban  
• tudatosítsa az egészség és a környezet komplexitását 
• alakuljon ki az igény a higiénés normák betartására 
• segítse az egészséges napi-heti-évszakos életritmus kialakulását 
 
 
 

3.2. TANÓRÁN KÍVÜLI LEHETİSÉGEK 
 
A tanulók környezeti ismereteinek bıvítésével, rendszerezésével, az összefüggések 
feltárásával meg kell alapozni, hogy a középiskolában lehetıvé váljon a környezetért, 
a jövı generációkért felelıs viselkedést vállaló személyiség formálása. 
 
Célkitőzések 
A választott programok és az alkalmazott módszerek 
• fejlesszék a tanuló szociális képességeit 
• adjanak lehetıséget új ismeretek megszerzésére (biológiai sokféleség, fenntartható 

fejlıdés) 
• rendszerezzék, szelektálják, mélyítsék el a már meglévı ismereteket 
• szintetizálják az egyes tantárgyak nyújtotta analitikus ismereteket, tanítsanak rend-

szerszemléletre 
• alakítsanak ki kritikus gondolkodást 
• fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos képességeket (pl.: 

problémamegoldó, konfliktuskezelési képességek, tolerancia, alternatív gondolko-
dás) 

• ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására 
• alakítsanak ki környezeti érzékenységet, helyes szokásokat, viselkedési normákat 
• neveljenek a hagyományok tiszteletére 
• mutassanak követendı mintákat 
• ösztönözzenek felelısségteljes cselekvésekre (tárják fel, hogy mit tehet a tanuló 

egyéni életében a környezeti problémák megoldása, megelızése érdekében); tárják 
fel a tanulók számára a globális kérdések alapvetı gazdasági, társadalmi hátterét, te-
gyék világossá a tanulók számára, hogy az ember a természet része, és csak akkor 
van esélye a boldogulásra, ha kész együttmőködni környezetével, és nem uralkodni 
akar felette 

 
Egészség hete – iskolánk kiemelkedı rendezvénye melynek keretében tanulóink még 
jobban megismerkedhetnek az egészséges életmóddal. Elıadásokat hallhatnak, video-
filmeket nézhetnek a következı témákban: 

- tisztálkodás, haj- és bırápolás 
- serdülıkori változások 
- fogápolás 
- egészséges étkezés 
- szenvedélybetegséges (drog, alkohol, dohányzás) 
- AIDS 
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Sportrendezvényeken vesznek részt a tanulók, egészséges ételeket készítenek, fo-
gyasztanak.  
 
Tanulói pályázatok – Adjunk ki egy-egy környezetvédelmi problémát, témakört önál-
ló kutatásra, feldolgozásra. A tanulók motiválása történhet kiírásával, a legjobb mun-
kák díjazásával. A születendı munka formája sokféle lehet: szakmai dolgozat, rajz, 
fotó, film, interjú, irodalmi alkotás. 
 
Tábor – Lehetıleg olyan természetkutató tábort szervezzünk, ahol konkrét gyakorlati 
problémát oldanak meg a tanulók (pl. monitoring, rekonstrukció, élıhely-térképezés, 
mérések stb.). Az életmódtábor, tánctábor, sporttábor, sítábor, vándortábor az egész-
ségnevelés fontos színtere. A tábor típusától függıen fontos az illetékes önkormány-
zat, szakemberek megkeresése, véleményük kikérése. Lehetıleg ne táborozzunk védett 
területen, amennyiben ez elkerülhetetlen, a természetvédelmi hatósághoz kell folya-
modni engedélyért. 
 
Iskolai átfogó környezetvédelmi programok, projektek – Megszervezhetjük annak 
kiderítését, hogy mennyire „zöld” az iskolánk. Ennek keretein belül a tanulók felmé-
rést végezhetnek az iskolai víz-, főtés-, világításrendszerrıl, az ezzel kapcsolatos költ-
ségekrıl, elkészíthetik a csepegı csapok térképét, kutathatják a hulladék kezelési mód-
jait, az irodaszerek beszerzési módját és egészségkárosító hatásait, felhasznált mennyi-
ségét, a büfé és a menza zöldítési tervét. Az effajta program nagyon hatékony lehet, 
hiszen egyszerre mozgósít tanárt, diákot, technikai dolgozót és vezetıséget egyaránt. 
 
A környezet- és egészségvédelem jeles napjai. A természet-környezetvédelem és az 
egészségügy jeles napjairól a tanórákba beépítve illetve külön programokat szervezve 
emlékezhetünk meg és tudatosíthatjuk a jelentıségüket. A nap jellegének megfelelı 
vetélkedıt, akciót vagy kirándulást szervezhetünk, illetve pályázatot írhatunk ki. 
 
Február 2. Vizes Élıhelyek   
Március 6. Nemzetközi Energiahatékonyság Nap   
Március 22. Víz Világnapja 
Március 23.  Meteorológiai Világnap 
Április 3. Csillagászati Világnap 
Április 4. Laboratóriumi Állatok Napja 
Április 7. Egészségügyi Világnap 
Április 22. Föld Napja 
Április 24. Kísérleti Állatok Védelmének Napja 
Május 8. Nemzetközi Vöröskereszt Napja 
Május 10. Madarak és Fák Napja 
Május 15. Állat- és növényszeretet napja (Magyarországon) 
Május 15. Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap 
Május 18. Múzeumi Világnap 
Május 24. Európai Nemzeti Parkok Napja 
Május 31. Dohányzásmentes Világnap 
Június 5. Környezetvédelmi Világnap 
Június 8. Óceánok Világnapja 
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Június 17. Világnap az Elsivatagosodás Ellen 
Június 21. A Nap Napja 
Június 25. Barlangok Világnapja 
Július 11.  Népesedési Világnap 
Augusztus 9. Állatkertek Napja 
Szeptember 16. Ózon Világnapja 
Szeptember 22. Autómentes Nap 
Szeptember 23.  Takarítási Világnap 
Október 4.  Állatok Világnapja 
Október 8.  Madárfigyelı Világnap 
Október 8.  Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja 
Október 10. Lelki Egészség Napja 
Október 15. Nemzeti Gyaloglónap 
Október 16. Élelmezési Világnap 
Október 21. Földünkért Világnap 
Október 31.  Takarékossági Világnap 
November 17. Füstmentes Nap 
November 27. Fogyasztásszüneteltetési Nap 
December 1. AIDS elleni világnap 
 
Akciók – Egy-egy helyi környezeti probléma megoldására vagy jeles napokon szer-
vezzünk olyan akciókat, amelyek felhívják a lakóhelyünk közösségének figyelmét 
egy-egy helyi vagy globális környezeti problémára. A megmozdulást szervezhetjük 
magunk is, de csatlakozhatunk helyi vagy országos környezetvédı szervezetek akciói-
hoz (pl.: Takarítási világnap, Autómentes nap). 
 
Kiállítások – Rendezzünk iskolánkban nyitott, a nagyközönség által is látogatható 
környezetvédelmi és az egészséggel kapcsolatos kiállításokat (pl. zöldségszobrászat az 
alsó tagozaton, az egészség hetén egészséges ételek kiállítása ). 
 
Iskolai zöld médiumok – Az iskolai könyvtárban létesítsünk külön polcot a környezeti 
témakörökkel foglalkozó könyveknek, videofilmeknek, CD-lemezeknek. Ezzel a meg-
oldással a tanulók könnyebben átlátják a rendelkezésükre álló irodalmat, szívesebben 
kutatnak, olvasgatnak. Ha van rendszeresen kiadott iskolaújság, mindig adjunk lehe-
tıséget a diákokat foglalkoztató zöld hírek megjelentetésére. Az iskolarádió különö-
sen alkalmas lehet arra, hogy a környezet- és természetvédı csoportok rendszeresen 
tartsák a kapcsolatot a teljes diáksággal, beszámoljanak munkájukról, ébren tartsák a 
környezetvédelem gondolatát, fontosságát. 
 
Iskolai kiadvány – Az iskola hírnevét is öregbítheti, ha olyan szakmai kiadványsoro-
zatot jelentet meg, amely színvonalával érdeklıdésre tarthat számot. A mőhelyekben, 
egyéni feladatokként végzett munka fontos elismerése, ha azok megismerhetıvé vál-
nak a nagyközönség számára. 
 
Média – Fontos, hogy az iskola környezetvédelmi tevékenysége ismert és elismert 
legyen a helyi, illetve tágabb közösségben. Ezért tartsunk szoros kapcsolatot a helyi 
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médiával, és gondoskodjunk az érdemi események, feltárt problémák, eredmények 
megismertetésérıl. 
 
Tanulmányi kirándulás – Szervezzünk egy- vagy többnapos tanulmányutat egy-egy 
konkrét téma részletesebb megismerésére, egy-egy terület, táj megismerése céljából. 
Ellátogathatunk kisebb-nagyobb gyerekcsoportokkal tanösvényekre, nemzeti parkok-
ba, természetvédelmi területekre, vadasparkokba, botanikus kertekbe, múzeumokba. 
 
Zöldesítés: A környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolva vagy önálló programként, a 
szülık illetve az iskola-közeli (lakótelep) lakosság megnyerésével cserjék, fák ülteté-
sével szépíthetjük környezetünket és a zajtól, portól védhetjük szervezetünket.   
 
Különválogató (szelektív) hulladékgyőjtés – Ha van lehetıség bevonni a helyi hatósá-
gokat, szervezzük meg az egész iskolára kiterjedı szelektív hulladékgyőjtést és elkü-
lönített elszállítást legalább a papírhulladék, a szárazelem, fémdoboz, használt étolaj 
és a szerves hulladék vonatkozásában. Ezen tevékenység hatásfoka nagy, hiszen jelen-
tıs mértékben kihathat a tanuló tágabb környezetére is. 
 
Vetélkedık, tanulmányi versenyek – Az érdeklıdı, ambiciózus tanulókat ösztönözzük 
arra, hogy vegyenek részt helyi, regionális és országos versenyeken. 
 
Általános iskola 5–6. évfolyam Kaán Károly Természet és Környezetismereti Or-

szágos Verseny  
Általános iskola 7–8. évfolyam Herman Ottó Országos Biológia Verseny  
 
Településismereti program – A Diákönkormányzattal való együttmőködés keretében 
szervezzünk olyan programokat, amelynek során megismerhetik a gyerekek a szőkebb 
és tágabb környezet jellemzı épületeit, tereit és egyéb objektumait. Az ismereteket 
vetélkedık illetve kiállítások formájában lehet még jobban rögzíttetni a tanulókkal.  
 
Mővészeti csoportok, ünnepségek – Használjuk ki a mővészetek iránti érdeklıdést. 
Néhány problémára próbáljuk ráirányítani a figyelmet a mővészet eszközeivel. Szer-
vezzünk irodalmi mősort (pl. Föld napja, Víz világnapja). Természetes anyagok fel-
használásával készítsük el egy környezetbarát lakóház, porta modelljét. Éljünk a drá-
mapedagógia korszerő módszereivel is. 
 
Kézmőves foglalkozás – A természet adta anyagok (termések, levelek, tollak, csigahá-
zak..) illetve az újrahasznosítható hulladék-anyagok felhasználásával különbözı dí-
szeket, kompozíciókat készíthetünk, amelyekbıl kiállítás vagy vásár is szervezhetı 
(pl.: Karácsonyi vásár) 
 
Diák Önkormányzati nap – Az iskolai programnak mindig lehet környezet-
egészségügyi része is.  
 
Sport – délutánonként változó évfolyam-összetételben sportversenyek 
 
Napközis szabadidıs foglakozások: séta a környéken, termések győjtése 
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Látogatások: állatkertben, múzeumban, botanikus kertben, arborétumban, tanyán, 
nemzeti parkban, szeméttelepen, hulladékégetınél, szennyvíztisztító telepen, papír-
gyárban. Ennek során elıre megadott szempontsor vagy feladatlap segítségével buz-
dítsuk a gyerekeket az önálló felfedezésre, az ismeretek önálló feldolgozására. 
 
Elıadások – A nagyon jól sikerült környezet-egészségvédelmi tanulói kiselıadások-
ból illetve a kiírt pályázatok szóbeli védésébıl rendezhetünk egy iskolai szintő prog-
ramot is. A tanulók, tanárok, szülık környezet-egészségügyi nevelésének egyik hasz-
nos módszere amellett, hogy fejleszti a tanulók helyes önértékelését és pozitív meg-
erısítését. Hívhatunk meg ebben a témában jártas szülıket vagy szakembereket, sıt 
volt tanítványokat is!  
 
Filmklub : környezetvédelmi, egészségügyi problémákat tárgyaló filmek megnézése és 
utána beszélgetés, véleménycsere.  
 
Szülıi értekezletek: utalás a környezet-egészségvédelem néhány fontos elemére. 
 
Szülıi fórum: Témák. Egészséges táplálkozás, drogprevenció, lelki egészség, háztar-
tási környezetvédelem. 
 
 
Szempontok a módszerek kiválasztásakor 
• alkalmazkodjanak az életkori sajátosságokhoz 
• vonjanak be minél több tanulót 
• az iskola keretein túl is legyenek hatással 
• a természetbe szervezett tevékenységek száma a lehetı legtöbb legyen 
• alapvetıen pozitív szemléletet tükrözzenek, kerüljük a katasztrófapedagógiát 
• a lakóhelyi vagy közeli konkrét példára alapozzanak, kötıdjenek a napi élethez 
• nyújtsanak sok élményt a tanulónak 
• az érzelmeken át hassanak 
• a személyes megtapasztaláson alapuljanak 
• együttmőködésen alapuljanak (teljes tantestület, egyéb iskolai dolgozók, külsı szö-

vetségek, szülık stb.) 
• alapozzanak a korosztály kíváncsiságára, versenyszellemére, öntevékenységére, 

megismerési vágyára, korszerő technikai ismeretére 
• legyen bennük sok játékos elem 
 
 

4. MÓDSZEREK 
(A környezeti nevelésben jól alkalmazható módszerek alábbi listája egy mőhely közös 
munkájának eredménye.) 
 
JÁTÉKOK 
• Szituációs  
• Memóriafejlesztı 
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• Kombinációs  
• Érzékelést fejlesztı  
• Ráhangolást segítı 
• Bizalomerısítı 
• Kapcsolatteremtést segítı 
• Drámapedagógia 
 
MODELLEZÉS 
• Hatásvizsgálatok 
• Rendszermodellezés 
• Elırejelzı  
• Mőködı modellek készítése, elemzése 
 
RIPORT MÓDSZER 
• Kérdıíves felmérés 
• Direkt riportok 
• Fotóriport 
 
TEREPGYAKORLATI MÓDSZEREK 
• Terepgyakorlatok 
• Táborok 
• Térképkészítés 
• Egyszerő megfigyelések 
• Célzott megfigyelések, mérések 
 
AKTÍV, KREATÍV MUNKA 
• Természetvédelmi és fenntartási munkák 
• Rekonstrukciós munkák 
• Madárvédelmi feladatok  
• Szelektív hulladékgyőjtés 
• Rend- és tisztasági verseny 
 
 
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS 
 
• Csoportszervezés a környezet-egészségügyi nevelés érdekében 
 
MŐVÉSZI KIFEJEZÉS  
 
• Vizuális mővészet a környezeti nevelésben 
• Irodalmi alkotások  
• Zenemővészet 
• Fotómővészet 
• Táncmővészet 
• Népmővészet 
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• Esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése 
• A tanulók önkifejezése a mővészetek nyelvén 
 
 

5. TANESZKÖZÖK 
 
• Tankönyvek, nyomtatott és elektronikus anyagok, természetismereti könyvek, me-

sekönyvek, játékgyőjtemények, hírlevelek, folyóiratok, természetfilmek, dokumen-
tumfilmek, diasorozatok, plakátok. 

• Térképek, tájékozódási eszközök (iránytő, tájoló), modellek, tablók. 
• Fizikai, kémiai mérésekhez megfelelı eszközök, anyagok, biológiai vizsgálatokhoz 

szükséges eszközök, anyagok (nagyító, mikroszkóp, bonckészlet stb.). 
• Játékokhoz szükséges felszerelések (labda, szembekötı stb.) 
• Anyagok és eszközök a kézmőves foglalkozásokhoz, gyakorlati természetvédelem-

hez (papír, ragasztó, írószerszámok, faanyag stb.) 
• Eszközök és anyagok az életvitel és gyakorlati ismeretek környezeti nevelési célki-

tőzéseihez (pl. megfelelı szerszámok) 
 
 

6. AZ ISKOLAI KÖRNYEZET 
 
A példamutató iskolai környezet tényezıi 
 
• termek, folyosók, mellékhelyiségek, udvar tisztasága és esztétikus kialakítása 
• növények, élısarok 
• anyag- és energiatakarékos, környezetbarát iskolamőködtetés 
• egészséges élelmiszereket árusító iskolai büfé 
• gyalogos és kerékpáros közlekedés ösztönzése 
• szelektív hulladékgyőjtés 
• pedagógusok és technikai dolgozók példamutatása 
• iskolai médiumok zöld rovatai 
 
  
 
 

7. KOMMUNIKÁCIÓ 
 
Iskolán belül: 
Munkaértekezletek, faliújság, felelısök rendszere (DÖK), egyéni beszélgetések, isko-
larádió 
Iskolán kívül:  
Tájékoztató füzet, szülıi faliújság, szülıi értekezletek, iskolaszék, SzMK-
megbeszélések, szórólapok a lakóknak, lakógyőlések, kábel-tv, helyi újság, önkor-
mányzati nyílt ülések, elektronikus levelek, faxok, levelek 
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8. MINİSÉGBIZTOSÍTÁS / MIN İSÉGELLENİRZÉS 
 
A környezeti és egészségre nevelés pedagógiai céljai, feladatai, illetve elıírt követel-
ményei határozzák meg azokat a tartalmakat, melyek értékelése a feladatunk. Nevelı 
tevékenységünk során – mint azt a korábbi fejezetekbıl láthattuk – szakítani szeret-
nénk a passzív befogadás, a konvergens gondolkodás egyeduralma, a beszőkítés, az 
uniformizálás rossz gyakorlatával. Az értékmegırzésre, az értékteremtésre és értékát-
adásra vállalkoztunk, a gyermek teljes személyiségét fejlesztjük. 
 
A pedagógus környezeti és egészségre nevelési gyakorlatának színvonalát minısíthet-
jük az alábbi elvárások megítélésével. 
• Rendelkezzenek mindazon ismeretekkel, szakmai hozzáértéssel és személyiségvo-

násokkal, amelyek a környezettudatosság és az együttélési morál alakítása során 
mintaként szolgálnak. 

• Felkészülésüket hassa át az együttmőködésre törekvés. 
• Törekedjenek fenntartani az egyensúlyt a személyiség szabadsága és a munkavégzés 

rendje között. 
• Tanulóik számára jól szervezett tevékenységek során biztosítanak sokoldalú, szemé-

lyes tapasztalatszerzési lehetıséget és kommunikációs helyzetet. 
• Adjanak alkalmat az önálló elemzés, szabály, sejtés tanulói megfogalmazásának. 
• Segítsék a szabály, összefüggés, megállapítás napi élethelyzetekben megjelenı pél-

dáinak és a szükségszerőségek felismerését. 
• Olyan lehetıségeket biztosítsanak, hogy a tananyag legyen természetes valóságában 

tanulmányozható, és élményt nyújtson. 
• Szervezzék meg az egyéni és kooperatív tanulás formáit, biztosítsák a differenciálás 

lehetıségeit a képességek fejlesztésének folyamatában. 
• A rendszerszemlélető gondolkodás kialakulását célozza meg. 
 
A tevékenységek szervezése és koordinálása során biztosítsák: 
• a tanulói kíváncsiság megırzését; 
• az aktivitás fenntartását és megerısítését; 
• a belsı motivációs bázis fejlesztését; 
• az általános és különleges adottságok felismerését, fejlesztését; 
• a megismerı és rövid úton célravezetı stratégiák felismerését, lehetıségeit; 
• a tanuló jogát véleményének megfogalmazására, a tévedésre, elgondolásainak mó-

dosítására, az új utak keresésére; 
• az igények kialakulását a gondolatmenetek elemzésére; a problémamegoldás folya-

matának tudatos tervezésére, megvalósítására és a szükséges következmények 
számbavételére is. 

 
Ellenırzı-értékelı tevékenységünk szempontjai: 
• Az ellenırzés bizalomra épüljön, és az elért tudásszint megismerésére irányuljon. 

Ennek alapján lehetséges a további célmeghatározás. 
• Mindig biztosítsuk a javítás lehetıségét, mely tükrözze a következetes igényességet. 
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• Az értékelés során a nevelı körültekintı, lényegre irányuló, tárgyilagos, egyértelmő 
információkat adjon, mely tükrözi a fejlıdés irányát és fokát, minısítve a személyes 
elırehaladást és határozott instrukciókat adva a továbblépéshez. 

• Fontos az összefüggések meglátásának segítése. 
 
A környezet-egészségvédelmi nevelés eredménye nem mérhetı olyan egzakt módon, 
mint a tantárgyi tudás. Az sem egyértelmő, hogy mi tekinthetı az iskolai és mi a csa-
ládi nevelés eredményének! A fejlıdés folyamatos követése és az iskolai célokkal tör-
ténı összevetése alapvetı nevelıi kötelesség. Tanulóink neveltségi szintje és beállító-
dásának értékelése magatartásuk és szorgalmuk minısítéseként jelenjék meg. 
 
Eredményvizsgálatunk  
- egyes tanulók esetében : 
• az iskolai cél- és értékrendszer megvalósulására 
• a szociális képességek alakulására 
• a beállítódások és értékorientáció fejlıdésére 
• a csoporthelyzet megismerésére 
• a konfliktuskezelés módjára irányul. 
 
- osztályközösségek esetében : 
• a csoportviszonyok alakulásának 
• a közvéleménynek, a morális gondolkodásnak 
• az informális kapcsolatrendszernek 
• a tevékenységrendszernek a megismerésére irányul. 
 
Eredményvizsgálati módszereink a következık lehetnek: 
• folyamatkövetı megfigyelés 
• célzott megfigyelés 
• helyzetfelmérés (szociometriai vizsgálat) 
• tevékenységelemzés 
• egyéni és csoportos megbeszélés, interjú. 
 
A nevelıi követelmények teljesítésérıl az intézmény belsı ellenırzési szabályzata 
részletes elıírásokat tartalmaz. 
Választott módszereink lehetnek: 
• a személyiségjellemzık és a feladatellátás minıségének megfigyelése 
• spontán és irányított személyes beszélgetések 
• írásos felmérés, illetve kérdıíves vizsgálat 
• nevelıi teljesítmény és dokumentáció elemzése 
• a helytállás aktivitásának és minıségének követéses vizsgálata 
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9. TOVÁBBKÉPZÉSEK 
 
Belsı: nevelési értekezletek, tanfolyamok 
Külsı: kerületi, fıvárosi, országos konferenciákon (TKTE, KOKOSZ, MKE, MBT) 
rendezvényeken való részvétel. Akkreditált továbbképzéseken való részvétel 
Az iskola segíti a szakkönyvbeszerzést, a folyóiratok elérhetıségét. A számítógéppark 
fejlesztésével minden tanár és minél több diák számára általánossá teszi az Internet-
hozzáférést. 
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HASZNOS HONLAPOK  
 
 
 
Minisztériumok  

Oktatási Minisztérium www.om.hu 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium www.kvvm.hu 

Minisztériumi háttérintézmények 
Országos Közoktatási Intézet www.oki.hu 
Magyar UNESCO Bizottság www.unesco.hu 
Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. (KFPT Kht.) www.ptmik.hu 

KFPT – Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság www.konkomp.hu 
� Kerettantervi segédlet a környezeti neveléshez  
� Jelen kiadvány, és a környezeti nevelési mintaprogramok  

A környezeti nevelési programok elkészítésében segítséget és tájékoztatást egyaránt nyújtó civil szerve-
zetek. 

KÖRLÁNC Országos Egyesület a Környezeti Nevelésért www.korlanc.ngo.hu 
Környezeti Nevelési Hálózat bocs.hu/kornev/demec.htm 
Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége www.kokosz.hu 
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület www.mkne.hu 
� Hogyan készítsük el az iskola környezeti nevelési programját? 
Természet- és Környezetvédı Tanárok Egyesülete www.ttk.pte.hu/TKTE/ 
Zöld Szív www.c3.hu/~zsziv 

Hálózatok 
Magyarországi Ökoiskola Hálózat  www.okoiskola.hu  
OM/Sulinet  www.irisz.sulinet.hu 
Környezetvédelmi Újságírók Társasága  www.greenfo.hu 
Környezetvédelmi Tanácsadó Irodák  www.konkomp.hu/koti.hu 

Nemzeti Parkok 
Aggteleki Nemzeti Park  www.anp.hu 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park  www.ktm.hu/term/index/index.htm 
Bükki Nemzeti Park  www.ktm.hu/term/index/index.htm 
Duna-Dráva Nemzeti Park  www.ddnp.hu/dravtam.htm 
Duna-Ipoly Nemzeti Park  www.ktm.hu/term/index/index.htm 
Fertı-Hanság Nemzeti Park  www.ktm.hu/term/index/index.htm 
Hortobágyi Nemzeti Park  www.hnp.hu 
Kiskunsági Nemzeti Park  www.knp.hu 
Körös-Maros Nemzeti Park  www.ktm.hu/term/index/index.htm 
İrségi Nemzeti Park www.orseginpi.hu/nemzeti_park.htm 

Állatkertek  
Budapesti Állat- és Növénykert www.zoobudapest.com  
Debreceni Állat- és Növénykert www.zoo.hu/debrecen 
Gyıri Xantus János Állatkert web.axelero.hu/zoogyor/index/index.html 
Jászberényi Állat- és Növénykert www.zoo.hu/jaszbereny 
Nyíregyházi Állatpark www.sostozoo.hu 
Pécsi Állat- és Akvárium - Terrárium  www.zoo.hu/pecs 
Szegedi Vadaspark www.zoo.hu/szeged  
Veszprémi Állatkert www.zoo.hu/veszprem 

 
 
 


