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Környezeti munkacsoport tagjai:  

 

 Nagy Gabriella 

 Csákvölgyi Erika 

 Kocsis István 

 Krisánné Sztán Mariann 

 

 

Az iskola célkitűzései: 

A környezettudatos magatartás kialakítása csak kisgyermekkorban elkezdve hatékony. A 

környezeti nevelés fogalmát, tartalmát meg kell világítanunk, alapelvei közül az alábbiakat 

kell kezelnünk: 

 az alapvető emberi szükségletek, 

 a helyi és a globális szintek összefüggései, 

 a biológiai és társadalmi sokféleség, 

 a társadalomba való beilleszkedés képessége,  

 a problémamegoldó gondolkodás. 

 

A környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, mely kialakítja a környezettel 

kapcsolatos magatartási és életviteli mintáka, melynek során tanulóink a környezetért felelős 

személyiséggé válnak. Ennek céljából fontos biztosítani mindenki számára azt a lehetőséget, 

hogy elsajátíthassa az ehhez szükséges tudást, készséget, értékrendszert, pozitív érzelmi 

hozzáállást. 

Fontos célunk olyan embereket nevelni, akik a természeti és a társadalmi környezet 

szépségére nyitottak, ezért értékelni tudják, a természettel együtt tudnak élni. Fontos, hogy a 

diákok fejében egységes rendszer alakuljon ki, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak. 

Mindehhez olyan készségek kialakítása, fejlesztése szükséges, mint például: 

 problémaérzékenység, 

 kreativitás, 

 kritikus véleményalkotás, 

 ökológiai szemlélet, 

 kommunikáció, 

 konfliktuskezelés és megoldás. 

 

Törekszünk arra, hogy iskolánk olyan intézménnyé váljon, ahol a belső terek hangulatosak, 

növények díszítik azokat, illetve barátságos faliújságok, tablók, az udvaron pedig padok 



 

 

állnak rendelkezésre, hogy néhány foglalkozás akár kint – természetes körülmények között- is 

megtartható legyen. 

 

 

Programok a tanévre: 

 

Időpont Program Felelős 

Szeptember  „Környezeti nevelés” munkacsoport 

megalakítása 

 

 

 

  Az ökoiskolai munkaterv egyeztetése 

a DÖK-kel 

Krisánné Sztán M. 

  Öko fal létrehozása, folyamatos 

frissítése 

Csákvölgyi Erika 

Krisánné Sztán M. 

  Komposztláda karbantartása Kocsis István 

  Fűszerkert, virágoskert folyamatos 

gondozása 

Kocsis István 

  Szobanövények elhelyezése 

tantermekben, aulában 

osztályfőnökök 

  Energiajárőr szolgálat beindítása Krisánné Sztán M. 

09. 17.  Kirándulás a Kecskeméti 

Vadaskertbe 

 

09.24.  Papírgyűjtés Becsey Gábor 

09.01-10.15- 

ig 
 „Mindenünk a fa” c. pályázaton való 

részvétel 

Krisánné Sztán M. 

Október  Öko-híradó elindítása Krisánné Sztán M. 

10. 04-08.  Csatlakozás „Az év legnagyobb 

tanórája”- hoz 

Csákvölgyi Erika 

10.15.  Gyaloglónap Csákvölgyi Erika 

November  Madáretetők kihelyezése Krisánné Sztán M. 

  Európai Hulladékcsökkentési hét Csákvölgyi Erika 

December 

12. 10. 

 

 Karácsonyi játszóház 

 

Krisánné Sztán M 

12. 17.  Adventi vásár Csákvölgyi Erika 

Április 

04. 24-29.  

 

 Fenntarthatósági témahét 

Csákvölgyi Erika, 

Krisánné Sztán M. 

 


