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Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban 

MELLÉKLET 

 
XII. JANE GOODALL INTÉZET ÉS  
A RÜGYEK ÉS GYÖKEREK (ROOTS & SHOOTS) PROJEKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oktatás        2011. január 5. 
________________________________________________________________________ 

 

Környezetvédelmi csoport a 
Vass iskolában 

últ év végén megalakult az első 

általános iskolai Rügyek és Gyökerek 
csoport a Vass Lajos iskolában. Közel 
két éve áll iskolánk kapcsolatban a 

Rügyek és gyökerek Egyesülettel. Eddigi közös 
programjaink közé tartozik a Föld napi faültetés, 
interaktív előadások, táskafestési program. 2010 
őszétől pedig izgatottan készültünk felsős 
diákjaimmal a novemberi pécsi találkozóra, ahol 
dr. Jane Goodall etológus, antropológus, 

primatológus volt a díszvendég. Idén több mint 
100 ország ünnepelte Jane Goodallt abból az 
alkalomból, hogy 50 éve foglalkozik természet-  

és környezetvédelemmel. A találkozóra 

poszterekkel, prezentációkkal, verssel, 
festménnyel, bábokkal készültünk, ahová a 
kispesti önkormányzat anyagi támogatásával 
jutott el 22 diákunk. A jelentkezők közül csak 
azok vehettek részt, akik a legtöbbet és 
legügyesebben dolgoztak a felkészülés 
időszakában. A találkozón a diákok 
bemutathatták eddigi munkáikat, kérdéseket 
tehettek fel Jane Goodallnak. Az írónő hihetetlen 
kedvességével, közvetlenségével, szeretetet árasztó 
egyéniségével maradandó hatást gyakorolt a 
gyerekeinkre. A bemutatott posztereinkből itthon 
az iskolai galériánkban műsorral egybekötött 
kiállítást is szerveztünk, ekkor kaptuk meg az 
egyesülettől hivatalosan is csoportunk alapító 
okiratát. DR. SZENTPÉTERY LÁSZLÓNÉ 

M 
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XXI. ISKOLAKERT, TANKERT, KÖZÖSSÉGI KERT 
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XIII. BEETA PROJEKTEK 
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XX. AZ ÉV MADARA, FÁJA, ROVARA, HALA, VADVIRÁGA 
 

2013. év 
 

Év madara: gyurgyalag   Év fája: házi berkenye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Év rovara: citromlepke    Év vadvirága: nyári tőzike 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Év hala: menyhal     Év denevére: alpesi denevér 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Év gombája: csoportos csiperke   Év kétéltűje: barna ásóbéka 
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Korábbi évek madarai 

 

1979 gyurgyalag 1997 harkályok 

1980 fehér gólya 1998 harkályok 

1981 fehér gólya 1999 fehér gólya 

1982 fecskék 2000 kerecsensólyom 

1983 fecskék 2001 bíbic 

1984 cinegék 2002 sárgarigó 

1985 gyöngybagoly 2003 pacsirták 

1986 túzok 2004 rozsdafarkúak 

1987 fogoly 2005 parlagi sas 

1988 kuvik 2006 tövisszúró gébics 

1989 búbosbanka 2007 mezei veréb 

1990 búbosbanka 2008 kanalas gém 

1991 szalakóta 2009 kékvércse és a vetési varjú együtt 

1992 vörös vércse 2010 fecskék 

1993 barátposzáta 2011 széncinege 

1994 fehér gólya 2012 egerészölyv 

1995 fülemüle 2013 gyurgyalag 

1996 vörösbegy  
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Korábbi évek fái 

 

1996: madárcseresznye 2005: közönséges boróka 

1997: kislevelű hárs 2006: magyar kőris 

1998: vadkörte 2007: szelídgesztenye 

1999: hegyi szil 2008: törékeny fűz 

2000: barkócaberkenye 2009: mézgás éger 

2001: bibircses nyír 2010: ezüst hárs 

2002: molyhos tölgy 2011: tiszafa 

2003: hegyi juhar 2012: zselnicemeggy 

2004: fekete nyár  2013: házi berkenye 

 

XII. ERDEI ISKOLÁK 
 

Projekttéma: Erdei iskola szervezése 
(Vass Lajos Általános Iskola 2006) 

 

Az iskola céljai a környezeti nevelés terén: 

Európába integrálható, tudatos, környezetvédelmi ismeretekkel rendelkező és azokat használni tudó 

gyermekek nevelése. „Célunkat akkor értük el, ha: tanulóink saját környezetükben az elsajátítottak 

szellemében élnek, és az iskolában tanultakat tovább tudják adni és az iskola képe tükrözi a nálunk 

folyó kiemelt környezetvédelmi munkát.” (részlet az iskola pedagógiai programjából) 

A környezeti nevelés iskolai szintű fejlesztése: 

Az iskolában működő környezeti nevelés eredményességét nagymértékben elősegíti, hogy van 

környezeti neveléssel foglalkozó munkaközösség. A munkaközösség átgondolja, és elkészíti a 

környezeti nevelés éves programját. 

A környezeti nevelés újszerű tartalma új pedagógiai módszerek alkalmazását teszi szükségessé. Ezek 

közül az egyik a projekt módszer. Ez a módszer sok lehetőséget ad készségfejlesztésre, 

közösségépítésre, holisztikus szemlélet kialakítására, akár tanítási órán, akár terepen, akár erdei 

iskolában. 

Napjainkra megváltozott, és változik napról napra a tanár szerepe. Korábban a tanár egyértelműen a 

tudás egyedüli közvetítője volt.  
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A mai szerepben a következő területek erősödnek: 

 A gyerekkel közösen dolgozik. 

 Nemcsak közvetíti a tudást, hanem a tanulási folyamat része, annak háttérirányítója. 

 Törekszik arra, hogy a gyerekek által tapasztaltakat velük együtt fűzze össze egységes 

gondolatokká. 

 A tanítás során több interaktív megoldást alkalmaz. 

 Sokat szemléltet, hogy a diákot segítse az önálló felfedezésben. 

A projekt módszer lépései: 

 Témaválasztás 

 A cél megfogalmazása 

 Projektterv elkészítése 

 Megvalósítás 

 Bemutatás 

 Beszámolás 

 Dokumentálás 

 Értékelés 

Mi is az erdei iskola? 

Az erdei iskola meghatározása a 2001 gödöllői Erdei Iskola Konferencia konszenzus szerint: 

„Az erdei iskola sajátos, a környezet adottságaira építő nevelés- és tanulás-szervezési egység. A 

szorgalmi időben megvalósuló, egybefüggően többnapos, a szervező oktatási intézmény székhelyétől 

különböző helyszínű tanulásszervezési mód, amelynek során a tanulás a tanulók aktív, cselekvő, 

kölcsönösségen alapuló együttműködésére épül. A tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt 

szorosan és szervesen kapcsolódik a választott helyszín természeti, ember által létesített és 

szociokulturális környezetéhez. Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmonikus, egészséges 

életvezetési képességek fejlesztése, és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció." 

A környezeti nevelés lehetséges módszerei azok, amelyek aktivizálják, cselekvésre késztetik, 

tevékenységekre ösztönzik a tanulókat. A természetközeli, környezethez illeszkedő tanulási helyzetek 

eredményessége szempontjából fontosak az együttműködő (kooperatív) tanulási formák, a páros, 

csoportos feladatok, észlelési, megfigyelési, mérési gyakorlatok, valamint azok a munkamódszerek, 

melyek az ismeret megszerzésének, az alkotás folyamatának a megtervezésébe is bevonják a 

tanulókat. A kooperatív tanulási technikák segítő kölcsönösségen alapulnak. A tanulók közötti 

közvetlen gondolatcserére, együttes cselekvésekre, együttműködő magatartásra épülnek, így 

fejlesztik az ismeretszerzés képességét, teret adnak a beszámolásra, az ismeretek megosztására, 

átadására. Az együttes siker lehetősége, a tanulásban való részvétel mind a személyiség, mind a 

közösség fejlődését segíti. A nem hagyományos tanórai keretben, az erdei iskolában lehetséges 

szintetizálni az egész évben tanult ismereteket, készségeket.  

Az erdei iskola szervezése: 

A leírt projektterv egy adott időben, több osztálynak szóló tervezet. Ez az iskola életében 

könnyebben szervezhető. A másik módszer, - ahogyan Bakonybél faluban erdei iskoláztunk -, egy 

helyszínen, heti váltásban, 6 turnusban. A folyamatos helyettesítések miatt ez az ütemezés 

nehézséget okozott a munkaszervezésben. 
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Az erdei iskola kiemelkedő nevelési feladatának tartja a környezettel harmonikus, egészséges 

életvezetési képességek fejlesztését, és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializációt. 

 

Az erdei iskola tananyagának összeállításánál figyelembe kell venni: 

 Vagy valamely tantárgy, tantárgyak kerettantervi tartalmának feleljen meg. (pl.: a hazai 

lomberdő életközössége 6. évfolyamos természetismeret tananyaga szerint). Az erdei iskola 

tanulásszervezési forma nemcsak természettudományos tananyag megtanítására alkalmas. 

Bármely tantárgy környezethez illeszkedő /környezetadekvát/ tananyagát tervezhetjük ilyen 

módon. 

 Vagy valamely tantervi modulnak feleljen meg (pl.: Hon- és népismeret 5. évfolyamos 

modulja szerint.) Ez esetben a program során akár a modul teljes előírt óraszámát 

felhasználhatjuk egy intenzív tanulási szakasznak tekintve az erdei iskolai hetet. 

 Vagy valamely tantárgy nem kerettantervi tartalmának megfelelő, hanem a helyben készített 

vagy alkalmazott, a helyi ismeretekkel kiegészített tananyagát valósítja meg (pl.: a 

természetismeret tantárgy szabadon tervezhető időkerete terhére helyben összeállított 

természetvédelem téma szerint). 

 Vagy az iskola döntésétől függően a szabadon tervezhető, kötelező időkeretben, önálló, helyi 

tartalmú tantárgyat, ismeretrendszert szervezhet. Ez a tananyag lehet az erdei iskola 

helyszínére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos ismeret. 

 Vagy valamely választott tantárgy tantervének feleljen meg (pl.: a fentiekben vázolt 

választható tantárgy tanterve szerint). Ha az iskola a nem kötelező időkerete terhére 

választható tantárgyat szervezett, akkor az erdei iskolát az e tárgyat választók részére 

szervezi meg, s természetesen ennek is lehet intenzív tereptanulmányi szakasza. 

 Vagy tantárgyakon átívelő, egyszerre több tantárgyat is szolgáló tartalommal (pl.: 

„Tájékozódás az időben” című, több tárgyban is megjelenő általános fejlesztési 

követelményeknek megfelelően a középkori mindennapokat modellező projekt). 

 Vagy tantárgyközi tartalommal, azaz olyan ismereteket közvetítve, melyek tételesen egyetlen 

tantárgy tananyagában sem szerepelnek, de többnek is kiegészítik a követelményeit (pl.: 

életmódvizsgálat egy településen). 

A felsoroltak több eleme is alkalmazható. Leggyakrabban a természeti vagy emberi környezet 

vizsgálatát, problémáinak feltárását tervezik az erdei iskolában. Ám az erdei iskola nem kizárólag 

természetmegismerő programmal szerveződhet. Tanításának tárgya lehet az emberi környezet, az 

emberek tevékenységének hatása az emberek viselkedésére, érzelmeikre, értékválasztására, 

életvitelére. Mivel az erdei iskolának minden esetben lényege a környezettel való találkozás, ezért az 

ott folyó nevelés mindig része az iskola környezeti nevelési kereszttantervének is. 

A projektmenedzsment feladatai: 

A példaként említett iskolában már hosszú évek óta hagyományai vannak erdei iskolai program 

szervezésének. Az intézmény vezetősége támogatja az ott folyó szakmai munkát. Az 

osztályfőnökökön kívül minden osztályt egy segítő tanár (általában az osztályfőnök helyettes) kísér el. 
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Intézményi projektterv: 

A projekt célrendszere: a többségében lakótelepi tanulók kimozdítása a városi környezetből, 

tantárgyak közötti koncentráció fejlesztése, tapasztalat- és élményszerzés biztosítása, 

közösségfejlesztés, érzelmi nevelés, egészségnevelés, fenntarthatóságra nevelés, szemléletformálás. 

Tájékoztatót szükséges összeállítani a résztvevő kollégák számára, a helyszínek bejárása és az erdei 

iskolai szolgáltatóval történt személyes találkozók után. Külön tájékoztatót szükséges készíteni a 

szülők és a tanulók számára is, amelyek a szükséges információkat, az ajánlott felszerelési tárgyakat is 

tartalmazza. Ezek közül a terepnaplót célszerű kiemelni, melyet a gyermekek az erdei iskolában 

vezetnek. 

Projektterv Erdei iskola: 

 a munkaközösségen belüli csoport szerveződik a projekt megvalósítására 

 újszerű, egyedi feladatra szerveződnek, egy adott erdei iskola megvalósítása a cél, egy új 

helyszínen, új erdei iskolai szolgáltatóval 

 az erdei iskola az iskolai tanterv része lesz, tanmenetekbe beépül az erdei iskolai program 

 viszonylagos önállóság a kontrollban is, menet közben és a végén is kell ellenőrizni a 

tevékenységeket 

 folyamatos önértékelés (napi értékelés tanárok és tanulók számára is) és a projekt után is 

 a csoportmunka motivál, minden tanár önálló programtervet is készít, melyet alternatívaként 

fel lehet használni (pl. rossz időjárás esetén) 

 a munka közben felmerülő problémákat a csoport önállóan igyekszik megoldani 

 igyekeznek rugalmasan alkalmazkodni az új helyszínek adta lehetőségekhez, az adott 

időjáráshoz illesztik terveiket, a gyerekek igényeit maximálisan figyelembe veszik 

 új kultúraelemek megismerését teszi lehetővé a helyszín, (a település néprajzi, népművészeti 

hagyományai, kultúrtörténeti értékei). 

Projektterv elkészítésének lépései: 

1. Tevékenységlista: 

 
 pályázatírás (ha van rá lehetőség!) 
 kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az erdei iskolai szolgáltatóval 
 tervezés és szervezés (pl. utazás szervezése, jegyek megvásárlása), programterv összeállítása 
 szükséges felszerelések és eszközök összeállítása 
 felkészülés az adott helyszín adottságaiból 
 tanulók felkészítése (az erdei iskola fogalmának tisztázása, szakmai munkára ismertetése, 

felszerelés és szükséges csomagok összeállításának egyeztetése) 
 szülők és tanulók tájékoztatása, szülői beleegyezés 

 

2. Erőforrás-tervezés: 

 
 a jelentkező osztályok osztályfőnökei és segítő tanárok és tartalék tanárok megszervezése 
 felelősök, végrehajtók kijelölése, osztályfőnökök, kísérő tanárok, projekt fő felelőse a 

Környezeti Nevelési Munkaközösség vezetője  
 időtartam 5 nap (alsó tagozat 3 nap) 
 költség: szállás, napi 3x étkezés és szakmai programok, valamint az útiköltség 
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 infrastruktúra, munkakörnyezet, anyag-tárgy, pénzügyek: ismerkedés a helyszínnel, az erdei 
iskola üzemeltetőjével, a helyi lehetőségekkel, szükséges felszerelési tárgyak leszállításának 
megszervezése, jutalmak beszerzése  

 

3. Logikai kapcsolatok meghatározása: 

 
Megelőző tevékenységek, szakmai előzmények: valamennyi tanár tisztában van az erdei iskoláztatás 
fogalmával az előző évek tapasztalatai alapján, de folyamatos tájékoztatásuk mégis szükséges. 
 
Követő tevékenységek, szakmai tervek: az erdei iskola megvalósulása után is terveznek elemző 
értékelést a DÖK bevonásával is, beszámolnak élményeikről, tapasztalataikról, szakmai terveik között 
szerepel az alsó tagozatosok aktívabb bevonása. 
 

4. Mérföldkövek és döntési pontok rögzítése: 

 
Mérföldkövek: az erdei iskola megvalósításának elhatározása, előzetes egyeztetés a szülőkkel (előző 
tanévben), az adott tanévben, a konkrét ismeretek birtokában, tervezés és előkészítés, megvalósítás, 
majd értékelés, elemzés, következtetések levonása. 
 
Döntési pontok: a tantestület és az iskolavezetőség hozzájárulása az egyes osztályok erdei iskolai 
programjához, a szülők és a fenntartó engedélyének megszerzése, a KN munkaközösség erre alakult 
szakcsoportjának folyamatos egyeztetése, részletes tájékoztatás a szülői értekezleten, programterv 
jóváhagyása. 
 

5. Időtervezés 

 
Külső időkényszerek figyelembevétele: az erdei iskola hetének kijelölése, pl. a tanév eleji 
tevékenységek, kötelezettségek figyelembe vétele 
 
Párhuzamosítás: párhuzamosan folyó programok, tevékenységek: a jeles napok megünneplése az 
erdei iskolai helyszínen és az itthon maradt osztályok programjainak megszervezése. 
 

6. Kommunikációs terv elkészítése: 

 
Szülők és tanulók szóbeli és írásbeli tájékoztatása szülői értekezleten és osztályfőnöki órákon. Az 
tájékoztatás erdei iskolán vezetendő terepnaplóról, a környezetvédelmi szakórákon és szakkörökön. 
Az erdei iskola után a terepnaplókból, rajzokból kiállítás szervezése. Beszámolás, szülők tájékoztatása 
a DÖK megbeszélésen, iskolagyűlésen és munkaértekezleten, írásbeli beszámoló készítése. 
 

7. Projektterv elfogadása: 

 
A projekttervet a munkacsoport és az iskolavezetőség elfogadja legalább az erdei iskola megkezdése 
előtti héten. 
 
Költségvetés: résztvevő gyermekek száma, fejenkénti költség, ebből támogatás, valamint önrész 
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Projekt-team: A projekttervet személyekre lebontva is el kell készíteni (osztályfőnökök, kísérő és 
segítő tanárok). 
Projekt munkatársak: a tantestületből és a technikai munkatársak közül önként jelentkező segítők 
szerepet vállalhatnak kísérőként is. 
 
A projekt környezetének kiegészítése: Az iskola munkavédelmi felelőse külön szabályzatot, leírást 
állítson össze az erdei iskolában való tudnivalókról, melyet a diákok még indulás előtt megismernek, 
megbeszélnek, a szülők aláírnak. 
 

8. Problémaelemzés: 

 
Befolyásoló tényezők: pl. ha az időjárás kedvezőtlenné válik Eső programokat szervezzünk, pl. minden 
tanító, tanár készüljön a saját tudását, „specialitását” legjobban tükröző program összeállításával: 
sport, játék, ének tanítás, matek és nyelvi fejtörők, stb.  
 
Intézkedési terv a válságok kezelésére: 

 Tanárhiány (betegség, sérülés, beteg gyermek szállítása) 
 tömeges (3-nál több) beteg, sérült gyermek 
 közlekedési akadály 
 szállás elégtelensége/veszélyessége. 

 
Minden lehetséges helyzetre vész-forgatókönyv kidolgozása szükséges. Tartalék tanárok, helyi 
segítség előzetes felmérése (orvos, helyi iskola, önkormányzat). Telefon lehetőségek felmérése 
(hálózati lefedettség) elsősegély felszerelés. 
 

9. Utómunkálatok: 

 
 A megvalósítás után az erdei iskolában tanultak és tapasztaltak elmélyítése, rögzítése. 
 Értékelés, tanulságok elemzése, következtetések levonása. 
 Dokumentációk, elszámolások és beszámolók elkészítése. 

 
 
 

IRODALOMJEGYZÉK 
 


