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Környezeti nevelés, ökoiskolai programok az intézményben  

 

A Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda nevelési céljai között kiemelt helyen 

szerepel, hogy: 
 

 

 

„A társadalmi jövőkép szempontjából olyan 

testben és lélekben harmonikus egyéneket 

nevelünk, akik kiegyensúlyozott kapcsolatban 

állnak környezetükkel, képesek a társadalomba 

való beilleszkedésre.”  

 

 

 

 

A felnövekvő nemzedék legkiemelkedőbb feladatává válik a környezetvédelem. A környezeti 

nevelés célja: a környezetet védő gondolkodásmód és környezetbarát életmód kialakítása. 

 

Ennek megfelelően az intézmény tantárgyi rendszerében és szabadidős tevékenységeiben 

következetesen és folyamatosan igyekszünk a tanulók környezettudatos gondolkodásának 

fejlesztését megvalósítani. Ezért is indítottuk el az ökoiskolai pályázatot és több év ilyen irányú 

munkája után az „Örökös Ökoiskolai” címet is elnyertük. Ezt, az tette lehetővé, hogy munkánk 

során kiemelten kezeltük a tanulók környezettudatos szemléletének formálását, a  fenntarthatóság 

érdekében alkalmazható környezettudatos magatartás alakítását, a tudatos fogyasztói szemlélet 

ösztönzését, a szociális kompetenciák fejlesztését. 

 

Tevékenységünket munkaterv alapján 

végezzük, melyet meghatározott 

időszakonként megvizsgálunk és 

értékelünk. A munkaterv az intézményi 

működés egészére vonatkozik, hogy az 

iskola arculatán is érzékelhető legyen a 

környezettudatos gondolkodásmód. Ennek 

érdekében az intézmény épületét és a 

zöldövezeti környezetét így próbáljuk 

alakítani. 
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Programok, események, melyek a környezettudatos, ökoiskolai neveléshez kapcsolódnak: 

 

- Teremtés hete rendezvény sorozat, 

- Egészségnevelési projekt, 

- Környezetvédelemmel kapcsolatos jeles napok (Föld napja, Víz napja, Madarak napja),  

- Kerékpártúrák szervezése, 

- Tematikus projectek (évszakok stb.), 

- Erdei iskola, 

- Környezetvédelmi akció napok (Te szedd! Mozgalomhoz csatlakozás),  

- Szeretethíd program (önkéntes munka a környezetért), 

- Nyári tábor, 

- KEOP 6.1. pályázat megvalósítása, Zöldülő lábnyomok címmel a fenntartható fejlődésért, 

- TÁMOP 6.1.2. egészségnevelési pályázat,  

- TÁMOP 3.1.7 . pályázatban megjelölt referenciaterület az ökoiskolai egyéb környezetpedagógiai 

program alapján dolgozó intézmény, 

- Bemutató órák tartása a környezeti, ökoiskolai nevelés témakörében, 

- Élő környezet mindennapos gondozása. 

 

Intézményi honlap címe: www.kevirefi.hu  

 
              
 

 

http://www.kevirefi.hu/

