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Megalapozó Tanulmány 

BUDAKALÁSZ PATAKPART ÁLTALÁNOS ISKOLA 

A földrajzi hely, a környezet adottságainak és lehetőségeinek érvényesítése  

az újonnan épülő általános iskola szakmai koncepciójában 

1. A működési környezet bemutatása 

 

A jelenleg 11 614 lakosú Budakalász 2009. évben nyert városi rangot, a Szentendrei Járás 

részeként Budapest közvetlen szomszédságában, attól északra helyezkedik el, a Duna jobb 

partján. A település a főváros agglomerációjának belső övezetébe tartozik, gyakorlatilag 

összeépült a III. kerület északi részét képező Békásmegyerrel. 

Budakalász lakóinak száma az elmúlt néhány évben jelentős mértékben növekedett és 

növekszik jelenleg is. A települést sok fiatal választotta és választja lakóhelyéül. A főváros 

közelsége és a település kertvárosias jellege vonzerőt jelent a családok számára. A családi 

otthonteremtési kedvezmények (CSOK) igénylésének lehetősége sok fiatal és család számára 

nyújt segítséget a „fészekrakáshoz” és a gyermekvállaláshoz. Ennek köszönhetően egyre több 

otthon, lakás, ház építése kezdődött el a település újonnan felparcellázott, belterületbe vont 

településrészein (Klenyity I-II., Prekobrdo, Kálvária út, Klisovác utca, Kőbányai út).  

A betelepülők számának növekedése, az otthonteremtési támogatások és népszerű 

adókedvezmények biztosítása, a település kedvező  földrajzi fekvése, mind-mind a város 

lakosságának és a gyermekszületések számának növekedését eredményezi, amelyre a város 

vezetése céltudatosan készül. 

 

A lakónépesség változása Budakalászon: (1.táblázat - Forrás: népesség-nyilvántartás adatai) 

 

2012  10 709 

2013 10 878 

2014 10 886 

2015 10 910 

2016 11 641 

 

Az utóbbi öt évben elindult szuburbanizációs folyamatok eredményeként látványosan 

megemelkedett a lakónépesség száma Budakalászon. A városban letelepedők nagyobb 

részét a fővárosból kiköltöző módosabb, iskolázottabb közép- és felső társadalmi 

rétegekhez tartozó családok képezik, többnyire 1-2-3 (olykor több) gyermekkel, vagy 

tervezett, ütemezett gyermekvállalással. Így a lakónépesség emelkedésével a budakalászi 

(korosztályonkénti) gyermeklétszám is feltűnő növekedést mutat.  
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A 2. táblázatban foglalt statisztikai adatok jól szemléltetik az egyes korosztályok, illetve az 

általános iskolás gyermekek teljes létszámának évenkénti emelkedését, ami a beköltözött 

gyermekek számának emelkedése mellett a gyermekszületések számának emelkedésével 

is magyarázható. Az elmúlt öt évben az általános iskolás korosztály (6-14 évesek) létszáma 

300 fővel emelkedett.  

Ez önmagában egy teljes intézményi létszámmal való bővülést jelent! A város meglévő 

általános iskoláiban ennyi gyermeknek kell(ene) kötelező felvételt biztosítani.  

 
év 6 éves 7 éves 8 éves 9 éves 10 éves 11 éves 12 éves 13 éves 14 éves össz: 

2012 129 146 113 102 112 92 119 86 96 995 

2013 146 151 148 113 104 118 97 120 88 1085 

2014 150 148 145 148 121 105 120 100 119 1156 

2015 142 147 148 146 147 126 107 115 101 1179 

2016 149 159 153 154 155 157 130 119 120 1296 

(2. táblázat - Forrás: népesség-nyilvántartás adatai) 

 

Budakalászon jelenleg két általános iskola működik, felvételi körzetét a Pest Megyei 

Kormányhivatal a települési önkormányzat véleményének figyelembe vételével határozza 

meg.  A meglévő iskolák az elhelyezkedésükből adódóan a település két területrészéren, a 

város É-i és D-i részén biztosítanak felvételi- és vonzáskörzetet a budakalászi tanköteles korú 

gyermekeknek. 

 

Az iskolai felvételi és tényleges gyermeklétszámok az elmúlt évtizedben feltűnően és 

szükségszerűen megnövekedtek, annak ellenére, hogy infrastrukturális fejlődés, 

épületbővítés, fejlesztés több évtizede nem történt a település iskoláiban. A gyermeklétszám 

nagymértékű emelkedése, a felvételi igények erősödése maga után vonta az osztályok 

számának és létszámának kényszerű emelését, a zsúfoltság, túlzsúfoltság bekövetkezését. 

Alsó tagozatos osztályok magas osztálylétszáma, a mellékhelyiségekre eső magas 

gyermeklétszám, az ebédlők férőhelyének szűkössége, ebből adódóan az ebédeltetés időbeni 

elhúzódása, a folyosók, közlekedők szűkössége, a tornaszoba öltöző helyiségeinek alacsony 

kapacitása - már már megoldhatatlan problémákat, helyzeteket teremtett napjainkra.  

 

Bár a településen jellemzően alacsony a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos 

helyzetű, a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel 

küzdő gyermekek száma, ugyanakkor megfigyelhető, hogy létszámuk lassan növekszik, ami a 

családok szociokulturális környezetének változásával, a magzati és kisgyermekkorban a 

gyermekeket érő lelki sérülések, valamint az érzelem és inger szegény hatásokkal is 

magyarázható.  
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2. A jelenlegi iskolahálózat rövid bemutatása 

 

Budakalászon az oktatás hosszú múltra tekint vissza. Az 1760-as évektől már szerb felekezeti 

iskola volt a településen, az 1800-as évek közepétől német nyelvű osztatlan iskola is működött. 

1902-ben elemi népiskola létesült, amely a mai napig általános iskolaként működik (Kalász 

Suli). A szentistvántelepi településrészen 1926-ban épült fel iskola, amely egy időben 

tagiskolaként, majd önállóan működve ma is várja a budakalászi diákokat. A felekezeti iskolák 

II. világháború utáni államosításának köszönhetően napjainkban két általános iskola, a Kalász 

Suli és a Szentistvántelepi Általános Iskola fogadja a diákokat Budakalászon.  

2.1. Kalász Suli Általános Iskola 

 

A Kalász Suli elődje 1902-ben jött létre. Az iskolát a 

pomázi járás főszolgabírája alapította, az iskola neve 

Állami Elemi Népiskola volt. Az iskola hatosztályos 

elemi iskolaként az 1941–42-es tanévig működött, 

akkor indult az első hetedik osztály. A II. világháború 

alatt egy ideig szünetelt a tanítás, de néhány 

hónapos szünet után ismét megindulhatott az 

oktatás.  

Az 1945–46-os tanév szomorú eseménye volt a 

német nemzetiségű lakosok erőszakos kitelepítése, az iskola 336 tanulójából 137 kisgyermek 

kényszerült elhagyni szülőfaluját, hazáját, iskolatársait. A háborút követően gyors 

növekedésnek indult a település lakosságszáma, ezáltal a gyermekszám is fokozatosan 

emelkedett, az iskola (képen látható) Budai úti épülete szűkössé vált, bővítésre az 1950-es 

évek végén került sor. Ekkortól a település kulturális épülete, a Népház az iskola 

tornatermeként funkcionált és az iskolához épült négy új tanterem is. A Pomázi úton központi 

napközi otthon működött, ennek helyiségeiben délelőtt tanítás folyt. Az 1970-es években a 

demográfiai folyamatokkal összefüggésben jelentősen nőtt a tanulók létszáma, 1980-ban 

közel 800 diák járt az iskolába, amelynek már részét képezte a szentistvántelepi tagiskola is.  

A gyermekek számának emelkedése elkerülhetetlenné tette az intézmény bővítését, 1977-ben 

újabb négy új tantermet adtak át, és megtörtént az iskola Vasút sori épületének 

alapkőletétele. A bővítés 1979-ben fejeződött be az iskola Vasút sori frontján, ennek 

keretében nyolc új tanterem épült. Az 1980-as évek második felében a szentistvántelepi 

lakosokban felébredt az igény az önálló nyolc évfolyamos iskolára, ez az igény 1991-ben 

teljesült, amikor a budakalászi iskolából önálló intézményként kivált a szentistvántelepi 

kibővített iskola. Az iskola jelenleg több (öt) épület együtteséből álló, szaktanterem nélküli, 

Népházból lett tornaszobával működő intézmény, ahol az oktató-nevelő munkát 

évfolyamonként két, alsó tagozaton három párhuzamos, összesen 20 osztály biztosítja.  
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2.2. Szentistvántelepi Általános Iskola 

 

A Szentistvántelepi Általános Iskola elődje 1926-ban épült, épületében egy tanterem, emellett 

tanítói szolgálati lakást is volt. A háborúig hatosztályos elemi képzés folyt az iskolában, 1945 

után a nyolcosztályos képzésre való áttérés Szentistvántelepen is éreztette hatását, az iskola 

a négyosztályos alsó tagozattal működött tovább. 1951-ben jelentős változás történt a 

település és az intézmény életében. Ekkor csatolták Budakalászhoz a szentistvántelepi 

településrészt és az iskola a budakalászi általános iskola (most Kalász Suli) tagintézményeként 

folytatta munkáját. Továbbra is csak az alsó tagozat működött az épületben, felső tagozatban 

a diákok átkerültek a nagyiskolába és ott külön osztályt alkottak. Az 1970-es évek elején 

született országos rendelet szerint az osztatlan oktatást meg kellett szüntetni, ezért 

Szentistvántelepen is igyekeztek megteremteni a korosztályok szerint osztályokra bontott 

tanulás feltételeit. A gyerekek száma magas volt, viszont nem állt rendelkezésre megfelelő 

számú tanterem, ezért gyakran előfordult, hogy a telepi gyerekek a falu különböző pontjain 

kaptak bebocsátást, hogy iskolába járhassanak. 1978-ban négy tágas osztályteremmel bővült 

az iskola, így egy időre vége szakadt a vándorlásnak és szétszórtságnak. A gyereklétszám 

folyamatosan növekedett, ezért szükség volt a váltott műszakos (délelőtti és délutáni) tanítási 

rendre is. 

 

 A rendszerváltás jelentős fordulatot hozott az intézmény életében, a szentistvántelepi 

lakosok körében egyre nagyobb igény mutatkozott 

egy önálló iskola létrehozására ezen a 

településrészen. A Szentistvántelepi Általános Iskola 

1991 szeptemberében független, önálló iskola lett. A 

növekvő gyermeklétszám miatt egyre szűkösebb volt 

a hely az iskolában, ezért elkerülhetetlenné vált annak 

bővítése. Új tantermek létesültek és megkezdődött a 

tornaszoba kialakítása, építése is.  

 

2013. januárjától az iskola fenntartását és működtetését átvette az állam. A településen azóta 

is fokozatosan növekszik a gyermeklétszám, a férőhely hiányt három éve konténertermek 

telepítésével oldotta meg a fenntartó. A létszámhiány és az egyre növekvő igények, elvárások 

növekedésével szükségszerűvé vált az intézmény tartalmi megújulása, az meglévő épület 

újabb bővítése. Állami finanszírozásból az ebédlő-étkező épület emeletráépítésével 2017. 

nyarán négy tanteremmel bővül az iskola. Jelenleg évfolyamonként két illetve alsó tagozaton 

három párhuzamos, összesen 20 osztállyal működik.  
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3. Helyi gondok és szükségletek bemutatása 

 A meglévő iskolák vonzereje elsősorban családias légkörében, 

gyerekközpontúságában, toleráns bánásmódjában, a szakmai munka és pedagógusok 

elismerésében rejlik. 

Hátrányuk - történelmi múltjukból eredendően – az évtizedek múlásával és a gyermeklétszám 

emelkedésével az épületek különböző időben és térben történő bővítése (toldozgatása), a 

gyermekek mozgásterének leszűkítése, a kisméretű (tetőtéri, nem szabványos) tantermek 

építése, a szaktantermek hiánya, tornaterem helyett csak tornaszobák léte, a közlekedők, 

mellékhelyiségek és az ebédlők kapacitásának szűkössége, sportudvar és zöldfelületek hiánya. 

 

A meglévő iskolák gyermeklétszáma az elmúlt öt tanévben az alábbiak szerint változott: 

vizsgált tanév 

Kalász Suli 

Általános Iskola 

gyermeklétszáma 

Szentistvántelepi 

Általános Iskola 

gyermeklétszáma 

össz. gyermeklétszám 

az iskolákban 

2012/2013 412 384 796 

2013/2014 456 416 872 

2014/2015 471 472 943 

2015/2016 470 508 978 

2016/2017 493 502 995 

(3. táblázat - Forrás: KIR-STAT) 

 

A gyermeklétszámának emelkedése a korábban említett lakónépesség számának 

emelkedésével magyarázható. Az iskolák jelenlegi alapterületét figyelembe véve ideális 

feltételek mellett iskolánként 300-320 gyermeknek oktatását-nevelését tudják biztosítani. Az 

elmúlt öt tanévet vizsgálva az iskolák 150%-os kihasználtsággal működtek, s működnek 

jelenleg is.  

 

A népesség-nyilvántartás és a KIR-STAT számadatok (2. és 3. táblázat) összehasonlításából 

kitűnik, hogy nem minden kalászi iskolás gyermek választja a helyi köznevelési intézményeket, 

ennek ellenére így is szűkös a két iskola az odajáró gyermekeknek. Az adottságokat figyelembe 

véve túlzsúfolt, az átlagos osztálylétszám alsó tagozaton 28 fő, gyakoriak a 30 fős osztályok, 

felső tagozaton 21-22 fő. A túlzsúfoltságot a tantermek hiánya, a meglévő osztályok 

szabványtól eltérő kisebb alapterülete, a szükséges légtér hiánya (tetőtéri termek) okozzák és 

fokozzák. 

 

A budakalászi iskolahálózat bővítése elengedhetetlenné és elodázhatatlanná vált, az új 16 

tantermes 400 férőhelyes új iskola megépítésével a meglévő iskolák létszáma idealizálható, 

a túlzsúfoltság csökkenthető. 
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A rendszerváltás környéki 8 és 6 osztályos gimnáziumok indítása, az alternatív, egyházi, 

alapítványi vagy magániskolák alakulása, ezek térhódításának eredményeként, s nem utolsó 

sorban a kalászi iskolák infrastruktúrájának elmaradottsága okán a tanulók kb. 25-30%-a a 

lakóhelyen kívüli oktatási intézménybe jár. Az iskolahálózat bővítésével elérhető lehet, hogy a 

budakalászi gyermekek helyben, lakóhelyükön vegyék igénybe és részesüljenek az alapfokú 

oktatásban. 

 

A szülők és gyermekeik intézményválasztásában közrejátszó komplex tényezők között fontos 

szempont, hogy a tehetséges gyermek számára leginkább „megfelelő”, nagyobb „teherbírású” 

közegbe kerül, így fejlődésére, személyiségének, tehetségének kibontakoztatására nagyobb 

esélyt látnak az érintett családok.  

Nem elhanyagolható tényező, hogy a szülők szívesebben íratják be, vagy viszik gyermekeiket 

az igényeiknek, elképzeléseiknek jobban megfelelő, modern, korszerű tanulási, környezeti 

feltételeket biztosító intézménybe.  

Az új, korszerű, modern iskola küllemében, szellemiségében vonzóvá kell váljon a családok 

számára. 

 

4. Mit nyújt az új iskola? Mit nyer vele a diák, a pedagógus, a város? 

• az általános iskolai férőhelyek biztosítása és felvételi igények kielégítése,  

• az iskolai hálózat bővítésével a férőhelyhiány és zsúfoltság csökkentése, 

• intézményi infrastruktúra javítása és minőségi színvonalának emelése,  

• korszerű, modern, a XXI. század kihívásainak, igényeinek megfelelő iskola, 

• szaktantermek, csoportszobák, nyelvi laborok létrehozásával az oktató-nevelő munka 

feltételeinek, körülményeinek és módszereinek javulása, szakmai színvonal emelkedése, 

• a szaktantermek (biológia-földrajz, fizika-kémia, technika-háztartástan) nyújtotta gyakorlati 

ismeretek elsajátításának kihasználása, környezettudatos nevelés, 

• a nyelvi labor - az idegen nyelvi beszédkészség fejlesztése, nyelvvizsgára való felkészítés,  

• a készségtárgyak  esetében a technika – háztartástan segítségével a gyakorlati életre nevelés, 

a rajz, ének-zene tantárgyak keretein belül a művészeti nevelés és kreatív képességek 

élmény- és tapasztalatszerzésre épülő fejlesztése, 

• a 3 részre osztható tornaterem - a mindennapos testnevelés lehetőségének és feltételeinek 

biztosítása, a rendszeres testmozgásra, a sport szeretetére nevelés, a délutáni szabadidő 

hasznos eltöltésének biztosítása, 

• az oktatás-nevelés szakmai színvonalának, minőségének javításán keresztül a tanulmányi és 

kompetencia eredmények javulása, 

• az új iskola környezeti és természeti adottságainak – patakpart, zöldfelületek, természet 

közelsége, a természetes élővilággal való ismerkedés, túra útvonalak közelsége, friss levegő, 

játszó- és sportudvar, kültéri „tanterem” - kihasználásával a természet szeretetére és 

óvására, rendszeres testmozgásra, egészséges és környezettudatos életmódra nevelés, 
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• közvetve a meglevő köznevelési intézmények belső szakmai munkájának megújítása, 

segítése, 

• a taneszköz-park fejlesztése, modernizálása, minél szélesebb körben történő megvalósítása, 

digitális taneszközök, módszerek bevezetése, 

• az iskolához és környezetéhez, a településhez, a nemzethez való kötődés kialakítása, 

• korszerű ismeretekkel, biztos készségekkel, képességekkel, kulcskompetenciákkal bíró 

fiatalok nevelése, 

• testileg, lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, önálló tevékenységre, önnevelésre képes 

személyiség váljon belőle,  

• a gyorsan változó társadalmi, gazdasági igényekhez való szakmai alkalmazkodás képessége, 

a partnerközpontú működés az iskolák életének egyre meghatározóbb tényezőjévé kell 

válnia. 

5. A Patakpart Általános Iskola „küldetése” 

A Patakpart Iskola nyugodt, békés, csendes környezetben, a természet közvetlen közelében, 

friss és tiszta levegőn, barátságos és kellemes atmoszférában fogadja majd az iskolás 

gyermekeket. A hely szellemisége prioritást biztosít a természet szeretetének, a környezeti 

nevelésnek, a környezettudatos szemléletformálásnak.  

Az élővilág szeretete vele születik minden kisgyermekkel, azt nem kell tanítani, csak hagyni és 

segíteni kibontakoztatni. A gyerekek „természetes” érdeklődése általános érvényű, csak úgy 

mint az élményekre, tapasztalatokra épülő tudásszomja. Az iskolának ehhez és a világ iránti 

érdeklődés kibontakoztatásához kell teret adnia és engednie.  

Ez különleges kihívást jelent majd az itt tanító pedagógusoknak, az itt tanuló diákoknak. Ebben 

az iskolában tanítani és tanulni elkötelezettséget és folyamatos megújulást jelent mindenki 

számára.  

Szeretetteljes, bizalmon és kölcsönös elfogadáson alapuló légkörben, gyermekközpontú 

környezetben, személyiségfejlesztő pedagógiai módszerekkel garantált a magas színvonalú, 

hatékony és sikeres oktató-nevelő munka. 

6. A Patakpart Általános Iskola pedagógiai – szakmai – módszertani lehetőségei 

6.1. A környezet szerepe  

 

A természetismeret feladata az elemi természettudományos nevelés, amely a környezeti 

nevelés szerves részét képezi. Oktatásának célja, hogy a diákok megfigyeljék, és ennek kapcsán 

megismerjék közvetlen környezetüket, a benne zajló jelenségeket, folyamatokat, az élő és 

élettelen környezeti tényezők kapcsolatát, kölcsönhatásait. Fontos feladata, hogy a tanulók 

személyiségének, magatartásának, beállítódásának formálása során kialakítsa a 
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környezettudatos életvitel iránti igényt, illetve az együttműködés képességét másokkal a 

környezet megóvása érdekében. Az általános iskolai természettudományos nevelés kezdeti 

kiemelt feladata a különféle megismerési módszerek megtanulása, azok folyamatos 

fejlesztése, valamint a nevelési folyamaton keresztül kialakítja a megfigyelésből és 

tapasztalatszerzésből következtető problémamegoldáson és paradigmaváltáson alapuló 

természettudományos gondolkodás készségét. Ez a természettudományos nevelés csak 

elindítja az ismeretek megszerzésének folyamatát, és ezzel lehetővé teszi magasabb 

évfolyamokon már önálló tantárgyi formában folytatódó természettudományos képzést. 

 A természetismeret eredményes tanításához megfelelő környezetet kell teremteni a 

tanulók számára. Ennek ismeretében szaktantermeket kell biztosítani, illetve a termeket úgy 

berendezni, hogy a természetismeret tantárgy oktatása élményszerű és eredményes legyen. 

A tantárgy jellegéből adódóan sok szemléltetést igényel. A berendezési tárgyak és szemléltető 

eszközök: üveges szekrényeknek a szemléltető eszközök pl. modellek, makettek 

preparátumok tárolására; élősarok; polcok könyvek tárolására; térképek; poszterek stb. 

A természetismeret tantárgy jellegéből adódóan komplex témákat dolgoz fel, hiszen a 

természetes környezettel foglalkozik. Ezeknek a témáknak a feldolgozása lehetővé, néhány 

esetben szükségszerűvé teszi, hogy természetismeret órákat ne a tanteremben. hanem az 

adott témának megfelelő helyen tartsuk meg. Ilyen tanulási helyszín lehet az iskola udvara, 

park, múzeum, vadaspark, botanikus kert, tangazdaság stb., ezeken a helyszíneken a tananyag 

a kiválasztott környezetben megtalálható, nem kell külön szemléltető eszközről gondoskodni, 

életszerű lesz a tanulási folyamat.  

Az átgondolt, tudatosan előkészített környezeti nevelési program nagymértékben hozzájárul 

az iskola egyéb célkitűzéseinek megvalósításához is.  

A környezeti nevelési programban az iskola pedagógiai programjához illeszkedő környezeti 

neveléssel kapcsolatos alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait célszerű részletezni. 

A környezeti nevelési program mindig az adott iskolára épül, figyelembe veszi az iskola típusát, 

környezetét. 

A környezeti nevelés szempontjából különösen fontos, hogy az iskola nyitott legyen, részét 

képezze a településnek. Megszervezésekor kiemelt figyelmet kell fordítani, a természeti és 

társadalmi adottságokra. 

Az iskolán belüli kapcsolatrendszer szerves része a szemléletformálásnak. Az információhiány 

is gyakran oka a környezetkárosító tevékenységnek. A környezeti nevelési programot tervezni 

is csak csapatmunkában lehet. Tudatosítani kell, hogy az iskolai élet környezetbaráttá alakítása 

iskolai közügy, minden ott élő közös ügye.  

Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a környezeti nevelés elveinek és gyakorlatának 

fejlesztése is helyet kapjon. 
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Minden tanórának szerves része kell legyen a környezeti nevelés, az adott témához 

hozzárendeljük a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat. Kiemelt fontosságú helyet 

kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások. 

A diákok számára olyan oktatást kell biztosítanunk, amelyben hangsúlyt kapnak az erkölcsi 

kérdések és a környezettudatos életmód. Interaktív módszerek segítségével, kreatív, 

együttműködésre alkalmas, felelős magatartást kialakító, döntéshozásra, konfliktus-kezelésre 

és megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk. 

Az iskola minden pedagógusának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, 

munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. 

Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse társait a 

kulturált magatartásra. Ebben kiemelt szerepe van a diákönkormányzatnak, az 

osztályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt érdeklődő, elkötelezett 

diákcsoportoknak. 

A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való közös munka során 

tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. Nagy szerepe van a 

környezettudatos szemlélet kialakításában a témanapoknak, a hulladékgyűjtési akcióknak, 

valamint a táboroknak, kirándulásoknak. A diákok és tanárok együttműködése 

nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet létrehozásában és megőrzésében. A 

tanórák környezeti tartalmát a munkaközösségek határozzák meg. 

Az iskolai környezeti nevelés területén nélkülözhetetlen a szülők és az iskola együttműködése. 

Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben a környezettudatos magatartást, amit az 

iskola közvetít számukra. 

Fontos a tantárgyak közötti integráció, különösen a természetismereti tantárgyak területén - 

összevonva oktatva az egyes tantárgyak tanmenetében található átfedő, összefüggő témákat. 

Minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy egységes képet alakítsunk ki a bennünket 

körülvevő világról. 

➢ Terepi munka: terepgyakorlatok, táborok, kirándulások. 

➢ Kézműves foglalkozások 

➢ Pályázatok 

➢ Versenyek  

➢ Projektek. 

6.2. Érdemes megfogalmazni a célokat a fennmaradás és fenntarthatóság érdekében: 

➢ Érzékennyé kell tenni a tanulókat a környezet állapota iránt. 

➢ Hozzájárulni a Föld egészséges folyamatainak visszaállításához, kialakítani a 

környezettel való harmóniára törekvést. 

➢ Elősegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását. 
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➢ Kialakítani a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartást, egyéni és 

közösségi szinten egyaránt, mely váljon erkölcsi alapelvé. 

➢ Bekapcsolni az intézményt a közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába. 

6.3. Alapelvek: 

➢ ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése; 

➢ fenntarthatóságra nevelés; 

➢ környezetetika hatékony fejlesztése 

➢ érzelmi és értelmi környezeti nevelés; 

➢ tapasztalaton alapuló környezeti nevelés; 

➢ tolerancia és segítő életmód; környezettudatos szemlélet és magatartás segítése; 

➢ az életminőség, fogyasztáson túlra mutatóinak keresése; 

➢ az egészség és a környezet összefüggései;  

➢ problémamegoldó gondolkodás; 

➢ fogyasztás helyébe életminőség;  

➢ létminőség választáshoz szükséges értékek, viselkedési normák. 

6.4. Rövid távú célok: 

➢ A környezeti nevelés az oktatás és nevelés valamennyi területén jelenjen meg. 

➢ Erősítsük a tárgyközi kapcsolatokat, hogy a tanulók egységben lássák az egy témához 

kapcsolódó ismereteket. 

➢ A pedagógusok, felnőtt dolgozók és a szülők személyes példájukkal legyenek a 

környezettudatos életvitel hiteles terjesztői. 

➢ Takarékoskodás az energiahordozókkal. 

➢ Ismerjék meg szűkebb környezetüket, fedezzék fel az értékeket, vegyék észre a 

problémákat, ápolják a hagyományokat. 

➢ Legyenek környezetük, szülőföldjük természeti értékeinek védelmezői. 

➢ Fejlesszük a tanulók probléma megoldó gondolkodásmódját, az önálló ismeretszerzés 

képességét, megalapozva az élethosszig tartó tanulást. 

6.5. Az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehetőségei: 

• Testnevelés 

A tanulók 

o legyenek tisztában azzal, hogy a sport nélkülözhetetlen az élményszerű 

tapasztalatszerzésben, az együttműködés és a tolerancia fejlesztésében; 

o fedezzék fel, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják 

egészséges testi fejlődésüket;  

o igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból 

készüljenek az eszközök, és a tornaszerek; 

o tudatosuljon bennük az egészség és a környezet komplexitása. 
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• Magyar nyelv és irodalom keretein belül 

o ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi 

nyelv egymásra hatását és mindezt tudják alkalmazni a természeti és ember 

alkotta környezettel való kapcsolatteremtésben; 

o törekedjenek az anyanyelv védelmére; 

o alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés; 

o növeljük a környezethez való pozitív érzelmi közeledést a környezet- és 

természetvédelmi témájú irodalmi alkotások feldolgozásával. 

• Történelem tanulás folyamatában 

o értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult 

át a természet; 

o ismerjék meg, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az 

életmódra, a közösségi normák alakulására; 

o ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok 

tisztelete; 

o értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék 

hangsúlyozottan az egyén, az állam és a társadalom felelősségét és feladatait a 

problémák elhárításában, csökkentésében. 

 

• Matematika tantárgyon oktatásához kapcsolódóan 

o legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, 

elemzésére; 

o tudjanak táblázatokat, grafikonokat értelmezni, készíteni; 

o fejlődjön a logikus gondolkodás, lényegkiemelő képesség; 

o tudják értelmezni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait; 

o váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, 

gyűjtésére és feldolgozására;  

o tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni;  

o alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás; 

o alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási 

készségeket. 

 

• Fizika tantárgy keretein belül 

o váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára; 

o ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások egészségkárosítását; 

o ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti 

analógiákat, valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatásokat; 

o tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségét, és ennek 

tudatában legyenek képesek megoldást keresni a környezeti problémákra; 
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o mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel 

szabad csak felhasználni; 

o ismereteik birtokában, tetteik következményeit látó felnőttekké váljanak. 

 

• Földrajz tantárgyon belül 

o szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen 

környezetükről; 

o érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat; 

o ismerjék meg a világ globális problémáit; 

o ismerjék és őrizzék meg a természeti és emberalkotta táj szépségeit. 

 

• Biológia tantárgyon belül 

o ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék 

fel az azok közötti ok-okozati összefüggéseket, 

o legyenek képesek az egészségügyi problémák felismerésére, megelőzésére és 

mérséklésére; 

o sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző technikákat; 

o alakuljon ki bennük az ökológiai szemléletmód. 

 

• Kémia tantárgyon belül 

o rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel; 

o legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények 

értelmezésére; 

o értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített 

környezetre, valamint értékeljék ezek gazdasági hatásait. 

 

• Idegen nyelv keretein belül 

o legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv 

segítségével más országok hasonló problémáit; 

o ismerjék meg más népek ilyen irányú tevékenységeit, valamint az idegen 

országok környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit; 

o állampolgári felelősségtudatuk fejlődjön; 

o alakuljon ki a nemzetközi felelősség a környezettel szemben; 

o alakuljon ki és fejlődjön az idegen nyelvi kommunikáció és fedezzék fel ennek 

lehetőségeit. 

 

• Ének-zene tantárgy keretein belül 

o ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait; 

o fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban; 

o vegyék észre a zene közösségerősítő szerepét; 
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o tudják, hogy az élő és élettelen természet hangjai a zenében és a 

hétköznapokban egyaránt akusztikus élményt jelentenek; 

o fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak védekezni ellene. 

 

• Vizuális nevelés keretein belül 

o ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit; 

o ismerjék a természetes alapanyagok használatát; 

o legyenek képesek műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak 

megfelelően elemezni; 

o hozzanak létre alkotásokat a környezeti nevelési témaköröknek megfelelően; 

o kutassanak fel, ismerjenek meg helyi népi építészeti emlékeket. 

A pedagógiában már régen ismert mondás: „Tíz százalékát tanuljuk meg annak, amit olvasunk; 

tizenöt százalékát annak, amit hallunk; de nyolcvan százalékát annak, amit megtapasztalunk.” 

A jól megválasztott szemléltetőeszközök, oktatási segédanyagok alkalmazásával segíthetjük az 

ilyen szemléletű tanítási gyakorlatot. 

Az élményeken alapuló tanulási módszerek változatos alkalmazásával érhetjük el a tanulók 

érdeklődésének felkeltését és folyamatos fenntartását. A természettudományos kompetencia 

birtokában a jövő generáció felnőtt állampolgárai képesek lesznek a munkájuk és a hétköznapi 

életük során felmerülő problémákat kritikusan elemezni, a fenntartható fejlődés feltételeinek 

megfelelő döntéseket hozni és olyan tevékenységeket végezni, amelyeknek lokális és globális 

következményeivel is tisztában lesznek. ezen képességek birtokában feltételezhetjük, hogy 

tanítványaink a környezetet legkevésbé terhelő tevékenységeket végzik a jövőben.  

A Patakpart Általános Iskola adottságai kiváló lehetőséget biztosítanak a fenti célok, 

feladatok megvalósításához. Az iskola környezete, az intézmény épülete és annak 

szellemisége kellő motivációt, ösztönzést nyújt a benne dolgozó pedagógusnak és az 

ismereteket élmények, tapasztalások útján szerző tanulónak, diáknak. 
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