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A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

Napközi otthon 

A délutáni szabadidős tevékenységek sora (a környezet tisztaságának óvása, díszítése, növények gondozása, 

madarak etetése, az időjárás megfigyelése, természetfilmek megtekintése, stb.) hozzájárul ahhoz, hogy 

kialakuljon bennük a környezettudatos magatartás. 

A napirend segíti a rendszeres életmód kialakulását. A szabad levegőn való tartózkodás, a sport, a játék edzi 

egészségüket, elősegíti harmonikus emberi kapcsolatok kialakulását és növeli a természet iránti tiszteletet és 

felelősséget. 

 

Szakkörök 

Az érdeklődő, kutató típusú, vizsgálódni szerető tanulók fejlesztésének nagyon jó színterei: földrajz szakkör, 

természetjáró szakkör, technika szakkör, biológia szakkör, „életmód” szakkör (testi – lelki egészség) 

A kreatív, művészeti irányultságú tanulóknak alkotó szakkörök, ahol újrahasznosított anyagokat használnak 

fel. 

 

Tanulóknak adott külön feladatok (projektek) 

Az érdeklődő diákok számára lehetőség nyílik a környezeti neveléshez kapcsolódó témák, problémák önálló 

kutatására, feldolgozására (szakmai dolgozat, rajz, fotó, irodalmi alkotás, stb.). 

 

Akciók, vetélkedők, tanulmányi versenyek 

Jeles napokon (pl. Föld Napja, Madarak és Fák Napja) versenyek, kirándulás, vagy egyéb rendezvény 

szervezésével hívjuk fel a figyelmet a helyi vagy globális környezeti problémákra. 

Tanulóink lehetőség szerint rendszeresen részt vesznek: 

● a Teleki Pál Országos Földtan – és Földrajzversenyen, 

● a Kaán Károly Természetismereti és Környezetismereti Országos Versenyen, 

● a Hermann Ottó Országos Biológia Versenyen 

● látogatásokon a helyi arborétumokban, vadasparkokban 

● helyi természetvédelmi akciókban (szemétszedés, növénytelepítés). Az erdei iskolai képzés 

programja, a komplex természetszemlélet kialakítása  

 

Az erdei iskolánk oktatási célja: 

A természet sokszínű megismerése 
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Konkrét hazai tájak, társulások (vizes élőhelyek) megismerése 

A társulások fajainak ökológiai szemléletű jellemzése, értékelése 

Az élővilág sokféleségének (diverzitás) bemutatása  

 

Az erdei iskolánk nevelési céljai: 

Helyes környezeti attitűdök kialakítása 

Természeti környezet állapota iránti érzékenység 

Ökológiai szemlélet kialakítása 

Közösségi szociális formák elsajátítása, szociális érzékenység kialakítása 

Egészséges életmódra nevelés 

Az erdei iskolai képzésben való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 
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