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Hazai szintű iránymutatók a 
fenntarthatóságra neveléshez
A. Köznevelési törvény 1. § (2011. CXC. Tv.)

B. 20/2012. EMMI rendelet (191/A  §.)

C. Óvodai nevelés országos alapprogramja

A. Nemzeti alaptanterv (2020) és 
kerettantervek

B. Globális Felelősségvállalásra Nevelés 
(Korm. Határozat, 2016)

C. 2021-2030 Köznevelési Stratégia (2020)

D. Jó Állam Jelentés (2016-2020)

E. Nemzeti Környezetvédelmi Program
(2015-2020)

F. Ökoiskolai pályázati felhívás (2004-től)



A fenntarthatóságra 
nevelés, Nat 2020

Nevelési cél: 

fenntarthatóság, 
környezettudatosság

... Cél, hogy a 
természet és a 
környezet ismeretén 
és szeretetén alapuló 
környezetkímélő, 
értékvédő, a 
fenntarthatóság 
mellett elkötelezett 
magatartás váljék 
meghatározóvá a 
tanulók számára...



Fenntarthatóságra nevelés az 
iskolákban

• Értékközvetítő tevékenység (minta)

• Hagyományos tanórai keretek között 

• Jeles napok 

• Erdei iskola, tábor, terepi foglalkozások

• Központi fenntarthatósági témahét

• IKSZ

• Projektek, témanapok, témahetek

• Egyéb (pl. iskolakertek, helyi 
együttműködések)



Magyarországi Ökoiskola 
Hálózat

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1n968_OukF3FLAyZ3SNDMnQ5m6INjtEvV&ll=47.17964989256756,17.047948837280273&z=7


Egészintézményes 
megközelítés

Működtetés, 
felszereltség

Tanítás-
tanulás

Társadalmi 
integráltság

Elkötelezett  
iskolavezetés, 

fenntartói 
támogatás

Fenntarthatóságra 
nevelés





Ökoiskolává válás

Nemcsak „zöldítés”

Online pályázati rendszer:
• EMMI írja ki évente

• 3 kategória: első címes, megújító, 
örökös

• online pályázat

• önértékelés + alátámasztó 
dokumentumok

Monitoring, mentorálás

https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/oi_uny_lr.pdf


Kritériumok

• Alapdokumentumok (kötelező)

• Szervezeti feltételek 

• Pedagógiai munka

• Az iskola működtetése

• Kommunikáció

• Együttműködések

• Helyi közösség

• Az iskola arculata, specialitásai

• Vállalások



Alapdokumentumok

• Innovatív intézményi munkaterv – mindig 
megújítják (pl. Őrbottyán)

• Integrált munkaterv felelősökkel - minden 
munkaközösség FN feladataival; mentorálási
napló; felhő alapú adminisztráció; Tananyagtár 
is felhőben, papírmentesítés (Than K. 
Ökoiskola)

• Reflektivitás - pedagógus szakmai hét, 
hospitálás, kétévente tanulói, szülői, pedagógus 
kérdőívek vagy mérések (Mohácsi Kat. ÁI)



Szervezeti feltételek

• „Az intézmény humánpolitikájának 
alakításában szempont a fenntarthatóságra 
nevelésre való nyitottság” 

• ZölDÖK

• „Az ökoiskolai munkacsoportba – lehetőség 
szerint – a tantestület minden 
munkaközössége delegál tagot.”

• „A fenntarthatóságra neveléssel 
kapcsolatos továbbképzésen vagy 
ökoiskolai képzésen részt vevő 
pedagógusok száma…”



Képzési és önképzési lehetőségek 
támogatása

• Pedagógus továbbképzések (pl. Natúrázzunk!, 
Ökoiskola koordinátor, Iskolakertek 
Alapozó/Haladó Program, Biomimikri, 
Ökosodj!, A világ az osztályteremben)

• Szakmai civil szervezetek műhelyei, 
programjai, előadások, kiadványok

• Regionális Ökoiskola Találkozók, jó gyakorlatok 
megosztása 

• Ökoiskolai Hírmondó 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_sz
olgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles


Segédletek

• Ökoiskola NOP 
moduljai

https://ofi.oh.gov.hu/okoiskola-nevelesi-
oktatasi-program

• Naturázzunk! c. 
kötet
https://ofi.oh.gov.hu/letoltheto-

dokumentumok

• Iskolánk zöldítése 
c. kötet 

https://ofi.oh.gov.hu/okoiskola-nevelesi-oktatasi-program
https://ofi.oh.gov.hu/letoltheto-dokumentumok
https://www.antikvarium.hu/konyv/iskolank-zolditese-635677


Pedagógiai munka

• „Egész iskolás” megközelítés

• Komplex tanulási formák, 
tantárgyköziség

• Aktív tudásszerzés

• Módszertani sokszínűség 

• Témakörök sokszínűsége

• Pedagógus személyisége

• Helyi környezet



A környezeti nevelés színterei

0. „Rejtett tanterv” (észrevétlen hatások)
1. Hagyományos tanórákon
2. Nem hagyományos tanórai keretek között

• Terepgyakorlat
• Témanap, témahét
• Tanulmányi kirándulás
• Erdei iskola
• Projekt
• …

3. Tanórán kívüli foglalkozásokon
(szakkör, tábor, akció, kiállítás …) 



Másképp tanulás!

• aktív tanulás

• tanulói autonómia 
erősítése 

• kapcsolat a hétköznapi 
élettel (a tanulók valós 
problémákkal 
foglalkoznak)

• a tanultak alkalmazása



Másképp tanulás!

• egy téma több oldalról 
történő, komplex 
megközelítése

• rendszergondolkodás 
kialakítása 

• a tanulókat motiváló 
kérdések tárgyalása

• digitális technika 
alkalmazása



Gyakori tevékenységek



Játék, játékosítás

• versbe szedett 
feladatleírás 

• szalmalabirintus 

• Land art

• Haiku írása

• „Orr” játék (J. Cornell)

• Képrejtvény

• Ökoháború

• QR-kódos ökoinfók

• Föld Napi online kvíz
(Fb-on)

• online esemény -
Föld Napi mese a 
tanároktól

• Öko-pontok gyűjtése, 
továbblépéshez
(kihívások 
teljesítése)



Releváns feladatok

• tavaszi online oktatás idején otthoni 

öko-feladatok (pl. ültess virágot, 

zöldséget; segíts a kerti munkákban; 

tegyél rendet a szekrényedben, amit 

kinőttél a ruháid közül, ajándékozd el)



Releváns feladatok



Terepi tanulás a természetben



Terepi tanulás a városban



Komplex tanulás/tantárgyközi 
szemlélet

„Bent” és kint / avagy iskolában és azon túl

Nemcsak formális, hanem nem formális és 
informális tanulás egyaránt

Témanap, témahét

Erdei iskola

Projekt

Kutatás alapú tanulás



Témanap, témahét

https://ofi.oh.gov.hu/ritmus-az-eletunkben



Erdei iskola



Projekt 1.

Saját tanulótér létrehozása

https://ofi.oh.gov.hu/ne-kerteljunk-tanuljunk-lepesrol-lepesre-
tanosveny-projekt



Projekt 2.

https://ofi.oh.gov.hu/orom-
jatek-banat-ter



Projekt 3.

https://ofi.oh.gov.hu/re-butorok-butorok-ujrahasznositott-anyagokbol



Iskolai klímaprojektek

• Ferencváros:

https://www.facebook.com/kilenc.tv/video
s/1829125883906209/

• Civil szervezeti segítséggel (MKNE)

https://www.facebook.com/kilenc.tv/videos/1829125883906209/


Kutatás alapú tanulás



Az intézmény működése

• Energiatakarékosság

• Hulladék-megelőzés

• Inspiratív tanulótér

• Iskolakert



Az intézmény működése



Az intézmény működése

https://ofi.oh.gov.hu/fuzfak
unyho-az-iskolakertben

https://ofi.oh.gov.hu/fuzfakunyho-az-iskolakertben


Külső-belső kapcsolati háló

• Nyitott iskola

• Kommunikáció

• Kapcsolattartás

• Együttműködés

• Helyi közösség

• Demokratikus döntéshozatal



Külső-belső kapcsolati háló

• helyi kerékpárút-hálózat 

kezdeményezése az 

önkormányzatnál

• városi Zöld Diákparlament

• helyi civil szervezetekkel 

jó kapcsolat

• templomkerti veteményes 

osztályok parcellájával

• közösségi kert - iskolakert



Az iskola arculata, specialitásai

erősségek

hiányosságok

lehetőségek

hálózati tanulás

önfejlesztés

https://ofi.oh.gov.hu/egig-nonek-e-fak



A jövő iskolái



Köszönöm a figyelmet!

saly.erika@oh.gov.hu

mailto:saly.erika@oh.gov.hu

