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2.13 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei

2.13.1 Az iskola egészségnevelési elvei
Az egészséges életmódra nevelés keretében kívánjuk fejleszteni – elsősorban osztályfőnöki
órákon, másrészt a szociálisan hátrányos helyzetű diákokkal való egyéni foglalkozás
alkalmával – az alábbi képességeket és készségeket:
– érzelmek alkotó kezelése,
– stresszkezelés,
– önismeret, önbecsülés megerősítése,
– célok megfogalmazása és kivitelezése,
– konfliktuskezelés,
– problémamegoldás, döntéshozás,
– kortárscsoport nyomásának kezelése,
– segítségkérés és segítségnyújtás módjának megismerése,
– elutasítási készségek fejlesztése.
Egészségfejlesztési tevékenységünk célja az egészséggel kapcsolatos egyéni és közösségi
érzékenység fokozása, az egészséges életstílusok elterjesztése és olyan környezeti
körülmények kialakítása, melyek elősegítik az egészség feltételeinek létrejöttét.
Az egészségkultúra összetevői, amelyekre nevelőmunkánkban kiemelt figyelmet fordítunk:
– egészséges táplálkozás,
– rendszeres testmozgás,
– higiénés magatartás,
– tartózkodás az egészségkárosító anyagok szervezetbe juttatásától.
2.13.2 Az iskola környezeti nevelési elvei
A környezeti nevelés csak az iskolai oktatással egységben, attól el nem különítve
értelmezhető, mivel a tanulók teljes személyiségére hat. A motiváció kialakítása, megőrzése
és fejlesztése minden életkori szakaszt átívelő célunk, mely egyben biztosítja is a
folyamatosságot a környezeti nevelés során. A célok meghatározásánál figyelembe vettük a
pedagógusok véleményét is, kiemelt hangsúlyt adva a gyakorlatnak, mivel fontosnak tartjuk,
hogy elérhető, teljesíthető célokat tűzzünk ki magunk elé.

Első és második évfolyam:
–
–
–
–
–

fejleszteni a tanuló környezete iránti megismerési vágyát, nyitottságát
játékos átmenettel felkészíteni a tanulási tevékenységre
elemi ismereteket közvetíteni a tanuló számára
kielégíteni a gyermek kíváncsiságát
érzelmi kötöttséget kialakítani a gyermekben a természettel
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– kialakítani a gyermekek igényét a szabadban történő játékokra, a pihenésre
– az esztétikus, rendezett környezet iránti igény kialakítása
Harmadik és negyedik évfolyam:
–
–
–
–
–

fejleszteni a tanuló környezete iránti megértési vágyát
tudatosítani a környezetből megismerhető értékeket
mintákat adni a természet megismeréséhez
kialakítani a csoportos és az egyéni megismerés képességét
az esztétikai nevelés részeként kialakítani a közvetlen
rendezettségének igényét
– kialakítani egy természet- és embertisztelő szokásrendszert

környezet

Ötödik és hatodik évfolyam:
– képi megismerési formákkal továbbfejleszteni a természettel kialakult kötődést
– stabilizálni a kialakult helyes viselkedési szokásokat
– lehetőséget biztosítani gyakorlati tapasztalatok szerzésére a végzett
tevékenységek során
– megalapozni a környezettudatos érdeklődés kulcskompetenciáit
– tovább erősíteni a környezeti tapasztalatszerzés készségét és képességét
– kialakítani az empátia képességét a természeti jelenségekkel kapcsolatosan
Hetedik és nyolcadik évfolyam:
–
–
–
–
–
–

elvont megismerési formákat is felhasználva továbbfejleszteni a természettel
kialakult érzelmi kötődést
a természetes és épített környezet iránti felelős magatartás kialakításával
előkészíteni a társadalomba való beilleszkedést
fejleszteni a tanuló önismeretét és együttműködési képességét a környezeti
problémák iránt érzett felelőssége kapcsán
kialakítani a gyermekben az emberiség közös problémái megértésének
képességét
a környezetkímélő életmód fontosságának megértetése a tanulókkal
a természetközeliség igényének, a pozitív jövőképnek a kialakítása
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