
Tehetséggondozó foglalkozás értékelése 

2021-22. tanév 

Természet és környezetvédelem 

Foglalkozásvezető: Misuta János 

Időpont: szerdánként, 14:30 órától 16:00 óráig 

Céljaink: 

 

Környezeti nevelésünk átfogó célja elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, 

életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a kör-

nyezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítse az élő természet fennmaradását 

és a társadalmak fenntarthatóságát. 

Célunk, hogy a tanulók váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt. Legyenek képesek a 

környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére; 

a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel 

kapcsolatos állampolgári kötelességeik felismerésére és jogaik gyakorlására.  

Megismertetjük tanulóinkkal azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként 

bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Szeretnénk elérni, hogy konkrét hazai 

példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti kö-

vetkezményeit. 

Célunk, hogy diákjaink bekapcsolódjanak közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gya-

rapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére 

törekvés váljon meghatározóvá. Ezen a területen lehetőségük nyílik személyes tapasztalatok 

gyűjtésére az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén is.  

Célunk volt még egy szakkör helység kialakítása, a gyerekek állatokról gondoskodhatnak, ezek 

természetesen akváriumban és terráriumban tartható állatok. 

Az idén először a Hanák kollégiumból is fogadtunk tagokat. Két tanuló járt a Hanákból a szak-

körünkre. 

Összegezve: környezeti kultúrára szeretnénk nevelni tanítványainkat, gyermekeinket.  

 A szakköri órák tartását MisutaJános koll nev. tanár végezte, e mellet rendszeres elő-

adónk és a szakkör segítője is volt, Dredor Dominik, aki személyében Magyarország 

legfiatalabb gombaszakértője.(személyi feltétel), általában kéthetente vagy havonta tar-

tott előadásokat, ahol a szakkör tagjai mellett az iskola tanulóit is szeretettel vártuk. 

 Vendég előadónk volt még a szakkör, volt vezetője, Hanák Sándor biológia tanár, aki a 

környezetvédelmi előadást tartott 

 Részt vettünk Budapesten az öszi Terra pláza kiállítás és vásáron, amely a covid óta az 

első ilyen rendezvény volt, és az ország legnagyobb kisállatvására. A szakkör tagjai 

több állattal gazdagították a szakkör helyiségében lévő terráriumokat. 

 Télen telepítettünk a környékbeli erdőkbe madáretetőket, és ezeket a meglévőkkel 

együtt rendszeresen ellenőriztük és folyamatosan elláttuk eleséggel. 

 Megszerveztük ősszel és tavasszal a környezetvédelmi heteket, ahol a kollégium diákjai 

a környékre beosztva szedték össze a szemetet. 

 A szakkör tematikája szerinti előadásokat megtartottuk, amikor az időjárás engedte, 

külső helyszíneken is, ilyen volt a Muzslánál tartott és a Bábakőnél tartott előadás, amit 

a tanulóink tartottak. 



Mérés, ellenőrzés: 

Az alábbi tesztet töltettem ki a diákokkal az év végén: 

Környezetbarát vagyok-e? A teszt során igen és nem válaszok közül választhatsz. Húzd alá a 

Rád jellemző választ! 

1. Ismersz legalább egy hazánkban élő, veszélyeztetett élőlényt? 

 Igen 

 Nem 

2. Környezetbarát takarítószereket használtok-e a háztartásban? (ecet, citromlé, szódabi-

karbóna, mosószóda…) 

 Igen 

 Nem 

3. Elolvasod-e az élelmiszer és a vegyi áru címkéjét, mielőtt megveszed? 

 Igen 

 Nem 

4. Gyakrabban zuhanyzol, mint fürdesz? 

 Igen 

 Nem 

5. Vettél már részt környezetvédő akcióban? 

 Igen 

 Nem 

6. Ha nem tartózkodik senki a szobában, lekapcsolod a villanyt? 

 Igen 

 Nem 

7. Ha valaki rágyújt melletted, felhívod-e a figyelmét arra, hogy a dohányfüst is környe-

zetszennyező és egészségkárosító? 

 Igen 

 Nem 

8. Hálózatról működő rádiót használsz az elemes helyett? 

 Igen 

 Nem 

9. Visszautasítottál- e már  olyan árut, vagy szolgáltatást, mert az környezetkárosító volt? 

 Igen 

 Nem 

10. Üveges majonézt veszel a tubusos helyett? 

 Igen 

 Nem 

11. Saját kosárral, szatyorral indulsz-e bevásárolni? 

 Igen 

 Nem 

12. Zacskós tejet veszel a dobozos csomagolású helyett? 

 Igen 

 Nem 

13. Szoktál újrapapírra írni? 

 Igen 

 Nem 

14. Az általad gyűjtött papír eljut-e a MÉH-be? 



 Igen 

 Nem 

15. Papírszalvétába, dobozba csomagolod- e a szendvicset alufólia helyett? 

 Igen  

 Nem 

16. Van-e a konyhátokban külön hulladékgyűjtő a komposztálható hulladékok részére? 

 Igen 

 Nem 

17. Energiatakarékos izzót használtok otthon? 

 Igen  

 Nem 

18. Kertetekben csak természetes növényvédő szereket és módszereket használtok? 

 Igen 

 Nem 

19. Előnyben részesíted-e a kerékpározást a személygépkocsi és a tömegközlekedési esz-

közök használata helyett a helyi közlekedésben? 

 Igen 

 Nem 

20. Szelektíven gyűjtitek-e a hulladékokat otthonotokban? 

 Igen 

 Nem 

21. Otthon víztakarékos WC-tartályotok van? 

 Igen 

 Nem 

22. Használtok-e újratölthető elemet? 

 Igen 

 Nem 

23. Kerülöd-e olyan termékek vásárlását (szőrme, krokodilbőr…), amelyek állatfajok ki-

pusztításához vezetnek? 

 Igen 

 Nem 

 Válaszok :  
 

Az igenek száma: 109 

A nemek száma: 120  

Mint a felmérésből láthatjuk, nagyon gyerekcipőben járunk még a környezettudatosság szem-

pontjából. Abban biztos vagyok, hogy ez nem egy könnyű munka, de főleg a gyerekek jövőjé-

nek szempontjából életbe vágóan fontos, és a szakkörünkkel is megpróbálunk tenni azért, hogy 

jövőre ezeknél a számoknál az igenek domináljanak. A felmérés azért is meglepő számomra, 

mert egyrész Öko iskola volnánk, másrészt meg ezek a gyerekek a természetben elő, dolgozó 

emberek lesznek. Összegzésként elmondhatom, van még tennivaló ezen a területen! 


