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MÉNES-VÖLGYI TUDÁSVETŐ  
ALAPÍTVÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 
Az iskola bemutatása 
Iskolánk a 2006/2007-es tanévben nyitotta meg kapuit. Az iskola épülete Szögliget község 

Önkormányzatának tulajdonában van, az épületet együttműködés alapján az önkormányzat 
bérleti díj nélkül biztosítja használatra. Más téren is támogatja iskolánkat az önkormányzat pl. 
nyílt rendezvényeink lebonyolításához biztosítja a Művelődési Ház használatát, 
hagyományőrző programjainkhoz a Tájház látogatását, az iskola működtetéséhez 
közmunkaprogramban dolgozó munkaerő segítségét. 

Az iskola épületének karbantartásakor az elmúlt években a fenntarthatóság szempontjából 
fontos energiatakarékos berendezések beszerzése, beépítése került előtérbe, melyek egy része 
szülői összefogással és kisvállalkozások, civil szervezetek támogatásával valósult meg pl. 
víztakarékos WC-tartályok felszerelése, nyílászáró csere. 

Iskolánk épületéhez tartozik egy füves udvar, ahová az elmúlt évek során tájfajta 
gyümölcsfákat és a helyi mikroklímához alkalmazkodni képes díszcserje fajokat ültettünk. 

Az önkormányzat tulajdonába és kezelése alá tartozó sportpálya az iskola épülete mellett 
található, melyet testnevelés órákon használunk. Az időjárástól függvényében igyekszünk 
minél több alkalommal a szabad levegőn tartani a testnevelés órákat, hiszen a tiszta hegyi 
levegő, a por- és zajmentes környezet ideális az egészséges testmozgáshoz, 
erőnlétfejlesztéshez. Amennyiben az időjárás nem megfelelő, a szögligeti Római Katolikus 
Egyházközség által iskolánk számára biztosított épületben zajlanak a testnevelésórák, ill. a 
Szögliget község sporthelyiségét vesszük igénybe. 

Mint a fentiekből látható, iskolánk szoros együttműködésben áll a községben található 
kormányzati és civil szervezetekkel. Mindehhez fenntarthatóság szempontjából a gyermekek 
környezetvédelmi szemléletformálásával járulunk hozzá, melyhez a gyakorlati megvalósítás is 
hozzátartozik pl. rendszeres szemétszedés az iskola környékén és a sportpályán, évente két-
három alkalommal jeles napokhoz kapcsolódóan a településen és környékén. 

Az iskola Alapító Okiratában, valamint a fenntartó Ménes-völgyi Tudásvető Alapítvány 
alapító okiratában is kiemelt szerepe van a környezettudatos magatartás kialakításának. Az 
alapdokumentumokban a kiemelt célok között szerepel a környezet- és természetvédelemhez 
kapcsolódó szemléletformáló oktatás, az ehhez kapcsolódó hagyományőrző programok, 
tanulmányi kirándulások és erdei iskolák szervezése.  

A Pedagógiai Program kiemelt elemei a fenntarthatóságra irányuló neveléshez 
kapcsolódnak. Mindezeket iskolánk pedagógusai is kiemelten szem előtt tartják, és egymással 
összehangoltan beépítik a tanórákba és a szabadidős tevékenységekbe egyaránt. 

 
Iskolánk környezeti nevelési tevékenységei 
A fenntarthatóság fogalomkörével kapcsolatban az egyik legfontosabb tényezőként az iskola 

ez irányultságú szemléletmódja és a különböző közületi és civil szervezetekkel történő 
együttműködést tartjuk kiemelten fontosnak. 

Az iskola szemléletmódjához tartozik az is, hogy nem csak a pedagógusok között történik 
egyeztetés a környezetvédelemmel, hagyományőrzéssel kapcsolatban, hanem az iskola 
vezetősége hangsúlyt helyez arra, hogy megfelelő módon az iskola többi alkalmazottja 
(titkárnő, takarítónők, gondnok), a diákönkormányzat, a gyermekek szülei és a helyi közösség 
is tájékoztatva legyenek. Ez a folyamatos személyes kapcsolattartás és a kiemelt eseményekkel 
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kapcsolatos megbeszélések révén valósul meg. A megfelelő szakmai felkészültséget, az új 
információkról, aktuális lehetőségekről való tájékozódást az biztosítja, hogy iskolánk 
vezetősége támogatja a pedagógusok ez irányú továbbképzését, szakmai fórumokon történő 
részvételét. Ilyen például az Erdei Iskola Egyesület továbbképzésein, találkozóin való 
rendszeres részvétel, a Magyar Természetjáró Szövetség Szendrői Szakosztályának 
megbeszélésein való részvétel, a Tudatosvásárlók Egyesületének ökokörvezető képzésén való 
részvétel, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Madártani Egyesület Gömör-
Tornai Helyi Csoportjának szakembereivel történő rendszeres kapcsolattartás. 

Tanórák szintjén elsősorban természetismeret, biológia, földrajz és művészet órákon kerül 
rendszeresen előtérbe a környezet- és természetvédelem. A fent említett természettudományos 
tantárgyak keretein belül nemcsak elméleti szinten az egyes tananyagokhoz kapcsolódóan kerül 
említésre a felelősségteljes, fenntartható emberi létforma fontossága, hanem a gyakorlatban 
évente több alkalommal tanulmányi kirándulást is szervezünk minden osztály részére. A 
tanulmányi kirándulásokhoz remek helyszínt nyújtanak a Szögligetet körülölelő hegyek, a 
Ménes-patak völgye, a hagyományos művelésű szőlősök és kaszálók. Tehát a helyi 
adottságokat kihasználva próbáljuk megismertetni a gyerekekkel lakóhelyük értékeit. 
Mindehhez alapvető felszerelésekkel is rendelkezünk (nagyítók, mérőszalagok, határozólapok, 
határozókönyvek). Művészet órákon, kézműves foglalkozásokon, technika- és rajzórákon az 
újrahasznosíthatóságra, az anyagtakarékos munkafolyamat fontosságára helyezzük a hangsúlyt. 
Ének-zene órákon és az iskolában működő énekkari foglalkozásokon pedig előtérbe helyezzük 
népdalaink ismeretének továbbadását. Ezen kívül hon- és népismeret órákon és irodalomórákon 
is gyakran szóba kerülnek a fenntarthatóság fogalmai a hagyományos népi életforma, 
népmeséink, mondáink elemzésével kapcsolatban. 

Iskolánkban 2010-ben kezdődött egy egész tanévre kiterjedő programsorozat, aminek kertén 
belül az év három jeles napjához kötődően projektnapot szervezünk. A három jeles nap: Szent 
Mihály napja, Farsang és Húsvét. A projektnapok elsődleges célja a hagyományőrzés olyan 
formában, hogy több tantárgy tananyaga is integrálódjon, így összekapcsolódjanak azok az 
ismeretanyagok, amelyek szorosan összefüggenek egymással a mindennapi életben, de az 
iskolai tantárgyak keretei közé szorulva feldarabolódnak. 

Mivel iskolánkba kb. 20 településről járnak gyerekek, a projektnapok másik fontos célja az 
osztályközösség irányított, mégis kötetlen formában való építése, ill. az osztályok közötti 
kapcsolatok építése. A projektnapok gyakorlati kivitelezésében önkéntesen szülők, az 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Kúria Oktatóközpontjának munkatársai, a Bódva-völgyi 
Néptánccsoport tagjai és a szögligeti önkormányzat dolgozói segítenek. 

 
Iskolánk működésének első évétől szervez erdei iskolát, melynek helyszínei általában az 

Aggteleki-karszton lévő települések. A természetismereti túrák, a tájházlátogatások, a falvak és 
környékének felfedezése, a hagyományos helyi ételek közös elkészítése, a kreatív kézműves 
foglalkozások lehetőséget biztosítanak komplex módon ismeretanyagok elsajátítására, de a 
társak alaposabb megismerése révén közösségformáló szerepük is kiemelten fontos. 

 
A 2013/2014-es tanévtől iskolánk diákjai több regionális és országos környezetvédelmi 

versenyen is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak (Ökopárbaj, Klímaőrjárat, Zöld Kihívás), 
melyek egyrészt a környezetvédelem iránt érdeklődő gyerekek között kialakult hatékony 
együttműködésről tesznek tanúbizonyságot, másrészt lehetőséget nyújtottak arra, hogy 
környezetvédelem területén aktív regionális és országos civil szervezetekkel alakuljon ki 
iskolánknak együttműködése (Holocén Egyesület, WWF Hungary). A 2014/2015-ös tanévben 
ennek folytatásaként további szervezetekkel léptünk kapcsolatba (Reflex Környezetvédelmi 
Egyesület, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Intézet, Tudatosvásárlók Egyesülete). 
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Iskolai szinten részt vettünk a „Mozdulj a klímáért!” akcióban, újrafelhasználással kapcsolatos 
rajzpályázaton és iskolánkban „Ökokör” elnevezéssel környezetvédelmi szakkört indítottunk. 

 
Lakóhelyünk, az Aggteleki-karszt adottságait kihasználva részt veszünk az Aggteleki 

Nemzeti Park Igazgatóság Oktatóközpontja által szervezett jeles napok programjain (pl. 
madarak és fák napja, Föld napja, víz világnapja, őrszolgálati nyílt nap, állatok világnapja stb.), 
ill. az Oktatóközpont munkatársai rendszeresen rendhagyó ismeretterjesztő és kézműves 
foglalkozásokat tartanak iskolánkban. A Magyar Madártani Egyesület Gömör-Tornai Helyi 
Csoportjának szakemberei szintén rendhagyó előadásokkal (pl. fehér gólyával, az év 
madaraival kapcsolatban) látogatnak el hozzánk rendszeresen, ill. odútakarításon, madárodú 
készítésen és kihelyezésen, madármegfigyeléseken, madárgyűrűzésen veszünk részt a 
segítségükkel. 

Közlekedés szempontjából a településen lakó pedagógusok és dolgozók gyalog vagy 
kerékpárral közlekednek, a környező településekről járó pedagógusok pedig vagy a diákokkal 
együtt menetrendszerinti autóbuszokkal vagy lehetőséghez mérten telekocsival közlekednek. 

A használt elem és mobiltelefon gyűjtésében a Pontvelem révén a régióban kiemelkedő 
teljesítményt értünk el az utóbbi évek során és a papír szelektív gyűjtésére is nagy hangsúlyt 
fektetünk. Teljes körű szelektív hulladékgyűjtésre irányuló próbálkozásunk is volt éveken 
keresztül, végül a 2017/2018-as tanévben sikerült megszervezni ezek elszállítását is.  

Az iskolai papírgyűjtést minden tanévben legalább egy alkalommal megszervezzük, s ekkor 
gyűjtjük a műanyag palackokat, alumíniumdobozokat is. Ez utóbbiak gyűjtése a műanyag 
kupakokkal együtt beteg gyerekek megsegítésére is történik folyamatosan, egész tanéven át. 

Egy kétrekeszes komposztáló építése szülői támogatással valósult meg.  
Reményeink szerint így fokozatosan, lépésenként hosszú távon is megvalósítható lesz a 

teljes körű szelektív hulladékgyűjtés. 
Iskolánk fennállása óta az Alapító Okiratban kitűzött, fenntartható emberi létforma 

fontosságát hangsúlyozó pontokat szem előtt tartva jelentős eredményeket ér el a diákok 
szemléletformálása területén.  

 
Az Ökoiskola cím elnyerésének időpontja: 2016. 
 
Ökoiskolai munkacsoport a Ménes-völgyiben 
 
Célok 
Az Ökoiskolai munkacsoport célja az ökoiskolai munkaterv elkészítése a mindenkori 

tanévre vonatkozóan, a programelemek lebonyolítása, értékelése, az ökoiskolai kritériumok 
feltételeinek teljesítése, összehangolása. 

 
A fenntartható fejlődést, a környezettudatos életvitel kialakítását elősegítő 

tevékenységeink 
 Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektíven gyűjtjük a következőket: 

papírt, műanyagokat. Jelentős mennyiségű papírhulladékot, műanyagkupakot gyűjtünk 
össze, amellyel támogatni tudjuk a környezetvédelmi programjainkat, valamint a beteg, 
sérült gyerekeket. 

 Folyamatos a használt elemek, használt mobiltelefonok gyűjtése is. 
 A témahetek, projektnapok alkalmával különféle versenyeket és kiállításokat szervezünk, 

amellyel elősegítjük a fenti célok megvalósulását.  
 Részt veszünk környezettel, természettel kapcsolatos vetélkedőkön, versenyeken. 
  Minden év őszén ellátogatunk a madárgyűrűző táborba, részt veszünk odútakarításon. 
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  Témaheteket tartunk a globális célok megismertetéséről, globális problémák 

csökkentéséről, fenntartható fejlődésről, környezettudatosságról, a tiszta ivóvíz 
megőrzéséről, éghajlatváltozásról. 

  Rendszeresen takarítjuk az iskola udvarát, a sportpályát, sőt évente kétszer a településen 
részt veszünk a szemétszedésben, sokszor még határon átnyúlva is. 

 Minden évfolyam részt vesz erdei iskolai táborozáson, ahol azokat az alapelveket 
próbálják ki a gyakorlatban, amelyeket megtanultak az iskolában. 

 Tanulmányi kirándulások alkalmával ismertetjük meg a gyerekkel a közvetlen 
környezetüket, ahol elsajátíthatják a környezettudatosságot. 

 Jó példa mutatása. 
 Komposztálás: a szerves hulladékok külön gyűjtése, annak felhasználási módjainak 

megismertetése. 
 Az iskolaudvar kertjének rendszeres rendbetétele, virágok ültetése, gondozása. 
 Kézműves foglalkozások tartása, ahol hulladék-újrahasznosítási módokkal ismerkednek a 

meg a gyerekek. 
 Öko-kör szervezése, amelyen a tanulók szakköri, csoportfoglalkozásokon sajátíthatják el 

az elméleti tudásukat a környezettudatosságról. 
 
 
A munkacsoport tagjai és feladataik 
 
Munkacsoport vezetők 
… 
Feladataik: 
 Ökoiskolai munkaterv készítése 
 Az ökoiskolai munkaterv egyeztetése, elfogadtatása a munkacsoport többi tagjával, az 

iskola vezetőségével, a diákönkormányzattal és a szülői munkaközösséggel 
 A munkaterv programelemeinek megtervezése, lebonyolításának koordinálása, majd 

értékelése 
 Kapcsolattartás és együttműködés a helyi önkormányzattal és civil szervezetekkel 
 Média megjelenések biztosítása, iskolai honlapon rendszeres tájékoztatás nyújtása 

 
… 
Célok és feladatok: 
 elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, gondolkodásmód kialakulását; 
 a tanulók ismerjék meg a környezeti erőforrásokat, annak környezetbarát felhasználását; 
 ismerkedjenek meg a fenntartható fejlődés fogalmával és építsék be a mindennapi 

életükbe; 
 ismerjék meg a hulladék és a szemét fogalmát, minél több hulladék-újrahasznosítási 

módot sajátítsanak el; 
 gyakorolják a szelektív hulladékgyűjtést, értsék meg annak fontosságát, buzdítsák a 

társaikat; 
 kapcsolódjanak be a közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába; 
 együttműködő magatartás kialakítása, összefogás egy magasabb cél elérése érdekében; 
 részvétel a munkaterv programelemeinek megtervezésében, lebonyolításában; 
 kapcsolattartás az általuk képviselt munkaközösségek és a diákönkormányzat tagjaival. 
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FENNTARTHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS KÖNYVEK, FOLYÓIRATOK, INTERNETES 

OLDALAK 
 
Könyvek: 
 
Albert Judit – Varga Attila: Lépések az ökoiskola felé. Országos Közoktatási Intézet. Budapest. 

2004. 
Domokos Kata – Fleischer Judit – Gulyás Emese – Szelényi Dániel – Andacs Noémi – Horváth 

Gergő: Ökokörök receptgyűjtemény a barátságos jövőhöz. Tudatos Vásárlók Egyesülete. 
2010. 

Hortobágyi Katalin: Környezeti nevelés az erdei iskolában. Alapítvány a Magyarországi 
Környezeti Nevelésért. Budapest, 1995.  

Kosztolányi Istvánné (szerk.): Az erdei iskola hasznos könyve. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp., 
2002.  

Környezet- és természetvédelmi lexikon. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2002.  
Kurucz Lászlóné (szerk.): Zöld könyv – Hasznos tanácsok, jó gyakorlatok a környezeti 

neveléshez. Erdei Iskola Egyesület. 2012.  
Kuti Adrienn: Hogyan szervezzünk erdei iskolai programot? In: Hogyan? Válogatott 

tanulmányok. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány. Miskolc, 2002.  
Vásárhelyi Tamás és Victor András (szerk.): Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia – 

alapvetés – 2003. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. Debrecen, 2003.  
 
 
Folyóiratok: 
A Mi Erdőnk  
Horizont (ANP) 
A Természet Világa 
Geo 
Csodálatos Állatvilág - gyűjtemény 
 
 
Internetes szakirodalom: 
A Köznevelés-fejlesztési stratégia az Európai Unió Európa 2020 stratégiája… 

http://www.kormany.hu/download/d/72/21000/k%C3%B6znevel%C3%A9s%20fejl%20strat.
pdf (2014. 04. 16.) 

Erdészetek erdei iskolái. http://zol.itthon.hu/erdeszeti-erdei-iskolak  
Erdészeti erdei iskolák. http://www.eszakerdo.hu/magyar/erdisk/borzalom_uj.htm  
Környezeti nevelés itthon és külföldön. http://ecolounge.hu/eletmod/kornyezeti-neveles-itthon-
es-kulfoldon  
Lehoczky János: Égig érő tanterem. http://fppti.hu/szakteruletek/kornyezeti/erdei/egigero.html (2014. 

04. 16.) 
Marosváry Péter: Az erdei iskolázás és az ökopontok szerepe és lehetőségei a magyar 

közoktatásban. 2009. június 17. http://www.ofi.hu/tudastar/gyakorlatkozelben/erdei-iskolazas  
Minőség és garancia – Nemzeti parki erdei iskola http://www.nemzetipark.gov.hu/erdei-iskolak  
Minősített erdei iskolák. http://www.minositett-erdeiiskolak.hu/ 
Tudatos Vásárlók Egyesülete: www.tudatosvasarlo.hu/okokorok 


