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Bevezetés 

akut helyzet, közel s távolabb jövő; környezeti összeomlás; társadalmi szétválás; globális beavatkozási 
eszköz hiánya.  

definíció a fenntarthatóságról… ökológiai fenntarthatóság  

tudományos világkép tehetetlensége 

emberi méltóság 

FFC és FFC-mátrix az NKNS-sel. 

… 

Átívelő szempontok 

Az átívelő szempontok (az általánosan érvényesítendő értékek) azok az értékek, amelyeket környezeti 
nevelőként mindig szem előtt tartunk: 

 viselkedésváltozás és cselekvés elérése legalább az egyértelműen fenntarthatatlan 
magatartásformák és folyamatok terén, 

 felelősség vállalása, 
 a meglévő értékek, eredmények iránti tisztelet és megerősítés,  
 objektivitás a stratégiai fejezetben, miközben lehet szubjektív a jó gyakorlat leírása, 
 nemzetközi kitekintés az adott témában; és általában is: cselekvés helyben ÉS globális 

megértés, 
 intergenerációs közegben is kell gondolkodni (pl. fiataltól is tanulunk), 
 informatikai forradalom, előnyeivel és veszélyeivel, 
 megelőzés, mérték és mértékletesség, kiemelve: éghajlatváltozás, energia, hulladék, víz, 

biodiverzitás, nemnövekedés, Fenntartható Fejlődési Célok, 
 a reflektivitás, az innovativitás és a reziliencia támogatása (alkalmazkodás, egyensúlyban a 

fontos hagyományok őrzésével), 
 kooperativitás, valamint kölcsönös egymásrautaltság, békeigenlés, együttérzés és segítés, 
 inkluzivitás és sokféleség az emberek között és a fejezetekben, 
 a társadalmi (hozzáférési) egyenlőtlenség, következményei, csökkentése, feladataink, 
 a tanulásszervezés megfelelő (komplex) módjai,  
 egészintézményes megközelítés (valamely intézmény tartalmi és működtetési 

szempontjaiban kongruensen, valamint rövid- és hosszú távú céljaiban is érvényesülő 
fenntarthatósági értékkör), 

 a természetben való jelenlét, a természettel való közvetlen találkozás, érintkezés, élmény és 
öröm semmivel sem pótolható.  

 

 

… miért civil 

… hogyan jött létre 

… hogyan valósul meg talán 
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1. Környezeti nevelés, globális nevelés, fönntarthatóságra nevelés 

Victor András, Könczey Réka, Saly Erika, Vásárhelyi Judit,  Vásárhelyi Tamás  

A tanulásnak, az egész életen át tartó tanulásnak az a célja1, hogy képessé váljunk, illetve a 
folyamatosan változó körülmények ismeretében fejlesszük magunkat saját problémáink 
megoldására, önálló kis és nagy döntések meghozatalára és az önmagunk iránti felelősségvállalásra. 
A tanulást támogató nevelés pedig olyan értékátadó, értékrendszert kialakító, fejlesztő folyamat, 
melynek célja, hogy az egyént életfeladatai konstruktív megoldására képessé tegye.  

A fejezet célja a környezeti nevelés, a globális nevelés, a fenntarthatóságra nevelés célbeli, tartalmi 
és módszertani lényegeinek áttekintése, hasonlóságaik ábrázolása, és ezen területeken az   elmúlt 
évtized alatt kirajzolódott trendek bemutatása is.2 Hihetnénk, hogy ma már talán mindenki tudja, 
hogy személyesen is érintett a fenntarthatósági ügyekben, s hogy minden pedagógus és nem 
pedagógus felismerte, hogy nevelő munkája eredményeképpen mindenkinek, s önmagának is 
változnia kell. Tanuljuk az iskolában; látjuk-halljuk a médiából és a közösségi kommunikációból; 
tapasztaljuk a környezet jeleiből stb., elvileg tehát tudjuk, értjük, érezzük, hogy baj van: az emberi 
élet, sőt a Földön kialakult élet gazdagsága van veszélyben. S igaz is, hogy sokan már évek óta keresik, 
tanulják, gyakorolják a Föld-védő életmód lehetőségeit, szabályait, eszközeit. Természetesen tudjuk, 
hogy a Föld életképessége a saját életképességünk kerete. Ugyanakkor sokak számára még a 
környezettudatosság legelemibb jele, a szelektív hulladékgyűjtés is ismeretlen újdonság, értelmetlen 
kényszer. Csak csodálkozhatunk, hogy hogyan maradhatott ki az ő életükből mostanáig mindez. Az 
emberiség nagy része pedig úgy viselkedik, mint a Titanic elhíresült zenekara, akik rendületlenül 
játszottak, bár tudták, hogy menthetetlenül süllyed alattuk a hajó. A nagy különbség: számunkra van 
egy lehetőség, például a (túlfogyasztó) életmód feladása, s különösen a mobilitási igény csökkentése. 

Nyakunkon tehát a fenntarthatatlanság. A megoldás kulcsa abban rejlik, hogy mennyire gyorsan 
tudjuk értékrendünket megváltoztatni közösen. Az értékrend mindig lényeges nevelési, 
szemléletformálási kérdés. Meghatározó, hogy milyen embereszményt tartunk követendőnek, 
tanítványaink milyen kulturális, humánus és életviteli értékeket tartanak fontosnak. 

Úgy tűnik, eddig sajnos nem sikerült megakadályozni a természet pusztulását, visszaszorulását, a 
biodiverzitás csökkenését. Pedig sikerülnie kell, hiszen ez az egyetlen esélyünk arra, hogy a jövő 
generációja is élhető Földet örököljön tőlünk. Művészek, tudósok is felismerték már, hogy nagy a baj, 
s meg is fogalmazták a követendő utat. Növekszik azok száma, akik tesznek is a környezetért. 
Bármikor elérhetjük a kritikus tömeget, amikor az új értékeket3 követő emberek hatására átbillen a 
közvélemény (a köz látásmódja), s megfordul – vagy legalábbis megáll – ez a Föld-pusztító folyamat. 

Nem elég megértenünk, hogy az elszabadult folyamatokba is bele lehet avatkozni, hanem például a 
megelőzést; a fenntarthatóságot gyengítő, romlást jelentő változások megelőzését gyakorolni is kell 
az igényeink lenntartásával. A az egyéni, közösségi, társadalmi és globális szintű rezilienciát vagyis 
annak a képességét, hogy erőteljes külső hatások ellenére is sikeres alkalmazkodásra legyünk 
képesek, helyben és a közösségeinkben napról napra erősítenünk kell.4  

                                                           
1 ld. Báthory-féle tanuláselmélet 
2 A folyamat részleteit bemutatja Czippán Katalin, Havas Péter és Victor András 2010-ben készült munkája, a 
NKNS megelőző kötetében. Ld itt: http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf 32-41. o. 
3 például: kevésbé materiális értékeket 
4 Ezek jeleként készült az NKNS 2017-2019 között közösségi alkotófolyamatban, erőforrás-takarékosan, 
ugyanakkor a hatékonyság, a hathatósság igényével.  

http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf
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A Föld-védő nevelés gondolatának története 

Hajdan a természethez közel élő ember számára magát-értető volt a körülötte lévő világ tisztelete, 
megbecsülése, szükség esetén a védelme. A földből élő parasztember számára természetes volt az, 
amit ma környezetbarát életmódnak nevezünk. Az életvitelük elszakíthatatlan része volt a természet 
maga. Amíg nem távolodtunk el a természettől, nem is volt értelme külön környezeti nevelésről 
beszélni, s nem volt kérdés, hogy nincs civilizáció természet nélkül.  

Később azonban már egyre inkább tudatosan oda kellett figyelni arra, ami addig magától jött. Így 
például már a 19. században mozgalom alakult az állatkínzás elleni és a madárvédelem érdekében. 
Herman Ottó javaslatára 1906-tól bevezették a magyar iskolákban a Madarak és fák napjának 
megünneplését (Európában elsőként!).  

A Természetvédelmi Világszövetség5 Nevelési Bizottsága 1950-ben határozatot tett közzé a 
környezeti nevelés (environmental education) fontosságáról. R.L. Carson amerikai ökológus és író 
1962-ben megjelent Néma tavasz (Silent Spring) c. könyve mérföldkő volt a környezettudatos 
közvélemény kialakulásában. Az ENSZ Emberi Környezet konferenciája (Stockholm,1972) – amely 
elsőként deklarálta, hogy a környezeti problémáink világméretűek – külön foglalkozott „a 
környezetvédelem pedagógiai kérdéseivel”. Az ENSZ első hivatalos dokumentuma a környezeti 
nevelésről a Belgrádi Charta (1975) volt. Eszerint „ … a világ népei számára tudatosítani kell azt, hogy 
a környezet és a hozzá kapcsolódó problémák megoldása és az újabbak megelőzése megfelelő tudást, 
felkészültséget, készségeket, attitűdöket, indítékokat és együttműködési szándékokat igényel, 
amelyek biztosítása a környezeti nevelés feladata”. 

Nagyjából ettől az időtől, a ’70-es évek közepétől használjuk magyarul is a környezeti nevelés 
kifejezést – lényegében az angol environmental education mintájára.  

A környezeti nevelés első jelentős, részletesen kidolgozott dokumentuma a Tbiliszi nyilatkozat 
(1977), amely hosszú távú és hatásukban is tartós oktatási-nevelési feladatokat fogalmazott meg. Aaz 
ember–környezet viszonyra koncentrált, s a társadalmi környezetet még nem kezelte kiemeltként. A 
„fenntarthatóság” kifejezést az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottság tanulmánya, a Brundtland-
jelentés (1987) hozta be a világ köztudatába. Ezóta lehet egyáltalán értelme a „fenntarthatóság 
érdekében folyó nevelés” – avagy fenntarthatóságra nevelés – kifejezésnek is. 

Az ENSZ Környezet és fejlődés c. nagy világkonferenciája (Rio de Janeiro, 1992) egyik meghatározó 
dokumentuma volt a Feladatok a 21. századra (Agenda 21). Ez a dokumentum „fenntartható fejlődés 
központú oktatást” szorgalmaz. Nemzetközi oktatáspolitikai szinten a harmadik évezred elejére már 
mérvadó paradigmává vált az értékorientált fenntarthatósági pedagógia.  

…***hiányzó tartalom: Maastrich glob-nev definíció (2002); a 2002 FFN évtized elfogadás 2005-2014-
re*** 

Az ENSZ  Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO 2014-ben elfogadott  Aichi-
Nagoya deklarációja6   öt cselekvési prioritást határoz meg: 1) Politikai előrelépés; 2) a tanulási és 
képzési környezet átalakítása; 3) oktatók, képzők és nevelők kapacitásfejlesztése; 4) a fiatalok 
felkészítése/felhatalmazása és mozgósítása; és 5) a fenntartható megoldások felgyorsítása helyi 
szinten. 

Az Agenda 2030 keretein belül Magyarország is vállalta, az SDG 4.7. cél szerint, hogy 2030-ig 
biztosítja, hogy minden tanuló megszerezze a fenntartható fejlődés előmozdításához szükséges 
ismereteket és készségeket a fenntartható fejlődére nevelés, fenntartható életmód, az emberi jogok, 

                                                           
5 IUCN: International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources 
6 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231074 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231074
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a nemek közötti egyenlőség, a béke kultúrájának és az erőszakmentesség előmozdításának, a 
globális állampolgárságnak, és a kulturális sokszínűség tanulásának révén. 

 

A három megnevezés átfedései 

Az alábbiakban összevetjük a környezeti nevelés, a globális nevelés és a fenntarthatóságra nevelés 
céljait és tartalmát. Ehhez különböző szakanyagok, cikkek, lexikonok, tanulmányok szövegéből 
kikerestük azokat a szavakat, amelyekkel a környezeti, illetve a globális vagy fenntarthatóságra 
nevelést a a területek szakértői, művelői, ismerői jellemzik.  

A három „jelzős nevelés” célrendszerét és jellemző tartalmait a táblázat mutatja be, előre sorolva a 
hasonlóságokat, és végül a különbségeket. Az összehasonlításból az derült ki, hogy a három 
megnevezés jelentéstartalma igen nagymértékben azonos, vagyis nagyon nagy az átfedés a három 
halmaz között. Lényegében csak hangsúlykülönbségek vannak közöttük. Más és más pontból indultak 
ugyan ki, de végül mindhárman lényegében ugyanoda jutottak el . A közös pontokat jelzik a 
számozott jellemzők, láthatjuk, hogy messze ezek vannak többségben.  

A legrégebbi közülük a környezeti nevelés (environmental education), melynek jelentéstartalma 
kialakulásakor lényegesen szűkebb volt, mint amit a mai környezeti nevelők értenek alatta. 
Magyarországon a környezeti nevelésnek és szemléletformálásnak egy, a nemzetközi térben 
megszokottnál sokkal szélesebb értelmezése vált meghatározóvá már a rendszerváltozás előtt: 
lényegében tartalmazta a globális és a fenntarthatóságra nevelés fogalomkörét is. Ennek hátterében 
az akkori ökológiai tiltakozások7 közben tudatosult komplexitás állhatott, azaz az, hogy a 
környezetvédelmi problémák társadalomba ágyazottak és megoldásuk éppen ezért összetettek, 
társadalmi és gazdasági tudást, eszközöket is igényel . Nemzetközi térben azok, akik nem a környezeti 
nevelés vonzáskörzetében éltek, de felelősséget éreztek a jövő nemzedékek életlehetőségeinek 
megőrzéséért, 1992 táján rendszerbe foglalták a pedagógiai elveiket, s ezek együttesét 
fenntarthatóságra nevelés (education for sustainability) névvel jelölték. Kicsit később (2002 táján), 
amikor a globalizáció hatásainak felismerésével az a gondolat erősödött meg, az igazságosság, a 
globális szolidaritás és a béke érdekében. hogy mindannyian – egyénileg és társadalmilag is – 
felelősek vagyunk az egész Földért, megszületett a globális nevelés (global education) megnevezés.  A 
globális nevelés a kultúraközi, a magyaron illetve nyugatiason kívüli, másfajta kultúrákat hordozó 
emberek elfogadását, és ezen keresztül távlatilag a békét szolgálja. Lényeges tartalma a globalizációs 
folyamat ismerete és a globális társadalomfejlesztés lehetőségeinek ismerete.8 

Az Agenda 2030, azaz a Fenntartható Fejlődési Célok egyike szerint 2030-ig biztosítani kell, hogy 
minden tanuló megszerezze a fenntartható fejlődés előmozdításához szükséges ismereteket és 
készségeket a fenntartható fejlődére nevelés, fenntartható életmód, az emberi jogok, a nemek 
közötti egyenlőség, a béke kultúrájának és az erőszakmentesség előmozdításának, a globális 
állampolgárságnak, és a kulturális sokszínűség tanulásának révén.  

Figyelembe kell közben vennünk, hogy a környezeti nevelés kifejezésnek van egy, a nevében 
hordozott problémája; az, hogy az emberek nagy része a „környezet” szót hallva elsődlegesen vagy a 
természeti környezetre, vagy a közvetlen környezetvédelmi ügyekre (hulladék, tiszta levegő, 
ózonlyuk) gondolnak. Ebből a szempontból tehát a fenntarthatóságra nevelés kifejezésnek nagy 
előnye van, mert az kevésbé érthető félre. Ennek ellenére az NKNS továbbra is az itthon 
hagyományos, széles értelemben használja a környezeti nevelés fogalmát, beleértve abba mind a 

                                                           
7 Szársomlyó – külszíni bánya, Dunaszaurusz, Garé – szivárgó veszélyes hulladék, dorogi dioxin, szegedi 
olajiszap, ld. Móra Veronika: Zöld szegmens. 2008. http://www.civilszemle.hu/downloads/cikkek/2008/14-
15szam_2008_1-2_Mora_119-131.pdf  
8 ld. 1784/2016. (XII. 16.) Korm. hat 

http://www.civilszemle.hu/downloads/cikkek/2008/14-15szam_2008_1-2_Mora_119-131.pdf
http://www.civilszemle.hu/downloads/cikkek/2008/14-15szam_2008_1-2_Mora_119-131.pdf
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globális nevelés, mind a fenntarthatóságra nevelés tartalmait, és gyakorolva a bevált módszereit, 
bármelyik nevelői kultúrából számazik az. Az alábbiakban a „környezeti nevelés” említésekor mindig 
a táblázat szerinti összes jellemzőre gondolunk, hacsak az ellenkezőjét nem jelöljük. 

Bárhogy is nevezzük, az élhető Föld megőrzéséről van szó.. Akár azért, mert hiszen ez a 
„környezetünk”, akár azért, mert ezen a „glóbuson” élünk, akár azért, mert szeretnénk „fenntartani” 
szép világunkat. Közös önzetlenség, közös szerénység, közös előrelátás, a szellemi értékek 
fenntartása és a létünket körülvevő gyönyörű élet folytonos észlelése, megbecsülése, megosztott 
védelme adja az esélyt. 

 

KN 

Felelősség a környezetért 

(Természeti–ember-alkotta–
kulturális) 

 

1 Környezet–gazdaság–
társadalom 

2 Lokális–globális 

3 Formális, nem-formális, 
informális 

4 Interdiszciplináris 

5 Kompetenciafejlesztés 

6 Problémamegoldás 

7 Környezetbarát életmód 

8 Részvétel, együttműködés 

9 Itt és Ott 

10 Most és a Jövőben 

11 Rendszerszemlélet 

 

 Természetélmény 

 Értelmi–érzelmi 

 Tudományos–művészi 

 Holisztikus látásmód 
 

 

FN 

Felelősség a jövőért 

(Megőrzés, megmaradás) 

 

 

1 Környezet–gazdaság–
társadalom 

2 Lokális–globális 

3 Formális, nem-formális és 
informális 

4 Interdiszciplináris 

5 Kompetenciafejlesztés 

6 Problémamegoldás 

7 Fenntartható életmód 

8 Részvétel, együttműködés 

9 Itt és Ott 

10 Most és a Jövőben 

11 Rendszerszemlélet 

 

 Alkalmazkodási-tanulási 
folyamat 

 Sokféleség–reziliencia 

 Kritikus gondolkodás 
 

 

GN 

Felelősség a Földért 

(A Föld mint egész, Glóbus) 

 

 

1 Környezet–gazdaság–
társadalom 

2 Lokális–globális 

3 Formális–nem-formális–
informális 

4 Interdiszciplináris 

5 Kompetenciafejlesztés 

6 Problémamegoldás 

7 Igazságos életmód 

8 Részvétel, együttműködés 

9 Itt és Ott 

10 Most és a Jövőben 

11 Rendszerszemlélet 

 

 Népesedés–Szegénység 

 Emberi jogok–Demokrácia–
Béke 

 Méltányos kereskedelem 

 Másság–sokféleség–
elfogadás 
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Helyzetkép 

Az elmúlt másfél évtizedben a korábbiaknál kissé gyorsabban normalizálódott és formalizálódott a 
fenntarthatóságra nevelés sokféle tanulási formában és szinten. Itthon a közoktatási törvény 2004-
ben kötelezően írta elő iskolák számára a környezeti nevelési és az egészségnevelési program 
elkészítését, majd a 2011-es új köznevelési törvény ezt a kötelezettséget megszüntette. Ekkortól a 
környezeti nevelési elveket, majd 2019-től a programokat és módszereket be kell illeszteni a (helyi) 
pedagógiai programba, ám azzal, hogy nem kaptak megkülönböztetett hangsúlyt (azaz, mert nem 
volt már kötelező külön programot készíteni), azt sugallja a szabályozási környezet, hogy nem 
kiemelten fontos ez a feladat. Részben a környezeti nevelési programkészítési kötelezettség, részben 
a korábban lezajlott „önálló tantárgy” vita, és a nemzetközi tudományos eredmények miatt közben a 
felsőoktatásba integrálódott a környezeti nevelés (ld. a Pedagógusképzés és a Felsőoktatás 
fejezeteket is). Mivel a közbeszédnek is kikerülhetetlen tartalma a környezet és fenntarthatóság, az 
informális tanulási helyzetekben dolgozók körében is egyre több szakmai fórum, szakértő csoport 
alakult. 

A köznevelésben és a felnőttoktatásban általánosan és kötelezően, a szakképzésben, a 
felsőoktatásban és az LLL-típusú tanulási helyzetekben választottan, és oktatótól függően ismerik és 
művelik a fenntarthatóságra nevelést. Alátámasztják ezt a trendet a kormánynak a különféle 
nemzetközi jelentési kötelezettségei miatt elkészült összefoglalói, melyekben rendre a közoktatás 
alapvető feladatellátását, valamint az egészintézményes ökopedagógiai programokat (Zöld Óvoda 
program és Ökoiskola program), és a felsőoktatási intézmények egyedi gyakorlatait mutatjuk fel.  

A helyzet ellentmondásos jellegét mutatja, hogy míg 2016-ban kormányhatározat született a globális 
felelősségvállalásra nevelésről (melynek melléklete erőteljes civil részvételt jelez a globális nevelés 
helyi megvalósításában), hazánk nem csatlakozott ahhoz a 2018-as PISA vizsgálathoz, amely az ún. 
globális kompetenciákat is mérte. 

Elmondhatjuk, hogy napjainkra a formális és nem formális oktatásban is teret kap a fenntarthatóság, 
valamint a létfeltételeket jelentő környezeti tényezők megmentésének szüksége. Az elmúlt 
évtizedben a közoktatásban a nevelési célok és az érettségi követelmények, a felsőoktatásban a 
képzési-kimeneti követelmények fenntartható fejlődési tartalmakkal bővültek. (Sajnos a 
fenntarthatatlan folyamatok tanítása mellett: azok továbbra is részei az oktatásnak, mint például a 
növekedési paradigma.) A módszertani fejlődésnek és a fenntartható életvitel gyakorlati tanulásának 
azonban sajnos lassabb az előretörése, mint a dokumentumok tartalmi fejlődése. Például a 
tantárgyakon átívelő, komplex tanulásszervezési formák és a kooperatív tanulási folyamatok lassan 
terjednek.  

Az Alapvetés jelenlegi megújítása során rendezett régiós műhelyek9 résztvevői szerint a környezeti 
nevelés célja ma, itthon: 

 az élet elemi dolgainak ismerete, az alapvető életfeltételek felmutatása, (f)elismerése és 
elismertsége;  

 a pozitív attitűd erősítse, beleértve az ismeretekre nyitottságot és a kíváncsiságot; 

 holisztikus látásmóddal, tudományközi és ágazatközi értelemben is a tudatos életvitel és a 
tudatos cselekvés; 

 a közösségekhez tartozás gyakorlása;  

 a hosszútávú felelősség vállalása.  

A környezeti nevelés akut feladatai pedig: 

                                                           
9 Néhány összefoglalót a régiós műhelyekről ld itt: http://mkne.hu/kor/1802.pdf 4-8. oldalak 

http://mkne.hu/kor/1802.pdf%204-8
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 válasz az új kihívásokra: a gyakori és harsány élményekhez szokott emberiségre, az ökológiai 
szükséghelyzetre, az intézményrendszerek válságára; 

 biztosítani a kisgyermek természetélményét, a gyerekek és felnőttek természettel való 
kapcsolatának fenntartását, ápolni a természetszeretetet; 

 minden generációt az élet minden területén a környezettudatos életmódra és 
környezettudatos döntésekre, cselekvésre és megszólalásra nevelni;  

 még tudatosabban építeni a korábbi tudásra és gyakorlatra, a jelen ismeretében. 

Az előző felsorolás azt is mutatja, hogy a környezeti nevelők, legalábbis azok, akik a kötetet kiadó 
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület tagjaiként fáradhatatlanul végzik a munkájukat, mind a tbiliszi 
környezeti nevelés, mind a riói fenntarthatóságra nevelés, mind a maastrichti globális nevelés 
tartalmát beleértik a környezeti nevelésbe.  

A környezeti nevelés terén tagadhatatlanul vannak újabb és újabb eredmények egyéni, családi, helyi 
közösségi, nemzeti, uniós, s talán bolygó szinten is. Néhány itthoni példa a sok közül: online 
applikációk születnek (pl. határozók), újabb jeles zöld napokat „ünneplünk” (pl. Beporzók napja), 
kampányokat (pl. zacskómentes július), akciókat, tiltakozásokat szervezünk (pl. Fridays For Future), 
zöld fesztiválokat rendezünk (pl. Gyüttment, Gubacs). Egyre több „nem zöld” konferencián is téma a 
fenntarthatóság problémaköre (pl. Safecity – Építészeti bűnmegelőzés). Több mint 1000 ökoiskolával 
büszkélkedhetünk, s 2020-tól a pedagógus-értékelés folyamán a kompetenciák között a 
„fenntarthatóságra nevelés pedagógiai kompetenciáját” integráltan és önállóan is értékelni fogják.  

Javaslatok 

Nem egymás rovására kell megfogalmazni a jelzős neveléseket, elveket, és nem egymás rovására kell 
foglalkozni ezekkel. A jövőorientáltság és a „józan paraszti ész” segít elkerülni a felesleges 
ráfordításokat. 

Reziliencia erősítésének, tanulásának segítése egyéni és társadalmi szinten is. Helyi fenntarthatóság 
fontosságának erősítése a nevelésen keresztül is.  

A nevelésnek továbbra is értékvezéreltnek és hitelesnek kell maradnia, ezért most a cselekvést 
támogatja, és a kritikus gondolkodási és döntési képességet erősíti. Ideje a materiális örömöktől 
egyre inkább az immateriális örömforrások és sikerélmények felé fordulni. 

Egyértelműen meg kell határozni a környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés kormányzati 
felelősségét, valamint a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos állami feladatok kormányzati 
felelősségét, mivel ezek az elmúlt évtizedben valójában közfeladattá váltak.  

A fenntarthatatlan rendszeralkotók jelenlétét is vizsgálni kell minden közigazgatási megújítási 
folyamatban, és ugyancsak rendre törölni kell ezeket a kötelező vagy ajánlott tudástartalmak közül.  

A jövő kultúraátadási módszereinek és intézményeinek, a „jövő iskolájának” formálódását, 
módszertani és szemléletbeli megújulását minden tudásunkkal, tapasztalatunkkal befolyásolni, 
támogatni kell. Tanulni ugyanis kötelező, mert nincs közösség és nincs társadalom enélkül – a 
hagyományos iskolarendszer azonban válságban van. 
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A pozitív életerő fenntartásához, a pozitív személyes jövőképhez emberi kapcsolatokat, tartalmas 
együttléteket, közös tervezést, közös tenni akarást és tudatos cselekvést ajánlunk. 

 

A kézirat még nem bocsátható vitára. Bízunk benne, hogy a Konferencia előtt elkészül egy 
megvitatható verzió. 

Igyekszünk ezt a Konferencia előtt pár nappal megosztani az érdeklődőkkel. Kérjük, ellenőrizzék ezt a 
megosztott tárhelyet: 

https://drive.google.com/drive/folders/1dueqQzf04PjxtBKXiq82OVgayOx1Vdhh?usp=sharing 

A kézirat a sokadik próbálkozás, és a Konferencia elé kiérleletlenül kerül. Ennek ellenére nagyon 
fontosnak tartjuk a téma bemutatását, s a javaslatok megtárgyalását is. Várjuk a véleményeket! 

 

Lektori folyamat megjegyzéseiből:  

Forráshivatkozások hiányoznak. 

 

Történeti fejezet elejéhez: a természet nem mindig és nem mindenhol a közvetlen környezete a 
közösségeknek. Több szerző is védené, különböző szavakkal, hogy a civilizáció természet-függő. 

 

A történeti fejezetből hiányzik: legalább 1 bekezdés a Herman Ottó nevével fémjelezhető, és az 1996-os 
Kvtv. közötti időszakról: hivatkozva a hazai mozgalmakra, a kvtv tartalmára, s kereszthivatkozva más 

fejezetekre, illetve forrásokra. 

 

A hagyományos iskolarendszer válsága: a helyzetképben konkrétabban szerepeljen. 

 

A Három jelzős nevelés fejezetben, a hazai, kiterjesztett KN értelmezéshez tartozó fennmaradt két 
megjegyzés: 

Lehet, hogy a társadalmi, gazdasági terület felé való nyitás csak a környezeti nevelők egy szűk szakmai 
elitjére igaz, mert eközben sok-sok környezeti nevelő a mai napig sem érti, s nem is tanítja pl. a 

társadalmi részvétel fontosságát, eszköztárát, vagy a globális problémák között az erőforrásokhoz való 
hozzáférés egyenlőtlenségeire adható környezettudatos válaszok között a felelős nemzetközi gazdasági 

együttműködést.  

FN keletkezése a környezeti nevelőkön kívüli szférában: „Nem mondanám, hogy a környezeti nevelők 
nem voltak ebben benne. Sőt. Pont kapóra jött egy új fogalom, hogy kiléphessenek a bogárszelidítő, 

faölelgető skatulyából, és elindulhassanak a problémamegoldás irányába. Agenda 21-ből kell ezt 
levezetni.   

https://drive.google.com/drive/folders/1dueqQzf04PjxtBKXiq82OVgayOx1Vdhh?usp=sharing
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„Szürke minden elmélet, drága barátom, 
de zöld az élet aranyló fája”…  Goethe 

2. Környezeti nevelők, ökopedagógusok és más szakmabéliek 

Könczey Réka  

Kiss Károly: lexikális tudás is kell. A fókusz a módszertanon maradjon, de kell utalás a lexikális 
tudásra…  De mégsem atomszerkezet hetedikben. A story (tudománytörténet) segít megérteni a 
bonyolult tartalmakat. Erwin Schargaff… osztrák-amerikai biológus. 

Példát kell adni a pótcselekvésre: csővégi helyett megelőzés… konkrétan.  

 

A „környezeti nevelő”, vagy „ökopedagógus” vagy „fenntarthatóság pedagógus” szakmának nincs 
definíciója, nincs szakmai feltételrendszere. A környezeti nevelőknek van egyfajta önképük, melyet az 
Alapvetés előkészítési folyamatában is vizsgáltunk, s az eredményt beépítettem ebbe a fejezetbe. 
Tudják például, hogy a „Föld megmentése” nem technikai művelet, hanem szemléletváltozási és 
viselkedési kérdés. Vannak egyetemi kurzusok, főképp továbbképzések, amelyek rendszerszerűen 
készítenek fel a művelésére. A felsőoktatás számára ez a terület még nem szakma-rangú, sok 
munkáltató azonban alkalmaz környezeti nevelőket. Vajon ki és miért tartja magát környezeti 
nevelőnek? És kit tartanak annak mások? Mitől lesz valaki szakmabéli, azaz profi? Hol vannak a profi 
környezeti nevelők, és miért gondoljuk róluk, hogy profik? 

A fenntartható fejlődés eléréséhez szükségesnek tartott kompetenciák köre: rendszergondolkodás, 
interdiszciplináris elemzés és megértés, a helyi és globális problémák együttes értelmezése, 
bizonyítékok igénylése és kritikus gondolkodás, kreativitás és innováció, együttműködés a 
döntéshozatalban és cselekvésben, problémamegoldás és cselekvés.10 A nyolcból öthöz szükséges a 
fejlett kommunikáció(s készség). A nem csak nevelőkre értelmezett fenntarthatósági 
kompetenciákhoz tartozó legfontosabb öt attitűd: közös célkitűzés igénye, együttműködés igénye, 
tanulásvágy, igazmondás (objektivitás), szeretet (empátia). Az EU-s LLL kulcskompetenciákhoz való 
viszonyt is sokan feldolgozták az elmúlt évtizedben.11 A felsorolt kompetenciacélok természetesen 
fenntarthatóságra nevelési kompetenciacélok is. Tehát ilyen az ideális ökopedagógus, különösen ha 
mindehhez pedagógusi énhatékonyság is társul, azaz módszertani tudása is kiemelkedő. 

Kulcsszavak: értékelvű, környezeti nevelő, ökopedagógus, végzettség, továbbképzés, munkavállalás, 
kompetenciák, pedagóguskép 

Helyzetkép 

A környezeti nevelés párhuzamosan fejlődött a modern kommunikációval és iskolarendszerrel, a 
környezetpusztulással és a természetvédelemmel. Mai értelemben vett környezeti nevelők a Tbiliszi 
nyilatkozat előtt is voltak, ha nem is hívták magukat így. Boldogan tartjuk elődünknek, azaz 
környezeti nevelőnek Herman Ottót, Rousseau-t, Fekete Istvánt vagy egy kedves régi tanárunkat. 
Eközben a legtöbbet ma a tudományos eredményekből, a szakmai és a tömegmédia csatornáin 
keresztül, a saját tanítványaink reakcióiból, s egymástól tanulunk mi, környezeti nevelők is. Ki számít 
környezeti nevelőnek, ökopedagógusnak vagy a fenntarthatóságra nevelés szakértő mesterének? Ki 
mindenki folytat ténylegesen környezeti nevelést úgy, hogy – jó esetben - ennek tudatában van 
önmaga és a munkaadója is?  

                                                           
10 http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/fenntarthato_fejlodesi_celok_oktatasa_unesco_2017.pdf 
rányomtatott 10. oldal 
11 Timár Geng Csilla: Út az ökoiskola felé (http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/oi_uny_lr.pdf) 22-26. 
oldal 
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 A szülők jelentős része, bár a munkaadó itt nem értelmezhető 

 Elvileg minden pedagógus  

 A nemzeti parki, erdészeti, önkormányzati, hatósági, rekreációs, gyűjteményi, bemutatóhelyi 
(például állatkerti, füvészkerti, múzeumi) helyszíneken, helyzetekben dolgozó animátorok,-
nevelők, -kísérők, -vezetők, közönségkapcsolati szakemberek, referensek  

 A civil és forprofit terepi, városi és beltéri környezeti nevelők, szakértők és aktivisták 

 Szociális munkások és a lelki vezetők 

 Az életmód tanácsadók 

 A közösségfejlesztők, mediátorok 

 Szerzők, írók, trénerek, stratégák egy része 

 Az egészségügyi szakdolgozók, orvosok egy része 

 A sportolók és edzők egy része 

 És a hírességek egy része. 

Nyilvánvaló, hogy mindenki, aki hatással van ránk, posztmodern szóval minden influenszer, az 
környezeti nevelő is, mert ma már nyilvánosan reflektálnia kell a csőstül zúduló fenntarthatatlansági 
hírekre. Azokat kivéve, akik közvetlen gazdasági hasznot húznak a további környezetpusztításból, 
nyilvánosan már senki nem relativizálhatja, s nem tagadhatja az alkalmazkodás, tudatosodás, 
felelősebb viselkedés szükségét.  

Azok a környezeti nevelők, környezeti kommunikátorok, akik már legalább három évtizede végzik 
folyamatosan ezt a tevékenységet, a következő személyes motivációkról számoltak be, arra a 
kérdésre, hogy mivel kezdődött, hogy végül környezeti nevelők lettek.12 Ezek a motivációk azért 
érdekesek, mert ma is lehetnek hasonló motívumok arra, hogy egy korábban nem környezettudatos 
ember megváltozzon:  

- a túra és a természet romantikája és szeretete; 

- hatalmas (és tudományos) kíváncsiság az élet és életformák felé a Földön; 

- a környezeti pusztítás miatt a felháborodás érzése; 

- a környezetvédelmi problémák tisztázásában való részvétel nehézségei („az érdekelt felek nem 
értik”); 

- adott pillanat környezetvédelmi vagy fenntarthatósági közpolitikai botránya (mestereink esetében a 
politikai rendszerváltás történelmi pillanatának zöld zászlóshajója, a Duna-ügy); 

- egy modell személy vagy közösség, például egy tanár vagy cserkészvezető hatása. 

Ezek a mestereink, a régi hazai környezeti nevelők eredeti képesítésük vagy foglalkozásuk szerint 
tudósok és oktatók, táborvezetők, könyvtárosok, sportolók és közgazdászok, önjáró módon, saját 
utakon készültek fel környezeti nevelői szerepükre. Hála nekik, és a kihívásokra reagálva, a környezeti 
pedagógusok ezrei dolgoznak ma az országban.  

Nagyjából 2014 vége óta tagadhatatlan, hogy egyre gyakoribb körünkben, s más gondolkodók között 
is a reménytelenség érzése, és az abból fakadó lelombozottság is eléggé fertőző közöttük, közöttünk. 

                                                           
12 Forrás: Könczey R. (kézirat): Ki a környezeti nevelő? – belső és külső elvárások. Tanulmány a 2017-ben 
végzett környezeti nevelői motívumvizsgálatok, és a 2018-ban végzett munkáltatói véleményvizsgálatok 
alapján. 
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A mélypontot, majd a fordulatot néhány régi kollégában az hozta el, amikor a Thunberg-féle 
tanulósztrájk a klímáért13 nyilvánosságot kapott itthon 2018 decemberében. Sok munkába és vitába 
tellett, mire megfogalmaztuk, hogy a felnőtt környezeti nevelők nem a környezetpusztítás meg nem 
állításáért „felelnek”, hanem azért, hogy eljutott a mértéktelen pusztítás híre már szinte 
mindenkihez. Minden gyerek tudja.  

Egyre több felnőtt is tudja, hogy komoly bajban vagyunk. A médiában és a közbeszédben is teret 
nyertek a fenntarthatósági kérdések. Jellemzően a tudományos és a civil oldal képviselői, illetve 
magas hírértékű globális események adják a fenntarthatósági vagy környezetvédelmi tematikát. 
Pusztán azért, mert valaki nem szakértő, egyre kevésbé van joga a Szakértőknek elvitatni tőle az 
önkifejezés jogát. Greta Thunberg híresség, s ekként amit hirdet, az jelenleg mellbevágóan sokakra 
van hatással. Sokkal nagyobb hatással, mint az eddigi publikációk, életáldozatok14, tudós vagy 
politikai kiáltványok és utcai demonstrációk.  

Érzékeljük a globális kulturális változások és közbeszéd néhol tudományellenes voltát, a 
tudománytalan „tudásteremtés” gyarapodó szerepét a mindennapi és a politikai, globális 
döntésekben. A jelenség nem pont Magyarországra jellemző, mivel hagyományosan bízunk a 
tudományban és a tudósokban. Őriznünk kell ezt a bizonyítékok, igazolt összefüggések iránti 
elvárásunkat, mert – láthatjuk külföldi példákból – nem magától értetődő.  

Az évezred elején a 4K modell terjedt el a 
szükséges készségek előre látható változása 
miatt:  

A környezeti nevelők legfontosabb közös 
tulajdonsága saját véleményük szerint15, 
legyenek akár pedagógus végzettségűek, 
akár nem, a saját hitelességük. A 
cselekedeteikben, életmódjukban 
reflektálódik környezettudatosságuk, és az 
élő természet, az élet tisztelete. Ez a 
reflexió a belső értékként és külső 

elvárásként egyaránt megfogalmazott hitelességük alapja.  

A fenntarthatósági szemlélet jegyében oktatókra az átlagosnál is nagyobb teher nehezedik kognitívan 
és emocionálisan. A természetben és a társadalomban zajló folyamatok közti bonyolult 
kölcsönhatások vizsgálata szükségszerűvé teszi a specialisták folyamatos párbeszédét és 
együttműködését az élet valamennyi területén. A fenntarthatóság iránt elkötelezett emberek ezért 
egyben érdeklődők, nyitottak is mások, a saját alapképzésüktől különböző tudományterületek, illetve 
az ún. inter- és transzdiszciplinaritás iránt (ld. a Tudomány c. fejezetben). Komplex, interdiszciplináris 
tudásra van szükségük, „ellenszélben” dolgoznak: sokszor a főáramú képzésben hallottakkal 
ellentétes tartalmakat oktatnak.16 Mindennapi munkájuk során egyre több olyan kihívással 
szembesülnek, amelyeknek csak akkor tudnak megfelelni, ha képesek azokat rendszerszintű 

                                                           
13 A Greta Thunberg által kezdett péntekenkénti iskolán kívüli demonstráció azért, hogy a felnőttek és a tanárok 
végre komolyan cselekedjenek a klímaváltozás ügyében. A demonstrációból 2019 márciusára globális 
mozgalom lett. Magyarországon az első demonstráció 2019 február 22-én volt. 
14 pl. az Egyenlítő körüli tájakon a természeti erőforrások mohó kihasználása kapcsán konfliktust vállalt és 
megölt lakosok és dolgozók esetében.  
15 2017-2018-ban folytatott stratégiai műhelyek strukturált véleményvizsgálata alapján (120 válasz alapján), a 
szerkesztők szervezésében. 
16 Köves Alexandra: szekcióösszefoglaló. in: A fenntarthatóság témaköre a felsőoktatásban. 2018. Letöltés: 
http://www.unesco.hu/fenntarthatosag-190320 

http://www.unesco.hu/fenntarthatosag-190320
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összefüggésekben értelmezni17, a közben nem elszakadni a valóságtól, a tényektől és 
összefüggésektől. Rájuk is igaz, ami az összes tanító emberre ma: szerepük nem a tudás átadása, 
hanem a problémamegoldás folyamatának és a konstruktív tanulásnak a támogatása, kísérése. 

A pedagógusok ökopedagógiai kompetenciáit egy európai szakértői csoport18 az ábrán láthatóként 
fogalmazta meg. A kompetenciákat szélesen értelmezve: az egész életen át tartó tanulás minden 
területére (formális, nem-formális és informális módon tanulókat segítőkre) vonatkozik a jegyzék. 

                                                           
17 A fenntarthatóság témaköre a felsőoktatásban. Lányi András: Bevezető gondolataiból. 2018. Letöltés: 
http://www.unesco.hu/fenntarthatosag-190320  
18 UNECE (2011): https://tinyurl.hu/SiIs/ , idézi magyar nyelven Czippán: 
http://beszamolo2011.jno.hu/cd/fuggelekek/5_fenntarthatosagra_neveles/fenntarthatosagra_neveles.pdf 

http://www.unesco.hu/fenntarthatosag-190320
https://tinyurl.hu/SiIs/
http://beszamolo2011.jno.hu/cd/fuggelekek/5_fenntarthatosagra_neveles/fenntarthatosagra_neveles.pdf
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A magyar pedagógus minősítési rendszer 9 pedagógus 
kompetenciát sorol fel19, melyek közül több is értelmezhető 
az előző táblázatban leírt eszményi pedagógus 
vonatkozásában. A kilenc pedagógus kompetenciakör 
jelentős része még az informális környezeti 
szemléletformálásban dolgozó kollégák, nem pedagógus 
végzettségű környezeti nevelők számára is fontos. Annyit itt 
is megállapítunk, hogy elvárt az együttműködés, a 
rendszergondolkodás és a pedagógusi hitelesség, illetve a 
cselekvésre késztetés, és a fenntarthatatlanság felismerése 
és elutasítása már alapszinten, mert „képes a fenntartható 
és nem fenntartható rendszerek, cselekvések és attitűdök 
bemutatására, megértetésére.” 

Az oktatási intézményeken kívül is dolgoznak környezeti 
nevelők. A környezetvédelmi tartalmú (közönség)kapcsolati 
munkahelyek – azaz nevelői, tréneri, kommunikációs, 
túravezetői munkahelyek -  munkaadói szerint20 az 
eredményes környezeti nevelők legfontosabb „hozott” 
tulajdonságai a következők (rangsor nélkül): megbízhatóság, 
pontosság, csapatmunkára képesség, természet iránti 
elkötelezettség, emberbarátság vagy globális 
felelősségérzet, önállóság a szervezésben és a folyamatos 
önképzésben. Jónak tartják a munkahelyi vezetők, ha a 
környezeti nevelő hospitálni jár mások foglalkozásaira, részt 
vesz mások programjain (táborokon, képzéseken), s még 
jobb, ha rendszeresen bemutatja saját eredményeit és 
módszereit szakmai fórumokon. Sok munkáltató említette, 
hogy a munkatárs saját fejlődési igénye egyben minőségi 
szempont is, különösen a régóta környezeti nevelői 
munkakörben dolgozó kollégák esetében.  

Munkakörben megszerezhető és megszerzendő fontos 
tulajdonságoknak tartja a megkérdezett munkaadók 
többsége a helyismeretet, beleértve a helyi természeti 
értékek ismeretét, és (meglepő módon) a módszertant is, 
legalábbis azokon a munkahelyeken, ahol régóta folytatnak 
környezeti nevelést. Persze sosem hátrány a meglévő 
módszertan és eszközkészlet, és főképp a rutin az 
emberekkel való bánásmódban.  

Csak azok a pályakezdők válnak be, állítja néhány munkaadó 
a szabad ég alatt dolgozó környezeti nevelői 
munkahelyeken, akik gyermekkorukban maguk is sok időt 
töltöttek a szabad ég alatt. Ugyanakkor a természettudományos felsőfokú végzettség csak a 
munkaadók fele szerint szükséges ahhoz, hogy jó ökopedagógussá vagy terepi, vagy városi 

                                                           
19 Részletesen ld. a kötet IV. részében, illetve a hivatalos pedagógus értékelési útmutatóban: http://mod-szer-
tar.hu/utmutatok-a-2020-evi-minositesi-eljarasban-resztvevo-pedagogusok-szamara/ 
20 A következőkben egy 2018-ban folytatott munkaadói véleményvizsgálat eredményeit sorolom. A vizsgálat 
célja az oktatási rendszeren kívül dolgozó környezeti nevelőkkel kapcsolatos szakmabéli alkalmassági jellemzők 
megismerése volt. A véleményvizsgálatban 54 munkaadó (vezető)  vett részt a társadalmi, az állami, a vállalati 
szférából vegyesen. Ezeken a munkahelyeken 1-10 környezeti nevelő, kommunikátor, animátor dolgozik. 

munkaadói véleményekből 

„Rémesnek tartom, ha egy-
egy régi környezeti nevelő 
mindig ugyanazokkal a 
klisékkel dolgozik, függetlenül 
a közönségtől, vagy a 
helyszín legújabb, akut 
ügyeitől.” (erdei iskola 
fenntartója) 

„Az elmúlt két évtizedben a 
látogatói visszajelzésekben 
őszinte panasz volt, hogy XY 
(egy-egy nagynevű szakértő,) 
teljes pedagógiai 
érzéketlenségéről, és ezzel 
alkalmatlanságáról 
tanúságot téve, ún. 
szakbarbár szöveget nyomott 
le a torkukon.” (országos zöld 
NGO oktatásért is felelős 
vezetője)  

„A természettudományos 
végzettségű, sokszor friss 
diplomás környezeti 
nevelőimtől elvártam, hogy 
ne vegyék el a felfedezés 
örömét a gyerekektől, 
látogatóktól. Nem mondhat 
meg mindig mindent ő, és 
nem szabad, hogy mindent 
jobban tudjon – vagy 
legalábbis ezt nem kötheti az 
érdeklődők orrára. Ha ezt a 
tulajdonságát nem tudta 
levetkőzni, nem maradhatott 
nálam környezeti nevelői 
munkakörben.” (nyugdíjas 
nemzeti parki igazgató) 

http://mod-szer-tar.hu/utmutatok-a-2020-evi-minositesi-eljarasban-resztvevo-pedagogusok-szamara/
http://mod-szer-tar.hu/utmutatok-a-2020-evi-minositesi-eljarasban-resztvevo-pedagogusok-szamara/
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foglalkozásvezetővé váljon valaki. Sok főnök elmondta, hogy a természettudományos mellett 
társadalomtudományi, művészeti vagy sport alapképzéssel is lehet kiemelkedően jó környezeti 
nevelő valaki, feltéve, ha nyitott a gondolkodása, ha jó a beszédkészsége, és ha jól érzi magát 
emberek között.21 

A környezet és a társadalom rohamos változásával a környezeti nevelők elvileg igyekeznek lépést 
tartani. Élethosszig tartó tanulásuk során hol digitális segédeszközöket vonnak munkába, hol pedig 
települési szinten szerveznek dramatizált tanulási helyzetet. Bizonyított, hogy a környezeti nevelők 
valóban innovatívabbak másoknál. 22 Ennek hátterében a következők állhatnak: sokféle helyzetben, 
sokféle közönség előtt, új és új problémák és kerettörténetek mentén végzik elkötelezett munkájukat 
(eredményorientáltak: céljuk a szép természet, a tiszta környezet fennmaradása is, legalábbis a 
munkaadók véleménye szerint). A környezeti nevelők ténylegesen tapasztalható innovativitása 
fordítva is magyarázható: az válik kikerülhetetlen módon környezeti nevelővé, aki nyitott, kritikus, 
önfejlesztő, reflektív, értékrendje alapján már eleve ember- és természetszerető. 

Munkáltatói és önértékelési szempontból is egyre fontosabb kérdés, hogy hogyan lehet a környezeti 
nevelői eredményességet mérni, oktatási rendszeren belül, és azon kívül. A tanulók fenntarthatósági, 
globális, vagy komplex kompetenciáinak mérésével szemben itthon elég erős ellenállást 
tapasztalunk23, illetve a nemzetközi mérésekben sem vesz részt az ország24. Annak ellenére nagyon 
nehéz elfogadtatni, s megvalósítani a tanulói környezettudatossági vagy fenntarthatósági méréseket, 
hogy a környezetpolitika és a fenntartható fejlődési szakértők részéről egy évtizede újra és újra 
felmerül az igény az eredményesség, a környezeti nevelési befektetések hatékonyságának mérésére. 
A mérés, pontosabban becslés módszertani és elvi nehézségeiről a 29. fejezetben lehet olvasni. A 
kimeneti indikátorok (elért emberek száma, közönség mérete, látogatók száma stb.) is fontosak az 
oktatásban és az oktatási rendszeren kívül  is. Jelzik például egy nemzeti parki környezeti nevelő 
munkájának jóságát, ha minden évben visszatérnek hozzá a környékbeli vagy távolabbi osztályok, 
pedagógusok. A munkáltatói véleményvizsgálat szerint a legerősebb értékmérők az írott vagy akár 
szóban kapott visszajelzések a látogatóktól, a közönségtől. Már nem pályakezdő munkatárs esetén a 
természeti és kulturális helyismeret, a természettudományos szakmai tudás, a módszertani 
sokszínűség is számít. 

Egy gyakorlott pedagógusnak, aki környezeti nevelői állásra jelentkezik iskolán kívüli munkahelyre, 
például nemzeti parkba, erdészetbe, bemutatóhelyre vagy rekreációs intézménybe, minden 
munkáltató örül. El kell azonban mondani, hogy az elmúlt évek pedagógushiánya, munkaerőhiánya 
különösen a nyugati megyékben kifejezetten nehézzé teszi az üres környezeti nevelői állások 
betöltését25. S nem segíti ezt a nem túlságosan magas fizetés sem, legalábbis a közszférában. Mind a 
civil, mind az állami szférában építenek a potenciális környezeti nevelők elhivatottságára, 
elkötelezettségére: bíznak abban, hogy sokan annyira szeretik, annyira fontosnak tartják a környezet 
érdekében végzett kommunikációs munkát, hogy kompromisszumkészek a munkafeltételek és fizetés 
vonatkozásában. Tudomásunk szerint nincsen az országban hagyományos érdekvédelmet ellátó 
szervezete a környezeti nevelőknek, fenntarthatóság pedagógusoknak.  

                                                           
21 A környezeti nevelés reál (biológiai) dominanciája csak nálunk igaz. Hollandiában pl. elsődlegesen társadalmi 
(humán) kérdésnek tekintették már 30 évvel ezelőtt is. (A lektor megjegyzése.) 
22 Ld. Réti Mónika: Gondolatok a Nemzeti alaptanterv Ember és természet műveltségterületéről. in: Új 
Pedagógiai Szemle. 2012/1-3. 285-296. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00151/pdf/EPA00035_upsz_2012_01-
03.pdf  (A lektor megj: A környezeti nevelői kiadványok és továbbképzések sokkal hamarább alkalmazták a 
körszerű pedagógiai módszereket, mint más pedagógus körök.)  
23 Varga, Könczey (2019): Assessing ESD in Hungary – the teachers view, ECER, Hamburg 
24 A 2018-as PISA mérésben nemcsak szövegértés, matematika és természettudomány területen zajlott mérés, 
hanem a globális kompetenciák területén is, melyhez Magyarország nem csatlakozott, egy három évvel korábbi 
döntés alapján.  
25 Munkáltatói véleményvizsgálatom válaszadói szerint. 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00151/pdf/EPA00035_upsz_2012_01-03.pdf
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00151/pdf/EPA00035_upsz_2012_01-03.pdf
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Mint már 2010-ben26 és 2012-ben27 is megfogalmazták a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületen 
belül, a környezeti nevelők általában igen elkötelezett, értékvezérelt emberek, és ez akár túlzott, 
hajszoltsághoz, idő előtti kimerüléshez vezető áldozatkészségben is megnyilvánulhat. Vigyáznunk kell 
egymásra. És hogy milyen a jó ökopedagógus? Változó környezetünkben érdemes újra és újra 
megpróbálni válaszolni erre a kérdésre. 

Javaslatok 

A tanítás, az ökopedagógus munkája ma már mindig cselekvést is kell jelentsen.  

Fontos megünnepelni a környezeti nevelést, és meggyászolni a környezetpusztulást. El kell ismerni 
(meg kell ünnepelni vagy meg kell gyászolni) a globális környezeti jóért áldozatot hozó személyeket. 

Tudatos érdekérvényesítésre, a környezeti nevelők érdekeinek védelmére és a környezeti nevelési 
erőfeszítések szinergiáinak megerősítésére szükség van. (ld. 35. fejezetben is.) Egy kamara vagy 
szakszervezet helyett szolgálhatja ezt például egy szakosított pedagógusszervezet vagy egy 
egyetemközi szervezet, a civil szervezetek együttműködése, a törvényhozók körében egy kerekasztal, 
a kormányzati irányításban és végrehajtásban egy munkacsoport. Ez utóbbi, az érintett tárcák, a 
tudomány, és a civil szereplők évszakonkénti kommunikációját segítő tanács vagy munkacsoport 
azonnal felállítható, és felállítandó. 

Feladatok környezeti nevelők, fenntarthatóság pedagógusok, és képzőik, támogatóik számára 

A fenntarthatóság iránti erkölcsi elköteleződést leginkább az szolgálja, ha életünk, napjaink szerves 
részeként részt vehetünk olyan gyakorlati tevékenységekben, melyek során a helyi környezet 
változásáról szerzett tapasztalat összekapcsolható a saját cselekvési lehetőségeink felismerésével.28 
Biztosítsuk ezt a tanítványaink, közönségünk számára. 

A vészhelyzeti kommunikáció sokkal gyakrabban gátolja az érdemi alkalmazkodást, a tanulást, mint a 
gyakorlati tapasztalat. Ezért a saját természeti és társadalmi környezetben szerzett személyes 
tapasztalatok alapján tanítsunk az elemi létfeltételeiket veszélyeztető degradációs folyamatokról (a 
természeti környezetben), illetve a fenntarthatóságot szolgáló kezdeményezések értelméről és 
szükségességéről (a társadalmi környezetben). 

A rutinos környezeti nevelők legyenek büszkék eddigi teljesítményeikre és tanítványaikra; s ne 
felejtsék folyamatosan fejleszteni saját környezeti nevelői mivoltukat: tartalomban és 
módszertanban. A tanulást és tudást mindenki személyes konstrukciójaként értelmezve váljanak 
képessé egyszerre sokféle egyéni tanulási igényt kezelni, s közben őrizzék meg az objektív igazságok 
iránti igényüket (azaz becsüljék meg a tényeket és legyenek hajlandóak elemezni, értékelni). A 
reflexió és a szakmai fejlődés maradjon/legyen rutinszerűen folyamatos és élethosszú. A környezeti 
nevelők szakmai tudásmegosztási eseményeit és eredményeit érdemes megnyitni a különféle 
ágazatok között a reflexió és a szakmai fejlődés érdekében. 

A globális fenntarthatósági célok (FFC) megvalósításához a következő kulcskompetenciák 
szükségesek29: bizonytalanságkezelés; együttműködés (beleértve kommunikáció, empátia és 
tisztelet); innovációs készség; kockázatkezelés; konfliktuskezelés; kritikus gondolkodás; önismeret és 
önreflexió; rendszerszemlélet. Ezt a nyolc kompetenciát fejlesszük magunkban és tanítványainkban, a 
számukra megfelelő módon, minél gyorsabban. 

                                                           
26 Vásárhelyi Tamás? A környezeti nevelés eszközrendszere. in: Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (MKNE, 
2010), 290. oldal. Letöltés: http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf 
27 Magyar Anna, Komlósi Piroska és Szvetelszky Zsuzsa írásai, Utak a fenntarthatósághoz. Letöltés. 
http://mkne.hu/letoltheto_kiadvanyok/utak_a_fenntarthatosaghoz.pdf 
28 Béres Tamás: Környezeti etika, politikai ökológiai – szekcióösszefoglaló. in: A fenntarthatóság témaköre a 
felsőoktatásban. 2018. Letöltés: http://www.unesco.hu/fenntarthatosag-190320 
29 UNESCO, 2017 

http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf
http://mkne.hu/letoltheto_kiadvanyok/utak_a_fenntarthatosaghoz.pdf
http://www.unesco.hu/fenntarthatosag-190320
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A művészetek segítik a megismerést, az információk feldolgozását, a közösségi és egyéni 
cselekedetek megértését. Jelenleg a művészi megismerés és cselekvés elismert és elfogadott itthon 
és a világban is, környezeti nevelők körében is. A tudományos megismerés és a bizonyítékokra épülő 
döntéshozatal értékét azért kell minden alkalommal megerősítenünk, mert a globális trendek a 
hallomások, megérzések, a „fake news” és a tévképzetek terjedését mutatják. A tudományos 
megismerés és eredményei, illetve a tudományos igazságok felismerése iránti elkötelezettség kapjon 
még nagyobb hangsúlyt a fenntarthatóságra nevelésben.  

Tartalmi értelemben feladatunk, hogy minden tanuló számára biztosítsuk, hogy elsajátítsa a 
fenntartható fejlődés aktív támogatásához szükséges ismereteket és képességeket, beleértve többek 
között a fenntartható életmóddal, az emberi jogokkal, a nemek egyenjogúságával, a béke és 
erőszakmentesség kultúrájával, az emberiség egészével (a világpolgársággal), a kulturális sokféleség 
megbecsülésével és a kultúrának a fenntartható fejlődés szolgálatában betöltött szerepével 
kapcsolatos ismereteket és képességeket.30 

A versengés kultúrája helyett az együttműködés kultúrája, a növekedés paradigmája helyett a 
dematerializálás, a társadalmi jól-lét és a kulturális elégedettség paradigmája ad hosszútávú célt a 
fenntarthatóság iránt elkötelezett embereknek. A környezeti nevelő tartsa sikernek az 
együttműködést, és az anyagi javak habzsolása helyett a kreatív, a társas, és a takarékos 
időtöltéseket! 

Ajánlások ökopedagógus hálózatok és közösségek számára 

A köznevelési rendszer pedagógusai számára 2019-től kötelező fenntarthatóságra nevelési 
kompetencia (új, hetedikként sorolt pedagóguskompetencia) gyakorlására és bemutatására fel kell 
készülnie az intézményeknek (óvodáknak, iskoláknak, középszinten a pedagógiai szakmai 
szolgáltatóknak, a köznevelés ágazati igazgatásának, a pedagógusképző felsőoktatásnak). Örüljünk és 
támogassuk ezeket a folyamatokat, értelmezzük a 7. kompetencia viszonyát a többi 
pedagóguskompetenciához, környezeti nevelőként vagy fenntarthatóság pedagógusként vegyünk 
részt a felkészülésben és fejlesztésekben.  

Mind a környezeti nevelőknek, mind az oktatási, a kommunikációs és a rekreációs szakmának ideje 
megfontolnia, hogy szabad-e, érdemes-e, és mennyire standardizálni a környezeti nevelői vagy az 
ökopedagógusi szakmát. Ha igen, hogyan vesznek részt majd benne a rutinos környezeti nevelők? 
Vagy maradjunk inkább annál a megállapításnál, hogy „mindenki környezeti nevelő”? 

A köz-, szak- és felsőoktatásban több természettudományos tantárgypedagógiai szakmai közösség 
szeretné saját területének tudni a környezeti nevelést, a fenntarthatóságot vagy a klímaváltozást. 
Magyarázza ezt akár a természettudományos óraszámok növelésének érdeke, akár a szakmai 
öntudat, akár egy adott szakpolitikai helyzet, a környezeti nevelőknek, a fenntarthatóság tanítóinak 
viszonyulniuk kell a helyzethez. Ismét itt az ideje beszélgetni arról, hogy hosszú távon önálló komplex 
környezettan tantárgyra (komplex természettudomány tantárgyra) van-e inkább szükség, vagy a 
hagyományos szaktárgyi elkülönülés a jobb.  

A fenntarthatóság pedagógiában komplex, transzdiszciplináris tudásra van szükség, mellyel a 
megszokott szakmai és képzési struktúra ellenérdekelt. Ezért célzott és határozott erőfeszítés 
szükséges az ökopedagógiai tudásanyag és a képzési módszertan folyamatos frissítéséhez az oktatók 
oktatásában, trénerek tréningjében. Segítse minél több műhelymunka, fórum, rendezvény az eltérő 
profilú intézmények közötti tapasztalatcserét, és a fenntarthatóság szellemében működő oktatói 
közösségek hálózatokként is dolgozzanak! 

Ajánlások munkáltatók, megbízók, irányítók számára 

Ma már minden pedagógusnak (szinttől, kortól és szaktól függetlenül minden pedagógusnak) 
szükséges az ökopedagógiai felkészítés és felkészülés. Ehhez közpolitikai, közigazgatási, 

                                                           
30 Agenda 2030 
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intézményfenntartói, intézményvezetői beavatkozás, illetve normatív eszközök és önkéntes 
lehetőségek is szükségesek mihamarább (idén).   

A környezeti nevelők munkáltatói, megbízói, közösségük várja el a környezeti nevelőtől legalább a 
következőket: kongruencia (a fenntarthatósági értékrend hiteles képviselete), reziliencia (mind 
pszichológiai, mind szociológiai, mind pedagógiai értelemben), folyamatos (élethosszig tartó) és 
reflektív szakmai fejlődés, együttműködés a cselekvésben és tanulásban. 

Díjat, sőt, díjakat kell alapítani a környezeti nevelői szakma és társszakmái elismerésére. 

Ajánlások a társ-szakmák képviselői felé 

Minden rekreációs szakember, képzőhelyeik, ágazati igazgatásuk legyen tisztában azzal, hogy a 
rekreációnak általában és egyéni szinten is szélsőségesen kedvező vagy káros hatása van és lehet a 
fenntarthatóságunkra. Javasoljuk, hogy felkészülésükben és fejlődésükben építsenek a helyben 
releváns ökopedagógiai gyakorlatra, és szereplőikre, és kérjük, hogy a rekreáció erőforrás-
takarékosságát nagymértékben és gyorsan fokozzák. 

A kommunikációs szakemberek számára a folyamatos újítás adhat utat a kellemetlen, a komplex, és a 
nehezen vizualizálható fenntarthatósági kérdések bemutatására, megvitatására. Javasoljuk, hogy 
egyre innovatívabb módokat és kommunikációs csatornákat találjanak ahhoz, hogy az etikai 
szempontból megkerülhetetlen kérdéseket már azelőtt is érdemben kezeljék, mielőtt azok akut 
hírértékük miatt kerülnének a hírek élére. 

A hagyományos és új kreatív szakmák képviselőitől, az alkotóktól és művészektől kérjük, hogy minél 
több időt töltsenek természeti környezetben, és környezeti nevelők köreiben. 

Az egészségügyi dolgozók és a sportvilág számára az ajánlásokat a későbbi fejezetek mutatják. 

Kutatók számára 

A kutatási és fejlesztési feladatok ma elsősorban az ökopedagógiai eredményesség köré 
szerveződnek, a kutatási trendek azonban a digitalizáció és a mesterséges intelligencia határterületeit 
jelzik fontos területnek. Ideje környezeti nevelési kutatócsoportokat, vagy legalább kutatói 
státuszokat létrehozni a neveléstudományi, a természettudományi és a pszichológiai intézetekben is. 
Ugyan a fenntarthatóságra nevelés helyhez kötött módon kell megvalósuljon, a kutatóknak kötelező 
nemzetközi tudományos térben dolgozniuk.  

Kapcsolódó jó gyakorlat 

***Scheuer Zsuzsa FB-jelenléte – ha SZS hozzájárul. 

zoldmatek.hu 

Burgmann Nóra, a Zöld Matek megalapítója 3 gyermek anyukájaként nagyon fontosnak tartja a 
tudatos magatartást, a fenntarthatóságra nevelést és a környezet védelmét. Régóta foglalkozik 
magánemberként a környezetvédelem témakörével, és anyaként nap mint nap tapasztalja, milyen 
fontos az egészséges és környezettudatos életre nevelni gyermekeinket.  

Az egyetemen marketing szakon végzett és tudja, hogy a marketing eszközöket olyan pozitív és zöld 
célokra is használhatjuk, mint a környezettudatos szemlélet megismertetése és elterjesztése. 

És mivel már gyermekként is a számok, a matematikai kérdések keltették fel a figyelmét, majd 
pénzügyi és projekt menedzseri munkakörben dolgozó közgazdászként látta, mennyi területen 
lehetne használni az iskolában megszerzett steril matematika tudást, belevágott a blogba. Olyan 
feladatokat, gyakorlatokat ad közre, ma már közösségével együtt, amelyek a való élet problémáira 
adnak választ. Megmutatják, hogy a matematika nem egy elvont tudomány, ahol számokkal, 
képletekkel, ábrákkal és függvényekkel dolgozunk, hogy a végén kapjunk egy eredményt, amit 

kétszer alá lehet húzni. 🙂 
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A zoldmatek.hu honlap ezt a két érdeklődési területet köti össze: érdekes ötleteket és megoldásokat 
kínál arra, hogy a gyerekek a iskolára felkészülés és a matek gyakorlása közben a fenntarthatóság és a 
környezetvédelem összefüggéseit kutassák, és felfedezzék a környezettudatos életmód értékeit. 

Kapcsolódó információk 

Általános olvasnivalók  

A pedagógusszerepekről és énhatékonyságról ld. Kissné Gombos Katalin  dolgozatát: 
https://ppk.elte.hu/file/kissn__gombos_katalin_disszerta.pdf.  

 

 

Lektor megjegyzéséből:  

1) A kéziratban rengeteg nagyon fontos gondolat van. De nem szól eléggé a gyakorló („mezei”) pedagógushoz 
(akik ezt a fejezetet olvasni fogják); túlzott benne a kutató tudós szemlélete és üzenete.  

2) Sok fontos és jó gondolat kifejtetlen; csak a bennfentesek számára érthető. 

Szerző válasza: A téma, a fejezet új (előző kiadásokhoz képest), s mint ez ilyenkor mindig előfordul, több benne 
az elmélet, mint a napi gyakorlat. A fejezetet nem csak gyakorló környezeti nevelők fogják olvasni, remélem, 
hanem kívülállók, stratégák és taktikusok, szervezők és vezetők, valamint egyetemisták és oktatóik is. Kíváncsi 
vagyok a Konferencia véleményére a szakmaiságbeli túlzásról. Mi felesleges? Melyik szakasz nem érthető? 
Töröljem, vagy magyarázzam jobban? 

https://ppk.elte.hu/file/kissn__gombos_katalin_disszerta.pdf
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3. Pedagógiai, pszichológiai háttér  

Környezeti nevelés  - a fenntarthatóság pedagógiája számára  

Nahalka István – Varga Attila 

A környezeti nevelés, vagy az egyre inkább terjedő tágabb értelmezésű fenntarthatóság pedagógiája, 
mint az átfogó szocializációs folyamat része érzékenyen kell, hogy figyelje a nevelésre vonatkozó 
általános felismeréseket, az azokból e területen érvényesítendő tendenciákat. Ha a 
neveléstudományban, a formális és informális nevelés gyakorlati fejlesztésében új felismerések, új 
cselekvési lehetőségek fogalmazódnak meg, akkor a környezeti neveléssel foglalkozók elemi 
kötelessége, hogy ezek saját területükön való alkalmazásának lehetőségeit megvizsgálják. Különösen 
igaz ez egy olyan időszakban, amikor a pedagógia, mint tudomány és mint gyakorlat az egész világon 
forrongásban van, jelentős változásokon megy keresztül. Fogalmazhatunk így is: az ezredfordulót 
közvetlenül követő években a környezeti nevelésnek újra szembe kell néznie bizonyos kihívásokkal, 
amelyek a pedagógia fejlődése következtében fogalmazódnak meg. A környezeti nevelés a nevelés 
megújításának mindig az „élharcosa” volt. Egyáltalán nem túlzás, hogy a nevelés e területe egyike 
volt azoknak, ahol az elmúlt évtizedekben a legerősebb volt az innovációs tevékenység, az új elvek 
érvényesítése, az új módszerek, eljárások bevezetése. A gyermekre, a tanuló fejlődő személyiségére 
koncentrálás, egyáltalán a gyermek, a tanítvány autonómiájának tisztelete, a cselekvés középpontba 
állítása, a célok, értékek tekintetében a holisztikus látásmód érvényesítése, a személyiség, mint 
struktúra lehető legkomplexebb szemlélete szinte minden más területnél jobban jellemezte, jellemzi 
a fenntarthatóság pedagógiáját, amely a korszerűnek, hatékonynak tartott pedagógiai innovációk 
érvényesítésében mindenképpen az élen járók között volt. Jó lenne ezt a szerepet megőrizni!  

Kulcsszavak: demokratizálás, komprehenzivitás, az oktatás átalakítása, konstruktivizmus  

Demokratizálás  

Az első jelenlegi oktatási tendencia, amit a környezeti nevelés fejlesztése során is érdemes tekintetbe 
venni, a nevelés demokratizálódása, vagyis az a folyamat, amelyben a mindenkit a saját 
lehetőségeinek maximumáig eljuttatni akaró nevelési szemlélet uralkodik. Hívják ezt 
komprehenzivitásnak is, szembeállítva a szelekcióval, az elkülönült, válogatott csoportokban történő, 
általában szűk értékrendet képviselő neveléssel, amelyben nem mindenki kaphatja meg a számára 
szükséges gondoskodást, s a különbségek elsősorban a társadalmi pozíció által meghatározottak. Az 
átkaroló, a befogadó (komprehenzív) szemléletmódban a nevelés, a nevelő alkalmazkodik a 
gyermekhez, s nem fordítva. A különböző kultúrák különböző környezettudatosságot, eltérő 
környezeti kultúra elemeket jelentenek. A nevelésnek, amikor saját feladatait kijelöli, e 
sajátosságokat, illetve e sajátosságok különbségeit kell elsősorban figyelembe vennie. Nem egy 
ideálisnak tekintett tudásrendszerhez, értékrendhez, abszolútnak tekintett kultúrához kell 
hozzáigazítanunk a nevelteket, , hanem a saját kultúrájuk alapjairól kiindulva, az alternatívák 
felismerésének lehetőségeit, valamint ezen alternatívák közti választások autonómiáját kell 
biztosítani a számukra. Mindez nem jelenti azt, hogy a pedagógusnak kritikátlanul el kell fogadnia a 
diákban esetleg már kialakult negatív motivációkat és értékrendet a környezettel, természettel 
kapcsolatban.  De a különböző kultúrákat, s bennük a környezeti kérdésekhez való viszony 
különbségeit is meg kell ismerni. Tudnunk kell, miért viszonyulnak másképpen (és hogyan 
viszonyulnak) a fiúk és a lányok (nők és a férfiak), a gazdagabb és a szegényebb családok, a romák és 
a nem romák, a vidékiek és a városiak a környezettudatos egyéni és közösségi cselekvések 
értelméhez. A környezeti nevelésnek is el kell sajátítania azt a gondolkodásmódot, amely 
komprehenzív nevelési célfelfogásra, a multikulturális társadalmakban interkulturális szemléletmódra 
alapozódik. Mindenki a saját kultúrájának, a meglévő saját tudása, és a saját személyisége már 
kialakult elemeinek bázisán fejleszthető tovább. Nem abszolutizálhatjuk semelyik társadalmi réteg 
jellemző tudásrendszerét, az ide tartozók sajátos képességstruktúráját, attitűdjeit sem, háttérbe 
szorítva más társadalmi rétegeket. Mert ma ez történik a magyar iskolákban a pedagógiai munka 

[TB1] megjegyzést írt: Károly kéri 
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nagy részében. Jó lenne, ha megértenénk, hogy az általában hátrányos helyzetűnek mondott tanulók 
tudását, képességeit, attitűdjeit, magatartását, semmilyen személyiségjegyüket sem tekinthetjük 
minden megfontolás nélkül rosszabbnak, alacsonyabb szintűnek, hanem legfeljebb másnak. Semmi 
sem jogosítja fel az iskolát arra, hogy e mást kizárja, ne ezt a mást tegye a tanuló fejlesztésének 
kiindulópontjává, lényeges hajtóerejévé. Ez az elv nem jelenti azt, hogy nem kell képviselnünk a 
környezeti nevelésben egy adott közösség (ez sok esetben az egész emberiség) által elfogadott, e 
korlátozott értelemben általánosnak tekinthető értékeket. Mindenekelőtt a fenntarthatóság fogalma 
köré szervezhetők ezek az értékek. Felsorolásuk, elemzésük a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia 
sok szövegrészében szerepel. A nevelés általános kérdései szempontjából a lényeg kettős: 
képviselnünk kell a fenntarthatóság értékrendszerét, a fenntarthatóságnak kell meghatároznia a 
környezeti nevelés értéktartalmait, azonban ezen értéktartalmak érvényesítése csakis a meglévő 
kultúra, a meglévő környezettudatosság bázisán lehetséges. 

A demokratizálásnak a pedagógiai munka szempontjából két alapvető következménye van. Az egyiket 
röviden úgy lehet összefoglalni, hogy a nevelés folyamata során mindvégig figyelembe kell venni, a 
gyerek szempontjait, motivációját. Ez pedagógiai evidencia, mégis sokszor még a környezeti 
nevelésben sem valósul meg. Aki volt már olyan környezeti nevelési célzattal szervezett kiránduláson, 
ahol a diákok egy része unta magát, nyűgös volt, és szívesebben nyomkodta volna az okostelefonját, 
mint hallgatta a pedagógus előadását a környék élőlényeiről, az pontosan érti miért fontos a diák 
szempontjaira figyelnünk. Ha nem sikerül egy környezeti nevelési programot úgy összeállítanunk, 
hogy a diák érdeklődését felkeltse, hogy megértse, hogy neki magának miért jó, ha azon részt vesz 
(nem minden gyereknek elégséges motiváció, hogy segíti az élővilág megmentését, ha figyel a 
pedagógusra) akkor a legjobb szándékkal kivitelezett programnak is nagyon könnyen lehetnek 
negatív környezeti nevelési hatásai is. Vannak vizsgálatok31, melyek kimutatták, hogy a diákok negatív 
természeti élményeket gyakorlatilag csak szervezett programokon élnek át, ha strukturálatlanul 
magukban, kortársaikkal vagy családjukkal szervezett program nélkül töltenek időt a biztonságos 
természeti környezetben, akkor gyakorlatilag sohasem. Szerencsére valószínűleg ritka, hogy egy diák 
negatív természeti élményeket él át környezeti nevelési helyzetben, de ha a pedagógus nem figyel a 
diákok motivációira, csak elvárja, hogy magától értetődő módon pozitívan éljék át az általa kínált 
élményeket, akkor annak könnyen káros hatása lehet a diák környezeti attitűdjeinek alakulására. 
Ezért mindenképpen fontos, hogy a pedagógus nyitott legyen a diákok visszajelzéseire, felfigyeljen 
azokra a jelekre, melyek arra utalhatnak, hogy az általa nagyon motiválónak tartott foglalkozás nem 
mindenkiből vált ki lelkesedést, és képes legyen úgy változtatni a pedagógiai gyakorlatán, hogy hidat 
teremtsen a diákok világa és a környezeti nevelés értékei között.  

A demokratizálódás másik fontos következménye, hogy ma már a környezeti nevelésnek alapvetően 
nem arra kell felkészíteni a diákokat, hogy részt tudjanak venni a társadalom életében, hanem arra, 
hogy képessé váljanak aktívan részt venni a társadalom átalakításában. A környezeti válságot a 
jelenlegi társadalmi működésmódok eredményezik, és ma már a legtöbb gondolkodó egyetért abban, 
hogy társadalmi változások szükségesek a környezeti problémák kezeléséhez. Jól illusztrálja ezt, hogy 
egyre több kötet jelenik meg a témában „Átalakító vezetés”32 és hasonló kifejezésekkel a címükben. 
Ezért a környezeti nevelésnek a természettudományos alapjai mellé egyenrangúan magába kell 
építenie a társadalomtudományi oldalt is, vagyis az általános képzés főáramába kell kerülnie, ahogy 
ezt a következőkben részletesen kifejtük.  

 

                                                           
31 Csonka & Varga, 2019 in print 
32 Corcoran, P. B.; Hollingshead, B. P. (Eds), Intergenerational Learning and Transformative Leadership for 
Sustainable Futures (2014), Wageningen Pers 
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Az általános képzés elsődlegessége 

 A nevelés demokratizálódásából következő másik nagyon fontos tendencia, amelyre érdemes a 
környezeti nevelésnek figyelnie, az általános képzés elsődlegessége. Az iskolai és az iskolán kívüli 
nevelés célrendszereiben egyre meghatározóbbá válnak azok az elemek, amelyek nem valamely 
speciális társadalmi tevékenység, szakma gyakorlásának műveleti feltételei, hanem ezeknél 
átfogóbbak, konvertálhatók. Ezek az egész életen át tartó tanulás elemi feltételei. Nem elsősorban 
sajátos környezettudományi ismeretek raktároztatására van szükség (kivéve a természetesen szintén 
fontos szakképzési területeket), hanem olyan átfogó tudásrendszerek és képességstruktúrák 
fejlesztésére, amelyek képessé teszik a tanuló embert a váltásokra, az új ismeretek és készségek 
elsajátítására. Ezek elvi szinten sokszor emlegetett, szinte már elcsépelt szövegezésű összefüggések, 
mégsem állíthatjuk, hogy a nevelés különböző területein sikeresen alkalmazzuk ezeket. A tantervi 
bevezető szövegekben megjelenő tantárgyköziség, interdiszciplinaritás, holisztikus szemlélet sajnos 
ritkán érvényesül az oktatás tantárgyakra szabdalt mindennapi gyakorlatára.  A környezeti 
nevelésnek is meg kell keresnie azokat az átfogó, általános, sok területen még nagyon hosszú ideig 
alkalmazható tudás- és képességstruktúrákat, amelyeknek átadása, formálása elsőrendű feladat 
lenne.  

E tekintetben az egyik „támadási pont” a környezeti nevelés tartalmai és tevékenységrendszerei 
társadalmi érvényességének jobb tükröztetése. A környezeti problémák az emberek, a közösségek 
problémái. Mai tudásunk szerint nagyrészt mi okoztuk őket, az emberi társadalmak belső 
viszonyrendszereiben találhatók meg a környezet veszélyes átalakulásainak „végső” okai. Vagyis a 
környezeti nevelés akkor lesz képes maradandó, konvertálható tudást formálni, ha koncentrál az 
emberi társadalom, társadalmak saját, belső tényezőire, s ezek alakításának lehetőségeire. 
Kétségtelen tény, hogy a környezeti nevelés „őskorában” megformálódott természetvédelmi 
szemlélet fontos ma is, s mindig is fontos lesz. De korlátozott is, önmagában nem képes olyan 
környezeti nevelést generálni, amely hatékonyan hozzájárulhat a súlyos globális problémák 
megoldásához. A környezettudományt középpontba állító, a környezetszennyezési folyamatok 
vizsgálatára és befolyásolására alapozott, elsősorban a természettudományok és a technika 
jótéteményeit bevetni szándékozó szemlélet is rendkívül fontos volt a környezeti nevelés 
fejlődésében, s ez a fontossága megmarad a későbbiekben is. De még ezzel sem jutottunk a 
problémák gyökeréig. A napjainkban egyre erőteljesebben fejlődő szemléletmód, vagyis az emberi 
viszonyrendszereknek a nevelés folyamataiba való bevonása, sőt a hangsúlynak ezekre helyezése már 
minden korábbi megközelítésnél komplexebb. Szervesen beépíti magába a természetvédelmet is, a 
környezettudományi szemléletmód eredményeit is, de túllép ezeken a szférákon, s felveti a 
fenntartható fejlődés biztosításával kapcsolatos gazdasági, politikai, etikai, esztétikai, vallási, 
általában társadalmi, humán kérdéseket is. Azt mondjuk tehát, hogy az általános képzés elvének 
érvényesítése a környezeti nevelésben mindenek előtt a környezeti problematika társadalmi 
kérdésekbe ágyazását, a társadalmi ellentmondásokkal, folyamatokkal való foglalkozást jelenti. Ezzel 
sokkal inkább  lehet maradandó, konvertálható tudást és képességrendszert formálni. Ha képesek 
vagyunk e tendencia érvényesítésére a környezeti nevelésben, akkor azzal egy általános pedagógiai 
tendencia érvényesüléséhez is hozzájárulunk. Ugyanis már több mint száz éve tart a tanulást szolgáló 
tevékenységek rendszerének alapvető átalakulása. Míg hagyományosan a memorizálást és a 
gyakorlást szolgáló tevékenységek jelentették a tanulást, addig ebben a reformpedagógiák 
megszületése óta tartó folyamatban fokozatosan az autentikus társadalmi tevékenységek válnak 
egyre inkább a tanulást szolgáló tevékenységekké. Így válik a játék, a külföldi utazások, a munka, a 
problémamegoldás, a projekt, a kutatás, a felfedezés, a vita, a diskurzus is egyre inkább a tanulási 
folyamatok szerves részévé az iskolában, részben visszahozva a tankötelezettségre épült 
iskolarendszer kialakulása előtti tanulási formákat, részben az technológiai fejlődést kihasználva 
teljesen új tanulási formák megjelenésével.  
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A környezeti nevelés során nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a környezeti nevelés végső 
céljainak egyike a cselekvési kompetencia kialakítása33. Akkor beszélhetünk arról, hogy valaki 
rendelkezik cselekvési kompetenciával a fenntarthatóság kérdéseivel kapcsolatban, ha képessé válik 
és hajlandó valódi környezeti problémákra valódi megoldásokat kínáló cselekvéseket megtervezni és 
végrehajtani, vagy legalább részt venni ilyen cselekvések végrehajtásában. Fontos látni, hogy a közös 
cselekvés bevezetése a környezeti nevelés célrendszerébe semmiképpen nem jelenti azt, hogy akár a 
legegyszerűbb egyirányú, a diákok teljes passzivitásán alapuló tudásátadás formáit, mint amilyen a 
tanári előadás, a frontális osztálymunka, teljesen száműzni szeretnénk a nevelés gyakorlatából, sem 
azt, hogy a közös tevékenység közvetlen (pl. kézzel fogható) eredményét fontosabbnak tartanánk a 
tanulási folyamat eredményénél. Rengeteg olyan környezeti ismeret, alapvető információ, 
összefüggés van, melynek átadására a legidőtakarékosabb forma az egyszerű frontális osztálymunka. 
Valószínűleg a diákok képesek lennének minden fontos ismeretet a pedagógussal való együtt-tanulás, 
probléma alapú tanulás során is elsajátítani, de ennek időigénye sokkal nagyobb lenne, mint ha 
használnánk az e területen jól bevált hagyományos pedagógiai eszközöket is. Látnunk kell, hogy az 
időszűke a demokratizálódó oktatás ellen is szóló erőteljes érv. Meg kell tehát találni az arany 
középutat az aktív tanulás és a hagyományos pedagógiai eszközök használata, valamint a pedagógus 
által irányított és a teljesen demokratikus alapokon nyugvó tanulási helyzetek között.  

Az aktív tanulási helyzetek fontosságát nem megkérdőjelezve mindenképpen szükséges rögzíteni, 
hogy ha egy környezetvédelmi tevékenységnek nincs pedagógiai hatása, azaz nem fejlődik tőle a 
diákok tudása, készségei, nem alakítja attitűdjüket, vagy esetleg éppen negatívábbá teszi a 
környezethez való viszonyukat (mint pl. a megfelelő előkészítés nélkül kötelezővé tett szemétszedés), 
akkor nincs helye fenntarthatóságra nevelésben. A környezeti  nevelési tevékenységeknek – a 
formális és nem formális oktatásban - ugyanis az elsődleges célja a legtágabb értelemben vett tanulás 
és nem a környezeti vagy a fenntarthatatlansági problémák közvetlen megoldása. Ennek az 
elhatárolásnak a rögzítése valójában nem más, mint annak a ténynek a hangsúlyozása, hogy a 
társadalmon belül az oktatás alapfeladata nem a környezet állapotának javítása, és ez a feladat a 
diákokra végképp nem hárítható, de a környezet állapotának megőrzése és akár javítása fontos része 
lehet az oktatási folyamatnak.  

A tanulás folyamatának újraértelmezése 

A fenntarthatóságra nevelés fejlesztésében harmadikként említendő tendencia a kognitív túlsúlyú, 
majd induktív-empírikus tanuláselmélet, illetve a konstruktív tanuláselmélet közötti váltás, nem csak 
a pedagógus végzettségű környezeti nevelők számára. A környezeti nevelés a kialakulásától 
kezdődően természetszerűen képviselt egy, az akkortájt uralkodónál tapasztalatibb (empirikusabb) 
tanulásfelfogást, amely a maga nemében, az uralkodó nézetekkel szemben korszerűnek, 
előremutatónak volt mondható. A környezeti nevelésben dolgozók ugyanis soha nem tudták 
elfogadni, hogy a tanulók a tudást szövegekből, receptív módon, lényegében passzívan sajátítják el. A 
környezeti nevelés „ars poeticájához” tartozott mindig, hogy a gyermeknek önállóan kell felfedeznie 
az összefüggéseket, hogy aktív elsajátításra van szükség, cselekvéseken keresztül, motivált módon 
kell eljutni a mindenféle tartalmakon működő, vagyis általános képességekhez. E tekintetben a 
környezeti nevelés látványosan elkülönült más területektől, s ennek számos eredménye is 
megmutatkozott a legkülönbözőbb vizsgálatokban, értékelésekben34. Ez az induktív-empirikus 
tanulásfelfogás (és a hozzá köthető iskolai pedagógiai gyakorlat) következetes, ellentmondásoktól 
mentes, és sok tekintetben sikeresnek mondható. Alapja az az elgondolás, hogy a világot a 
tapasztalatainkból kiindulva, mindig az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé, a konkréttól az absztrakt 
felé, az egyes felől az általános felé haladva ismerjük meg. Az induktív-empirikus megismerés-

                                                           
33 Jensen, Bjarne Brunn; Schnack, Karsten (1994): Action and Action Competence as Key Concepts in Critical 
Pedagogy. Studies in Educational Theory and Curriculum, Volume 12. 
34 Breiting, Soren; Mayer, Michela; Mogensen, Finn (2006): A fenntartható fejlődés iskoláinak minőségi 
kritériumai. Új Pedagógiai Szemle. 

[TB2] megjegyzést írt: Cz K véleménye: csak annyi tudást 
adjunk át, ami cselekvésben érvényesül. Ezt KKároly 
megkérdőjelezi, ez kevés. Mert akkor nem látunk tovább az 
orrunknál. 
Magyarázom, hogy a cselekvés arra kell, hogy megelőzze a 
frusztrációt. 
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felfogáshoz képest napjainkban egyre fontosabb szerephez jut az az elképzelés, amely szerint a tudás 
az emberben nem kívülről befelé irányuló közvetítési folyamatban jön létre, hanem alapvetően belső 
építkezés, konstrukció eredménye. A konstruktivista pedagógia nem hisz a tudás egyszerű 
átszármaztatásában, de abban sem, hogy pusztán a gyermek cselekvései játszanának kizárólagos 
vagy meghatározó szerepet a tanulásban. A konstruktivista pedagógia szerint a gyermekben 
elsősorban kognitív módon születik meg a tudás: vagyis a gondolkodásában, 
problémamegoldásaiban, döntési folyamataiban és - nagyon fontos elemként - a 
kommunikációjában. Nem arról van szó - ebben a felfogásban -, hogy engedjük a cselekvéseink 
segítségével beáramolni a tudást a fejünkbe, hanem arról, hogy a már létező tudásunkkal, a 
vágyainkkal és félelmeinkkel mintegy „rátelepszünk” a megismerendőre, megkonstruáljuk és 
működtetjük annak belső modelljét, beleillesztve azt a már létező belső világunkba. Fontosak a 
tapasztalatok, de valójában maguk is - legalábbis részben - ennek a belső világnak, világszemléletnek, 
már létező tudásnak a függvényei.  

Mit jelent mindez a környezeti nevelés számára? A konstruktivista szemléletű környezeti nevelésben 
nem gondoljuk, hogy mindenfajta előfeltételek nélkül képes lesz felfedezni a világ szépségét, belső 
összefüggéseit, s az alakításában betöltött saját szerepét, felelősségét. A gyermek, nevelésének 
bármelyik pontján már rendelkezik „kész”, a maga számára adaptív környezeti szemlélettel, a saját 
felelősségének valamifajta értékelésével. Nem csodálkozik rá a természetre, mert „már sokszor 
csodálta”. Ha valamit nagyon szépnek, csodálatra méltónak, izgalmasnak talál benne, akkor az azért 
van, mert korábban már megformálódtak benne ezek az érzések, s bennünket elsősorban az kell 
érdekeljen, hogy milyenek ezek az élmények, mire alkalmasak, hogyan fejleszthetők. A gyermek csak 
azt képes felfedezni, ami meglévő tudásának keretei közt elhelyezhető, értelmezhető a számára. Ha 
ez a helyzet, akkor természetesen az a legjobb, ha a felfedezés folyamatában önálló. A tanulás 
kooperatív technikái, az együttműködés a tanulók között minden eddigi tudásunk szerint persze 
rendkívül fontos tényezők.  

A konstruálás és annak eredménye személyes, egyedi, megismételhetetlen. Mindenki a saját létező 
tudása bázisán képes csak új tudás konstruálására. Bár vannak sokakban fellelhető közös minták, a 
nevelési folyamatban tekintetbe vehető hasonlóságok, mégis, az egyének, az egyéni tudások közötti 
különbségek jelentősek, s a nevelési folyamatban figyelembe veendők. A környezeti nevelés is csak 
személyre koncentráló, differenciáló pedagógiát valósíthat meg, különben elveszítjük azokat a kis, 
egyéni világokat, a tanulók fejében létező, megannyi egyedi értelmezést, amely csak gazdagíthatja 
munkánkat és a tanulók tevékenységrendszerét is.  

A konstruktivista pedagógia ismeri a tudásrendszer átalakulása akár drámainak is nevezhető 
mozzanatait, a fogalmi váltásokat, amikor világmodellünk valamely fontos értelmezési keretét 
átrendezzük, lényegesen átalakítjuk. Más fogalmi keretek közt „kognitív disszonanciának” is nevezik 
azt a helyzetet, amelyben már megkonstruált belső meggyőződéseink és tapasztalataink, vagy a 
környezetünk elvárásai egyszerre csak ellentmondásba kerülnek egymással. Ilyen esetekben lehet 
szükség fogalmi váltásra. Bátor „tett” a már „jól belakott” tudás belső megkérdőjelezése és 
átformálása, nem is könnyű feladat a tanuló ember számára, a pedagógiai segítségnek óriási a 
szerepe. A környezeti nevelésnek is számolnia kell ilyen fogalmi „válságokkal” és fogalmi váltásokkal, 
ha valóban környezettudatos magatartássá kívánjuk formálni a kezdetben még a források 
korláttalanságára, az emberi környezetpusztító tevékenység következmények nélküliségére épülő, a 
rendszerkapcsolatokkal még komolyan nem számoló naiv elképzeléseket.  

A konstruktivista pedagógia a környezeti nevelés számára is alternatíva. Senki nem állítja, hogy a 
környezeti nevelés számára ez az egyetlen, az üdvözítő gondolkodás és gyakorlatforma. De 
számolnunk kell vele. S ha jelentkeznek hazánkban is kezdeményezések arra, hogy konstruktivista 
pedagógiai alapokon nyugvó környezeti nevelési fejlesztések induljanak el, akkor bátorítanunk, 
segítenünk kell ezeket a próbálkozásokat. Nem kell senkinek feladnia eddig képviselt elveit, ha nem 
akarja. Ha azonban szeretnénk a felnőttek világától egyre jobban elkülönülő gyermeki és tinédzser 
világban élő diákjainkra hatást gyakorolni, érdemes nyitottnak maradni a konstruktivista pedagógia 
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irányából érkező kezdeményezésekre, egy-két javaslatot megfontolni, egy-két ajánlott oktatási 
modult megvalósítani. Ehhez a legfontosabb, hogy folyamatosan figyeljük tanítványaink 
visszajelzéseire; ha egy régóta jól működő programunkra negatívan reagálnak az új diákok, ne csak a 
diákokban keressük a hibát. Hiszen azzal, hogy megállapítjuk, hogy ezek a gyerekek már mások mint a 
korábbiak, csak elhárítjuk magunkról a felelősséget, de nem tettünk semmit annak érdekében, hogy 
az új diákok környezettudatossága javuljon. El kell fogadnunk a tényt, hogy a változó világban felnövő 
diákok környezettudatosságának, fenntarthatóság iránti elkötelezettségének és cselekvőkészségének 
alakításához folyamatosan változó módszerekre van szükség. Ezért elengedhetetlen és ismétlődő 
része minden környezeti nevelő munkájának a reflektivitás és az újítás, az innováció.  

Mindez különösen fontos akkor, amikor napról napra exponenciális növekszik az elérhető 
tudásmennyiség, ami befolyásolhatja a tanulók saját maguk által konstruált gondolkodásmódját. A 
pedagógiának kiemelt figyelmet kell fordítania arra, hogy az elérhető információk egyre többféle, 
sokszor megbízhatatlan, sőt akár egyenesen rossz szándékú forrásból származnak. A környezeti 
nevelők fontos feladata ma már, hogy segítsék tanulóikat ebben az információtengerben tájékozódni, 
megismertessék azokkal a módszerekkel amelyekkel a megbízható információforrásokat 
felismerhetik, és amelyekkel képesek kiszűrni a megbízhatatlan információkat és képesek ellenállni a 
rossz szándékú információforrások gondolkodástorzító hatásának.  

Pedagógiai fejlesztők fenntarthatósági innovációi 

A fenntarthatóság tanulását ösztönző „tantervek” lényegesen eltérnek a hagyományosabb, a 
szabályozás funkcióját ellátó tantervektől: Elsősorban azzal foglalkoznak, milyen módszerekkel, 
milyen ötletekkel, milyen tevékenységek megszervezésével oldhatja meg a leghatékonyabban a 
pedagógus aktuális oktatási feladatát. Az elmúlt években számos olyan programcsomag35, nevelési-
oktatási program36 jelent meg, melyek a környezeti, azaz létfeltételeinkben meglévő korlátokat, és a 
társadalmi kiegyenlítési, azaz feszültségcsökkentő szükségletet is szolgálják. Az alábbi szempontok 
figyelembe vétele segíti az innovatív oktatási segédanyagok folyamatos megújítását:  

1. Informatikai eszközök használata a környezeti nevelésben. Az informatikai eszközök bevonása 
a környezeti nevelési munkába egyszerre növelheti a tanulók és tanáraik motivációját, adhat 
értelmes célt és kontrollt az elkerülhetetlen „kütyühasználathoz”.  

2. Megelőzés  Régóta egyértelmű, hogy csak „csővégi” megoldásokkal a fenntarthatatlansági 
problémák nem kezelhetők. Például a hulladékprobléma nem kezelhető a kizárólag 
hulladékkezelés fejlesztésével. Égető szükség van a gazdasági paradigmában csak közvetetten 
értelmezett (közvetlen pénzmozgást nem jelentő) területeken a szemléletformálási 
tevékenységekre és oktatási innovációkra. A hulladékkeletkezés és egyéb környezeti 
problémák megelőzésére felkészítő tanulási segédletek, módszerek és alkalmak akár a csővégi 
megoldások tanításának rovására is előnyt kell élvezzenek.  

3. Inkluzivitás. A környezeti nevelés demokratizálódásából és az oktatás egyetemleges 
elérhetőségének globális igényéből is egyenesen következik, hogy egyre fontosabbá válnak 
azok a környezeti nevelési módszerek, melyek differenciáltan a különböző igényekre reagálva 
képesek megcélozni a legkülönfélébb tanulói csoportokat, sőt, egyéneket, legyen szó sajátos 
nevelési igényű vagy hátrányos helyzetű vagy tehetséges diákokról.   

4. Egészlegesség és egészintézményes megközelítés A környezeti nevelés szempontjából kiemelt 
fontosságú, hogy a diákokat, embereket körülvevő fizikai környezet által sugárzott üzenet 
kongruens legyen a pedagógusok által képviselt értékekkel. Nehéz egy olyan épületben 
energiatudatosságról tanítani, ahol kénytelenek télen az utcát fűteni, mert nem szabályozható 
a fűtés. A nevelő hitelessége vagy hiteltelensége csak első megközelítésben múlik egy 
látványosan környezettudatos vagy éppen pazarló közegtől (tanulási környezettől). 
Lényegesebb, hogy a pedagógusnak az erre a helyzetre adott reakciója, s törekvései 

                                                           
35 Pl: http://ofi.hu/letoltheto-dokumentumok  
36 http://ofi.hu/okoiskola-nevelesi-oktatasi-program  

http://ofi.hu/letoltheto-dokumentumok
http://ofi.hu/okoiskola-nevelesi-oktatasi-program
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összhangban vannak-e kimondott vagy magatartásával sugallt állásfoglalásával, tanításai 
tartalmával. 

5. A természetben való jelenlét. Az emberek egyre több időt töltenek beltérben, miközben egyre 
több bizonyíték szól a mellett, hogy a kültéri, természeti környezetben töltött idő nem csak az 
egészség, hanem az idegrendszer normális fejlődése szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. 
Ezért különösen fontosak azok a nevelési tevékenységek, melyek az intézményes nevelés 
kereteiben viszik ki a diákokat kültérre, természetbe és ugyanakkor a formális oktatási céljait 
is szolgálják; és azok is, amelyek a rekreációs idősávok természetben töltését ösztönzik, 
melynek során – általában informális tanulási helyzetben – természetből és természetről 
konstruálódik tudás.  
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4. Jog és környezete 

Bándi Gyula, Sulyok Katalin  

Fülöp Sándor korábbi fejezetét is felhasználva  

Az alábbi fejezet a környezeti és fenntarthatósági nevelés jogi és tágabb nemzetközi szakpolitikai 
kereteit mutatja be a hatályos jog tükrében. Az elemzés kitér a hazai szakpolitikai stratégiákra, 
amelyekben a környezeti és fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos célkitűzések jelennek meg, az 
alaptörvényi szabályokra, amely az állampolgár környezetvédelmi kötelezettségeit nevesíti, és ekként 
releváns a fiatalok környezeti nevelése terén. Ugyancsak bemutatjuk a legfontosabb oktatásjogi, 
környezetjogi szabályokat, és a környezeti nevelésnek a társadalmi részvétel jogával való szoros 
összefüggéseit. Mindezzel vázoljuk fel a környezeti nevelési tevékenység hazai jogi környezetét. A 
fejezet végén pedig javaslatokat fogalmazunk meg a jogalkotó, a környezeti nevelők és a környezeti és 
fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó társadalmi szervezetek számára. 

Kulcsszavak: ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok, Alaptörvény P) cikke, oktatási jog, környezetjog, társadalmi 
részvétel, 

A környezeti nevelés nemzetközi és hazai stratégiákban 

A környezeti és fenntarthatóságra nevelés valamint a globális nevelés  elvi alapjainak körvonalazása 
terén egy világméretű és két hazai hosszú távú dokumentumot kell kiemelni. A világméretű és 
egyben a leghosszabb távú az ENSZ 2015-ben elfogadott SDG céljai (a fenntartható fejlődési célok), 
amelynek 4. célkitűzése szerint „Esélyegyenlőséget, általános hozzáférést biztosítunk a minőségi 
oktatáshoz, és mindenkinek elérhetővé tesszük az élethosszig tartó tanulás lehetőségét.” Ez a 
célkitűzés szélesebb kört ölel fel, mint a környezeti nevelés, hiszen az oktatás, a nevelés fontosságára 
általában figyelmeztet, de természetesen kitér a környezeti nevelésre is, globális szinten: „4.7. 2030-
ra biztosítjuk azt, hogy minden tanuló megszerzi a fenntartható fejlesztés előmozdításához szükséges 
tudást és készségeket, többek között azáltal, hogy oktatásban részesül a fenntartható fejlődésről és a 
fenntartható életmódról, az emberi jogokról, a nemek egyenlőségéről, a békés és erőszakmentes 
kultúra jelentőségéről, a globális polgárságról, a kulturális sokszínűség megbecsüléséről és a 
kultúrának a fenntartható fejlődéshez történő hozzájárulásáról.” 

A két hazai dokumentum egyike a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia37, amelynek céljai között 
kiemelten szerepel a nevelés: 6. „A nemzet fenntarthatósági politikájának átfogó célja a folytonosan 
változó társadalmi-humán-gazdasági-természeti külső környezethez való alkalmazkodóképesség 
feltételeinek biztosítása, az ahhoz szükséges kulturális adaptáció minőségi javítása. … Olyan oktatás-
nevelés-képzés (és kulturális intézményrendszer) kialakítása a cél, amely egyfelől fejleszti az 
értékeket, erkölcsi normákat, a társadalmi minőséget, az érzelmeket, a közösségekhez való kötődést, 
rendszerszemléleti képességet ad, másfelől biztosítja a munkavégzéshez szükséges tudás, készségek 
és kompetenciák elsajátítását, a társadalmi tanulás új formáinak létrejöttét, kialakítja az életen át 
tartó tanulásra való igényt.”   

A másik hazai – inkább középtávú - politika a 2015−2020 közötti időszakra szóló Nemzeti 
Környezetvédelmi Program38, amely egyebek között kiemeli: (2.1.1. Társadalmi értékrend, életmód és 
fogyasztás) „Az egyén és a közösségek környezethez, természethez való viszonyának alapvető 
tényezői az értékek, a szokások, a tudás, a szemlélet, a viselkedés.” Majd folytatja: „Az előző 
Programok során jelentős erőfeszítések történtek a környezeti nevelés és oktatás 
intézményrendszerének megteremtése és megerősítése érdekében. A köznevelési intézményekben a 
környezeti nevelés részét képezi a nevelési-oktatási feladatoknak. Kereteit elsősorban az Óvodai 
Nevelés Országos Alapprogramja és a Nemzeti Alaptanterv jelentik, valamint az erre épülő 

                                                           
37 az Országgyűlés 18/2013. (III. 28.) OGY határozata a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról 
38 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat 
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kerettantervek ajánlásai. A felsőoktatásban az utóbbi években gyarapodott a környezet- és 
természetvédelmi tárgyú graduális és PhD programok, környezetvédelmi szakirányú képesítést adó 
egyetemi intézmények száma, a természettudományos végzettséggel rendelkezők elhelyezkedési 
lehetőségei azonban nem túl kedvezőek. Az „egész életen át tartó” nevelés, szemléletformálás terén 
ugyanakkor további fejlesztések szükségesek.” Az NKP ezen belül különösen is kiemeli a szakmai és 
civil szervezetek szerepét e téren. 

Az NKP emellett ’Cselekvési irányok, feladatok’ címszó alatt kifejti a következőket: 

„Az oktatás területén a környezettudatosság erősítése érdekében úgy a működés, mint a 
szemléletformálás, képzés terén: 

 - a köznevelési intézmények működtetésében a környezettudatos szemlélet és gyakorlat erősítése. 

 - a köznevelési intézmények minden típusában és az oktatás és nevelés teljes folyamata során a 
környezeti jelenségek és folyamatok megismertetésének erősítése, valamint ezek társadalmi és 
gazdasági összefüggéseit megismertető tantárgyak oktatása, az ismeretek tevékenység alapú, 
gyakorlati tapasztalatszerzéssel együtt járó fejlesztése, a környezeti célokat szolgáló kiegészítő 
pedagógiai tevékenységek szervezése, élménypedagógiai elemek erősítése, kihasználva a külső 
bemutatóhelyek (nemzeti parkok, gyűjteményes kertek, erdei óvoda, iskola) adta lehetőségeket. 

 - a környezet- és oktatáspolitika, valamint az egészségpolitika összehangolása, együttműködés 
erősítése és közös programok végrehajtása az oktatásért és a környezetvédelemért felelős tárcák 
irányításával és részvételével a környezeti szemléletformálás érdekében, meglévő programok (pl. 
Zöld Óvoda, Ökoiskola, Erdei Iskola-Óvoda programok, versenyek és vetélkedők) további 
működtetése és továbbfejlesztése, valamint a környezet- és természetvédelemhez kapcsolódó 
tehetséggondozási programok támogatása. 

 - a szakképzésben és felsőoktatásban a környezettudatosság és a fenntarthatósági szempontok 
további erősítése, a környezeti nevelés, természettudományos ismeretterjesztés szakspecifikus 
módszertani elemeinek beépítése a képzésbe, az alkalmazásukra irányuló tevékenységek, jó 
megoldások elterjedésének ösztönzése. 

 - környezeti továbbképzés és módszertani felkészítés pedagógusok részére. 

 - társadalmi szervezetek szerepének erősítése a környezeti oktatás, valamint a pedagógus 
továbbképzés területén. 

A társadalmi szemléletformálás területén a környezettudatosság erősítése érdekében úgy a 
működés, mint az ismeretátadás, képzés terén: 

 - környezeti szemléletformálás a közszférában, illetve a médiában dolgozók számára. 

 - intézményi működés környezettudatosabbá tételének ösztönzése, alkalmazottak 
környezettudatosságának növelése. 

 - a környezeti szemléletformáló és környezettudatosságot növelő tevékenységek támogatása. 

 - környezettudatos magatartásminták közvetítése, a fenntartható életmódot a gyakorlatban, 
működés közben bemutató „telephelyek” kialakítása, népszerűsítése, szemléletformálásba való 
bevonása. 

 - környezettudatosság növelésére irányuló kampányok, versenyek szervezése, kiadványok készítése. 

 - helyi természeti, környezeti értékek feltárása és megismertetése. 

 - az egyes szakterületeken belül a környezettudatosság gyakorlati érvényesítésének lehetőségeit 
bemutató szakmai, módszertani anyagok elkészítése, népszerűsítése, alkalmazása.” 
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További fontos stratégiai dokumentum a  második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS2)39, 
amelynek mellékletét képezi a „Partnerség az Éghajlatért” Szemléletformálási Terv is. Ez rövid -, 
közép-, és hosszútávú cselekvési irányokat jelöl ki többek között az oktatás keretein belül , 
illetve civil és környezeti nevelést végző szervezetek által  megvalósítható szemléletformáló 
tevékenységek számára. Ennek értelmében rövid távon ösztönözni kell a nevelési -oktatási 
intézményeket arra, hogy ne csak általános szinten foglalkozzanak az éghajlatváltozás 
kérdéseivel, hanem helyben releváns ismeretekkel, problémákkal, megoldási lehetőségekkel is 
ismertessék meg a tanulókat, diákokat, és vonják be őket a helyi természet- és klímavédelmi 
tevékenységekbe. Már ilyen időtávon is prioritás, hogy a klímaváltozással kapcsolatos ismeretek 
oktatási rendszerbe való hatékony integrációját az állami forrásokon túl az államháztartáson 
kívül források is segítsék. Középtávon pedig elő kell segíteni a pedagógusok és pedagógus szakos 
hallgatók hazai és nemzetközi tapasztalatszerzésének lehetőségeit, hogy a fenntarthatóság 
oktatásával kapcsolatos jó gyakorlatokat majdani munkájuk során is alkalmazhassák. Végül 
hosszú távon a ténylegesen bekövetkező klímamódosulások figyelembevételével az 
éghajlatváltozást teljes körűen integrálni kell az oktatáspolitikába, azáltal, hogy az oktatás, 
nevelés (beleértve a nem formális és informális tanulást is) minden szintjén alapértékké kell 
tenni a fenntarthatósági szemléletet.  

A fentiekben foglalt célok kapcsán azonban hangsúlyozni kell, hogy a NÉS2 lényegében olyan 
tervdokumentum, amely nem írja felül az ágazati prioritásokat, valójában nem kötelező. Az 
Országgyűlés e határozatában a kormányt mindössze arra kérte fel, hogy ösztönözze az 
éghajlatváltozással kapcsolatos szemléletformálás  eredményes megvalósítását. 

Végül a globális felelősségvállalásra nevelés formális és nem-formális oktatásban betöltött szerepe 
kapcsán is született hosszútávú célokat megfogalmazó kormányhatározat. A kormány40 a szakmai 
koncepcióval kapcsolatos egyetértését fejezte ki, és felhívta a külgazdasági és külügyminisztert arra, 
hogy kezdeményezze a nemzetközi fejlesztési oktatás hazai elterjesztését a formális, nem-formális és 
az informális oktatás területén. E feladat teljesítése folyamatos jellegű, és azért valójában a miniszter 
politikai felelősségi körébe tartozik a kormány felé.  

 

A környezetre vonatkozó jogi szabályozás 

Az alábbiakban áttekintést adunk a környezeti nevelésre, illetve fenntarthatóságra nevelésre 
vonatkozó legfontosabb hatályos hazai jogszabályokról. E folyamatosan változó joganyag teljes 
körű bemutatására nem vállalkozhatunk, ezért csak a leglényegesebb jogforrások illetve 
szabályok azonosítása a célunk. A részletes szabályokat zömmel oktatásügyi miniszteri 
rendeletek tartalmazzák, azonban a környezeti nevelésre vonatkozó kötelezettségek jogi 
kereteit a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.)  is 
tartalmazza.  

 

Alkotmányos szabályozás: jövő nemzedékek az Alaptörvényben 

2011-ben Magyarországon új alkotmány, az Alaptörvény, került elfogadásra. Az alkotmányos 
rendelkezések között találjuk meg azokat az alapokat, amelyekre a környezeti nevelés során is 
érdemes kiemelt figyelmet fordítani. Ezek között is külön meg kell emlékezni a P) cikk (1) 
bekezdéséről: „A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai 
sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös 

                                                           
39 23/2018. (X. 31.) Országgyűlési határozat  
40 Ld. 1784/2016. (XII. 16.) Korm. határozat  
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örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az 
állam és mindenki kötelessége.” 

Az Alaptörvény fenti és most fel nem sorolt egyéb rendelkezései lehetőséget adtak az 
Alkotmánybíróságnak arra, hogy az 1994-ben megjelent első, nagy hatású határozatot követően 
(28/1994. (V. 20.) AB határozat) megújítsa, a megváltozott alapokhoz igazítsa értelmező 
megjegyzéseit. Ebben az értelmezés/újraértelmezés folyamatban az első a16/2015. (VI. 5.) AB 
határozat volt, amely kettős üzenetet fogalmazott meg minden érintett számára ([92] pont): 

• az egyik fontos emlékeztető: „Amíg az Alkotmány alapján a környezetvédelemben csak az 
állami kötelezettségek voltak hangsúlyosak, addig az Alaptörvény „mindenki” – így a civil társadalom 
és minden egyes állampolgár – kötelezettségéről is beszél.” Ez természetesen nem jelenti, nem 
jelentheti azt, hogy az állam sajátos felelőssége ne lenne kiemelkedő – amit későbbi határozataiban 
az Alkotmánybíróság maga is fontosnak tart megemlíteni, mint pl. a 3104/2017. (V. 8.) AB 
határozatban: [39] … az általános felelősségi körön belül az államot egyfajta primátus, elsőség illeti 
meg, illetve kötelezi, hiszen e felelősség intézményvédelmi garanciák révén összehangolt 
érvényesítése, az intézményvédelem megalkotása, korrekciója és érvényesítése közvetlenül és 
elsődlegesen állami feladat.” -, hanem elsősorban azt húzza alá, hogy az állam ilyetén felelőssége 
nem mentesítheti az egyént saját felelőssége alól. Az államot terhelő kötelezettségek sorát az 
Alkotmánybíróság ezt követő határozatai markánsan fogalmazzák meg, kiemelkedő figyelemmel a 
visszalépés tilalmából fakadó elvárásokra; 

• a másik üzenet a kérdéses kötelezettség tartalmát kívánja egyszerű szavakkal felvázolni: A P) 
cikk (1) bekezdése szerint a környezetvédelem mint állami és állampolgári kötelezettség az alábbiakat 
jelenti: 1. a védelem, 2. fenntartás; 3. jövő nemzedékek számára történő megőrzés kötelezettsége.  E 
körből különösen kiemelést érdemel a jövő nemzedékek védelmének hangsúlyozása. A 28/2017. (X. 
25.) AB határozatban az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a P) cikk egy hipotetikus örökséggel 
ruházza fel a jövő nemzedékeket. Ezen örökség megőrzése pedig mindannyiunk feladata.  

Az Alaptörvénnyel nagyjából egyidőben a fenntartható fejlődési stratégia41 is elfogadásra került, mint 
számos szerző háttérmunkájának összesítése, amely hasonló gondolatokat fogalmaz meg: 
„Fenntarthatóságon … azt értjük, hogy az egyéni jó élet és a közjó biztosításának feltételeit az adott 
időpillanatban saját jólétét megteremtő generáció nem éli fel, nem meríti ki erőforrásait, hanem 
megfelelő mennyiségben és minőségben a következő generációk számára is megőrzi, bővíti azokat. A 
még meg sem születettek, vagyis a szavazati joggal még nem rendelkezők érdekeit úgy lehet 
megvédeni, hogy a most élők értékrendi, alkotmányos vagy más intézményi korlátokat állítanak 
önnön mozgásszabadságuk elé. Tisztázzák azokat a határokat, amelyeken túl bizonyos lépéseket nem 
tesznek, nem tehetnek meg, és hogy a kísértésnek ellen tudjanak állni, előre akadályokat gördítenek 
maguk elé.” 

Réges-régi tétel, hogy a „jog nem tudása nem mentesít” –  tehát senki sem hivatkozhat egy 
nyilvánosságra hozott norma nem ismerésére. Mindebből következik, hogy amíg az államnak a 
jogszabályok hozzáférhetőségéről, megismerhetőségéről gondoskodnia kell, azok tartalmának 
megismerése már a jogalanyok, így a társadalom felelőssége is. Első kérdés tehát, hogy a 
környezetvédelmi szabályok legfontosabb tartalmát meg kell ismerni, és meg kell ismertetni. Ezen 
belül a lényeges, alapvető elvárások ismeretét feltételezhetjük különösképpen. 

 

Az Alaptörvény P) cikke a világ alkotmányai között úttörő módon kifejezetten is nevesíti a jövő 
nemzedékeket, mint a kulturális és természeti örökség várományosait. A nemzet közös örökségét a 
P) cikkben példálózó jelleggel felsorolt értékek képezik, így például az erdők, a termőföld, a 
vízkészletek, illetve a biológiai sokféleség. Ezek – és természetesen a külön ki nem emelt környezeti 
elemek - az alkotmányos rendelkezés értelmében védendők, és megőrzendők a jövő nemzedékek 

                                                           
41 az Országgyűlés 18/2013. (III. 28.) OGY határozata a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról 
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javára. A felnövekvő nemzedékek e rendelkezés értelmében örökösei a természeti erőforrásoknak, és 
ekként különösen fontos, hogy e mivoltukból fakadó „jogaikkal” tisztában legyenek.  

A fiatal nemzedékek világszerte egyre aktívabb szerepet vállalnak és mind nemzeti, mint nemzetközi 
síkon egyre inkább hangoztatják az előttük járó generációk környezet- illetve klímavédelmi 
törekvéseinek elégtelenségét. Ennek egyik eklatáns példája a kiskorúak részvételével, illetve 
nevükben indított klímaperek sokasága. E kereseteket egyre több ország bírósága érdemben is 
tárgyalja, melyek célja tipikusan az, hogy az adott kormányoktól szigorúbb, azaz ambiciózusabb 
karbonkibocsátás-csökkentési intézkedéseket kényszerítsen ki. A fiatalok nemcsak a már jogi útra 
terelt követelések felpereseiként vesznek aktív részt a klímaváltozás elleni küzdelemben, de a 
tárgyalótermeken kívül is egyre aktívabban adnak hangot jövőjük iránt érzett jogos aggodalmaiknak. 
A Fridays for Future mozgalom immár a világ számos országában, így Magyarországon is követőkre 
talált. A mozgalom tagjai a közoktatásban, illetve felsőoktatásban résztvevő diákok, akik 
rendszeresen sztrájkba lépnek annak érdekében, hogy a klímaváltozás fontosságára felhívják a 
kormányzati döntéshozók és a szélesebb közvélemény figyelmét. Az ilyen fejlemények a környezeti 
nevelők számára kiemelten fontosak lehetnek, mert rávilágítanak arra, hogy a közoktatást most 
elhagyó diákok egy része már nem elégszik meg a problémák tudományos hátterének 
megismerésével, hanem aktívabb – több esetben jogi – fellépést is sürget a jelen döntéshozóitól.  

 

A környezeti nevelésre vonatkozó környezetjogi szabályok 

Az Alaptörvényben foglalt, alapjogi elemeken túl – amelyek alanya az Alkotmánybíróság régebbi 
határozataiban is foglaltak szerint nem az egyes ember, hanem az emberiség, sőt a környezet egésze 
– központi helyet foglal el az 1995. évi LIII. törvény, a környezetvédelmi törvény, amely számos 
alapvető intézményt vázol ugyan fel, de távolról sem képes lefedni a szabályozási rendszer egészét, 
változásait, melyek oka részben az új kihívások megjelenése, részben a folyamatos korrekció, jobbítás 
igénye. A környezetet érő hatások, a természeti erőforrások fokozódó használatát jelentő igényekre 
már nem elegendő csupán a római jog óta ismert szomszédjog generális követelménye, miszerint 
másokat, különösen a szomszédokat tilos szükségtelenül zavarni. Azóta minden sokkal összetettebbé 
vált, igényli a részleteket. 

A környezetvédelmi törvény mellett hatalmas mennyiségű jogszabályi elvárást kellene megismerni, a 
törvényi szinttől az egyes önkormányzatok rendeletekig, mellette pedig számos technikai normát, 
amely legtöbbször szabványok formájában jelenik meg. Az érdemikörnyezetvédelmi szabályok 
négyötöde manapság európai integrációs jogszabály, egységesedő európai szabálytömeget feltételez. 
Mindezek megismerése még az ezzel foglalkozó jogászoknak sem lehetséges, tehát a rendszeralkotó 
elemekre, a legfontosabb jogintézményekre kell koncentrálni, azok megismerését szorgalmazni, mint 
pl., hogy a környezetre jelentősebb hatással lévő tevékenységek engedély- vagy bejelentéskötelesek, 
hogy általában a környezet károsítása, veszélyeztetése tilos, stb. Ezen és számos más rendszeralkotó 
elemek általános megismertetése a környezeti nevelésnek is szerves része lehet.  

A környezetjog sajátosságai között az elővigyázatosság elve a „tudományos bizonytalanságok” miatt 
általában is megfelelő óvatosságra int. A környezetért aggódók számára előny, hogy egy tevékenység 
veszélyes voltát nem annak kell bizonyítania, aki sérelmezi, hanem az előidézőnek kell bizonyítania a 
veszélytelenséget. (Bővebben lásd: Tudástár.) Ennek révén mintegy ’helyzetbe hozzuk’ a sérülékeny 
érdekeket. 

Ki kell emelnünk a tervszerűség elvi értéket is képviselő követelményét, amelynek érzékelhető, 
látható jele a számos környezeti, fenntarthatósági stratégia, politika, terv készítésének 
kötelezettsége, a nemzetközi szinttől kezdve egészen az egyedi környezethasználókig. A hosszabb 
távú gondolkodás jogi kötelezettsége talán némi segítséget adhat az egyensúlyából kibillent 
értékrend helyreállításához. A társadalmi részvétel, mint ismét sajátosan környezetvédelmi elvárás 
alább külön pontban kerül kifejtésre. 
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Érdemes figyelmet fordítani a ’szennyező fizet’ elvére is, amely voltaképpen mindenki felelősségét 
emeli ki a környezethasználat folyamatának egészében, a megelőző intézkedésektől kezdve egészen 
a potenciális károk lehetőség szerinti felszámolásáig, legvégső esetben a jogi felelősség 
megállapításáig. Valójában tehát a környezethasználat folyamatát végigkövető felelős gondolkodás 
jelenti ezen elv lényegét, amelyre éppen a környezeti nevelés készíthet fel kellőképpen. 

 

A Kvt. először is jogként tekint a környezeti nevelésre, elsősorban állami és önkormányzati 
feladat, amelyet az állam az oktatási és a közművelődési intézményeken keresztül, a 
környezetvédelmi egyesületekkel és a környezet védelmével foglalkozó lakossági szakmai 
szervezetekkel együttműködve látja el. Az állami feladat ellátása során a környezetvédelemért 
felelős miniszter (a hatályos kormányzati struktúrában az agrárminiszter) a környezeti ismeretek 
szakszerű oktatásának biztosítása és azok folyamatos fejlesztése érdekében együttműködik az 
oktatásért felelős miniszterrel és más érdekelt miniszterekkel. A hatályos szabályozás csak a 
települési környezetvédelmi programok fakultatív elemei között említi a környezeti neveléssel 
kapcsolatos feladatokat. Ennek érdekében tehát az önkormányzat döntése esetén ilyen 
tartalmú feladatokat szabhat, ám ezek nem kötelező tartalmi elemei a helyi környezetvéde lmi 
programnak.  

A környezeti nevelés oktatásjogi szabályai 

A környezeti nevelés mindig alkalmazkodik az oktatási intézményrendszer aktuális kereteihez. A 
következőkben röviden áttekintjük ezeket a intézményi és jogi kereteket. Az oktatásügyi ágazati 
szabályok terén a törvényi szintű szabályozás gerincét a 2012 szeptemberétől hatályos nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Kntv.) adja. A Kntv. a köznevelés 
tartalmi elemei között kifejezetten nevesíti a fenntartható fejlődésre nevelést (lásd az 1. § (2) 
bekezdést). Ennek szellemében a kapcsolódó 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében a 
kollégiumuk, valamint iskolák – az alapfokú művészeti iskola kivételével – pedagógiai 
programjukban, azon belül is a helyi tantervükben határozzák meg az egészségnevelési é s 
környezeti nevelési elveket, valamint 2019 szeptemberétől a környezeti nevelési programokat 
és tevékenységeket is42.  

2018 nyara óta a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés f) és g) pontja értelmében a 
pedagóguskompetenciák között szerepel „a nyitottság a különböző társadalmi-kulturális 
sokféleségre és a fenntarthatóság szempontjaira,” és „a környezeti nevelésben mutatott 
jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz 
kapcsolódó attitűdök átadásának módja” is.  

A hatályos Nemzeti Alaptantervben (NAT) (110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet) a nevelési célok 
között szintén megjelenik a fenntarthatóság és környezettudatosság. E szerint a köznevelés 
egyik célja, hogy a „felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 
változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat 
tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. 
Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, 
értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók 
számára. Az intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári 
kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a 
gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, 

                                                           
42 beiktatta a 20/2019 (VIII. 30.) EMMI Rendelet 24. §-a. 
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továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének 
megőrzésébe, gyarapításába.” 

Hasonlóképpen az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja (ONAP) (363/2012. (XII. 17 .) Korm. 
rendelet) az óvodapedagógus feladatai között a jogszabály a külső világ tevékeny megismerése 
körében kifejezetten is említést tesz a környezeti nevelésről. Eszerint az óvodapedagógus 
feladata, hogy lehetővé tegye a „gyermek számára a környezet tevékeny megismerését. 
Biztosit́son elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat- és 
ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakit́ására. Segit́se 
elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs 
kapcsolatokban és a környezet alakit́ásában, továbbá a fenntartható fejlődés érdekében 
helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakit́ására.” Az 
óvodák szintén pedagógiai programjuk keretében határozzák meg a környezeti nevelési elveket 
a vonatkozó, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint.  

A felsőoktatás tekintetében a képzési és kimeneti követelményeket meghatározó mini szteri 
rendelet értelmében az alap- és mesterképzési szakokon, felsőoktatási szakképzésekben az 
elsajátítandó szakmai kompetenciák részét képezik a fenntartható fejlődési alapismeretek, 
amelyek magukban foglalják a környezetvédelem alapismereteit is. Az egyes szakképzések 
vonatkozásában további szakspecifikus, fenntarthatóságra nevelés szempontjából releváns 
követelményt is tartalmaz a jogszabály.  

 

A  társadalmi részvétel jogának jelentősége a környezeti nevelés szempontjából43 

A közösségi részvétel megjelenésében éppen a környezetvédelmi problémákra adott válaszok 
keresésének volt döntő szerepe. A környezetvédelem ugyanis az az igazgatási terület, ahol az állam 
egyre kevésbé képes önállóan vállalni a felelősséget a döntések meghozataláért és végrehajtásáért, 
ugyanakkor a környezetvédelem területén jelentkezik talán a legerősebben az állampolgárok részéről 
is az az igény, hogy a döntésekbe beleszóljanak. Mindezt jelen dokumentum előző változata 
részletesen tartalmazta, így most e résznek csupán lényegi elemeire mutatunk rá. 

A közösségi részvétel alapvetően három elemet takar: a környezeti információhoz való hozzáférést, a 
döntésekbe való beleszólás jogát, valamint a jogorvoslati jogot. Ehhez társul a részvételre képesítés, 
melynek keretében tájékoztatást kell adni a közösségi részvétel lehetőségeiről. 

 

 

                                                           
43 Fülöp Sándor 2010. évi fejezetének rövidítésével, az eredeti szöveget ld itt: 
http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf, 153. oldaltól. 

http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf


A kézirat felhasználását a megvitatásra korlátozza a kiadó. A jelenlegi kéziratok majdani 
elfogadott változatai ingyenesen elérhetőek lesznek az mkne.hu honlapon.   

39 

Javaslatok44  

A környezeti és a fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos jogalkotás számára 

1. A környezeti nevelés témakörét a legtöbb hazai 
oktatási igazgatási jogszabályunk ma már fontos 
kérdésként kezeli, ugyanakkor paradox módon a 
környezetvédelmi jog kevésbé intenzíven foglalkozik a 
kérdéssel. A közoktatáson vagy a környezeti jogon belül 
a korábbi helyzethez képest is inkább bizonytalanok 
vagy teljesen megoldatlanok a környezeti nevelés 
szervezeti és támogatási kérdései. Javasoljuk a 
környezeti nevelésnek a jelenleginél nagyobb 
terjedelmű, egységes szellemű szabályozását a 
vonatkozó kötelező és ajánló nemzetközi jogi 
dokumentumok, valamint a jelen stratégiai 
alapvetésben megfogalmazott elvek 
figyelembevételével. Ezzel elejét lehetne venni a 
szabályozás egyes ágazataiban a környezeti nevelés 
támogatásában jelenleg észlelhető ingadozásnak, 
esetenkénti visszalépéseknek.  

2. Javasoljuk, hogy a fenntartható fejlődés terén 
stratégiai szakpolitikai dokumentumokban  vállalt célok 
(gyakorlati) megvalósítására létesüljön egy tárcaközi 
operatív testület, amely a célok megvalósítását 
kormányzati szinten koordinálja.45  

3. Amint arra rámutattunk, az egyes környezetvédelmi 
és globális felelősségvállalási tárgyú jogi eszközök még mindig elegendő értékes elemet 
tartalmaznak a környezeti neveléssel kapcsolatban, azonban ezek végrehajtásának az 
intézményi, költségvetési és eljárási garanciái továbbra is gyengének mondhatók.  

A környezeti és fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó társadalmi szervezetek számára 

4. A különböző tematikus segédanyagokban, oktató programokban ki kell dolgozni a környezeti 
ismereteken belül az alapvető környezeti jogi, illetve a részvételre képesítő ismeretek fejezetét 
is. 

5. A rendelkezésre álló jogi tájékoztató anyagokat bővíteni, fejleszteni és a környezeti 
neveléssel foglalkozó szakemberek körében terjeszteni kell.  

Környezeti nevelők számára 

6. Tegyék elevenné környezetvédelmi kapcsolatrendszerüket. Vegyék fel a kapcsolatot – ha még 
nem tették volna – a helyi, regionális környezetvédelmi szervezetekkel, a megyei 
főügyészségeken dolgozó környezetvédelmi ügyészekkel, környezetvédelmi joggal foglalkozó 
egyéb szakemberekkel, ügyvédekkel, egyetemi oktatókkal, avagy a tapasztalt civil 
szervezetekkel. Ismerjék meg a helyi környezetvédelmi döntésekben való részvétel általános és 
konkrét lehetőségeit. A helyi ivóvíz minőségi problémáival, a közelben levő felszíni vizek 
szennyezésével, illegális hulladéklerakókkal, a közúti közlekedéssel együtt járó zaj - és 
levegőszennyezéssel, a zöldterületeket felszámoló beruházásokkal stb. kapcsolatos ügyekben 

                                                           
44 Fülöp Sándor 2003. évi és 2010. évi javaslatainak csekély átdolgozásával. 
http://mkne.hu/strategia/strategia.pdf (2003); http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf (2010) 
45 A szerk kérdése: Ebben az anyagban is szerepelt tárcaközi szervezet; vajon ugyanez a típusú? Az alapvető 
jogok biztosának Jelentése az AJB-676/2013. számú ügyben 

Paradox-ra a szerk. megjegyzése: 

Talán amiatt, mert 1) a teljes 
fenntarthatóság-jog  5 tárcánál legalább 

8 államtitkárságra tartozik a statutum 
rendelet szerint, mégpedig valahogyan 

korlátozottan (jelzős szerkezetként). 
Kimondott legfelső felelőse pedig nincs. 

Emiatt aztán a miniszterelnöké a 
felelősség? 

Érdemes javaslat-e, hogy legyen 
Fenntarthatósági Kabinet a kormányon 
belül? Vagy hogy pl. a Nemzetstratégiai 

Kabinet kifejezetten foglalkozzon a 
fenntarthatóság témájával? 

2) a nevelési jogokat pedig az EMMI 
általában, és a szakképzés és 

felsőoktatás vonatkozásában az ITM 
(plusz a szakképzésben érintett néhány 

további tárca) magánál tartja; és 
lehetőleg a saját ágazati felelősségi 

körükben szabályozzák, a törvényeknél 
is a sajátjaikat fókuszálják. 

http://mkne.hu/strategia/strategia.pdf
http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf
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használják a közösségi részvétel rendelkezésre álló lehetőségeit, vonják be ebbe a 
tevékenységbe a diákjaikat vagy az általuk nevelt, befolyásolt embereket. A gyakorlat i 
környezetvédelemben való aktív részvétel a legjobb környezetvédelmi nevelés – ez a 
környezetvédelmi jogi ismeretekre is igaz. 

7. Az Alaptörvény által nevesített „mindenki” kötelezettségét jelenítsék meg a környezeti 
nevelő munka során, és töltsék meg tartalommal a fiatalok számára: a fiatalok környezeti 
kérdések iránti érzékenységének fokozása révén, illetve azáltal, hogy bátorítják a felnövekvő 
generációkat természeti örökségük jövője felett érzett jogos aggodalmuk kifejezésére, a 
társadalmi közbeszédben való aktív képviseletére.  
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?***Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-676/2013. számú ügyben. 
https://docplayer.hu/19295227-Az-alapveto-jogok-biztosanak-jelentese-az-ajb-676-
2013-szamu-ugyben.html 
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5. A növekedés paradigmája… a fejlődés paradigmája … 
prosperálás…. piszokul növekedik 

Fidrich Róbert  

Kiss Károly: kamatos kamat: Liget, kilencvenes évek eleje. Cikk. Lukács András is alkalmas szerzőtárs 
lehet… Tóth Gergő is ….  

Németo: recesszió van. Nominális kamat:; Reálkamat: van kamat, de az infláció  elviszi. Már reális 
negatív kamat is van: fizetni kell azért, mert a  pénzét a bankban tartja (kezelési költség). 

Piacgazdaság nincs kamat nélkül.. A kamat a profit egy formája. Ha nincs, akkor az a szovjet direktív 
tervezés, ami totál káosz. Ha nincs ösztönzés, az elviszi az innovativitást, a hosszú távú érdek 
érvényesítését… Indikatív tervgazdaság. ez is rossz volt. Ha nincs piacgazdaság, akkor nihil van. 

A piacgazdaságok legfontosabb eszköze a kamatszint meghatározása.  

Növekedés: ha fajlagosan növekedő energia és anyagfelhasználással jár, akkor ez káros a 
környezetre. Ha azonban csökkenti, akkor az éppen jó. Növekedjen, hogy kinője az adósságát, de ne 
környezetterhelően. Még GDP-ben is értelmezhető. Van környezeti szempontból  kívánatos 
növekedés. 

A m GDP a világénak 0,2%-a… az ÜHG kibocsátás is… A kínaiak tíz éve hetente építettek egy szenes 
erőműt, ma már csak havonta. A brit 2%-os ÜHG kibocsátást is tönkrevágják hetente. 

Már nem a 100 legnagyobb vállalat a tranasznacionális (azok az olajvállalatok). Ma a legnagyobb 
vállalatok a Microsoft, a FB, Baydoo, az IKT-vállaltok. Amerikai és kínai vállalatok. A tőkeösszetétel, 
vagy az operációs helyszín az érdekes a multinacionálisban? Ma már ez nem érdekes. Ma a globális 
információtechnológiai platformok a vezetők. 

A szegénység csökken. A felső-alsó 5% közötti különbség nő, de ennél sokkal fontosabb, hogy 
kialakulóban van egy globális középosztály. A kínai és indikai és tajvani és délkóreai felzárkózás 
iszonyatos környezetterheléssel járt. 2016-tól visszafordult a szegénység csökkenése, éhezés 
csökkenése, ismét növekszik. Utóbbi 2-3 év trendje… Húsz éves távlatban nézve: nagymértékű 
csökkenés a szegénységben. 

 

A harmadik évezred (a XXI. század) második évtizedének végén eljutottunk odáig, hogy a korábban 
még csak fenyegetésként felmerülő különféle környezeti válságok már egyértelműen kimutathatók, 
és haladéktalanul cselekednünk kell, hogy megakadályozzuk az éghajlatváltozás még nagyobb 
pusztítással járó, teljes mértékű elszabadulását. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének 
(IPCC) legújabb jelentése46  szerint 10-12 évünk maradt arra, hogy a felmelegedést 1,5 foknál 
megállítsuk., haladéktalanul meg kell változtatnunk termelésünk és fogyasztásunk szerkezetét úgy, 
hogy 2050-re az üvegházhatású gázok (ühg) globális kibocsátása ne haladja meg a természet ühg-
elnyelő képességét. Az ENSZ Biodiverzitás és Ökoszisztéma Szolgáltatás Kormányközi Testületének 
(IPBES) jelentése 47 szerint a természet jelenlegi pusztulása példa nélkül álló az emberiség története 
során. a fajok kihalása egyre gyorsul, melynek a társadalomra nézve is súlyos következményei 
várhatóak. Az IPBES-jelentés kihangsúlyozza, hogy a globális ökológiai összeomlás elkerüléséhez 
gyökeres, rendszerszintű változásra van szükség.48   

                                                           
46 https://www.ipcc.ch/sr15/ 
47 https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/spm_unedited_advance_for_posting_htn.pdf 
48 https://ipbes.okologia.mta.hu/node/28 ill. 
https://mtvsz.hu/madarak_es_fak_napja_rendszerszintu_valtozas_szukseges_a_globalis_okologiai_osszeomlas
_elkerulesehez 

https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/spm_unedited_advance_for_posting_htn.pdf
https://ipbes.okologia.mta.hu/node/28
https://mtvsz.hu/madarak_es_fak_napja_rendszerszintu_valtozas_szukseges_a_globalis_okologiai_osszeomlas_elkerulesehez
https://mtvsz.hu/madarak_es_fak_napja_rendszerszintu_valtozas_szukseges_a_globalis_okologiai_osszeomlas_elkerulesehez
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Ma már a környezeti válságokról nem távoli, jövőbeni fenyegetésként beszélünk, legyen szó akár az 
éghajlatváltozásról vagy a biológiai sokféleség csökkenéséről. Ráadásul ezekkel a válságokkal nem 
külön-külön, hanem egységes egészként kell megküzdenünk, a teljes rendszerszintű változás 
keretében. Világosan látható, hogy a környezeti problémák mögött rendszerszintű összefüggések 
mutathatók ki. Jelenlegi civilizációnkban lényegében szinte minden gazdasági tevékenység 
környezethasználattal, környezetterheléssel jár, s ma már a problémák okainak felsorolásakor a 
környezeti válságokkal foglalkozó ENSZ-jelentések is a főbb hajtóerők között említik a legtöbb 
gazdasági ágazatot. Ezért teljes paradigmaváltásra, közös gondolkodásunk közös megváltoztatására 
van szükség. 

Miként a természetben, az ökológiai rendszerekben is csaknem minden mindennel összefügg, a 
környezeti válságok mögött húzódó társadalmi és gazdasági hajtóerőknél is hasonló a helyzet, ezért 
az ebben a fejezetben tárgyalt témák áttekintése sem feltétlenül lineárisan, folyamatosan olvasva 
ajánlott, érdemes azt is megnézni, hogy ezek a hajtóerők miként vannak kapcsolatban egymással, 
miként hatnak egymásra. (ld. 1. ábra) 

A fenntartható fejlődés, fenntarthatóság kérdéskörének tárgyalásakor gyakran mondják laikusok, 
hogy a fenntartható fejlődés három fő pillére a természet/környezet, a társadalom és a gazdaság. Ez 
azonban nem igaz, ezek nem pillérek, s végképp nem egyenrangúak. Ha metaforára van szükségünk, 
használjuk ezt: a társadalmi jóllét a fenntartható fejlődés célja, a gazdaság ehhez csupán eszköz, 
miközben mindennek a feltétele, az alapja a természeti környezet. 

A mai társadalomban, a közbeszédben, a politikában a gazdaság illetve a gazdasági növekedés (GDP) 
áll a középpontban. Ez alapvető hatással van a legfőbb értékeinkre is. A mai közgondolkodásban a 
gazdasági szemlélet dominanciája abban is jelentkezik, hogy Földanyánk életünket, 
fennmaradásunkat biztosító részeiről „természeti erőforrásként”, az emberekről „humán 
erőforrásként” beszélünk, de még amikor megpróbáljuk értékelni mindazt, amit a természet, a 
biológia sokféleség nyújt számunkra, akkor is ökoszisztéma szolgáltatásokról ill. természeti tőkéről 
beszélünk. A „versenyképesség” abszolutizálása, a középpontba állítása rossz üzenetet közvetít a 
társadalom felé (az értékrendben a versenyt helyezi az együttműködés fölé). 
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1. ábra: A környezeti terheléseket meghatározó hajtóerők rendszere (Forrás: 
http://hulladekboltermek.hu/cikk/1245/869052/20121107_parbeszed_gyulai_ivannal_1.htm 

Az IPBES-jelentés szerint az elmúlt 50 évben a népesség megduplázódott, a gazdaság a négyszeresére  
nőtt, a kereskedelem pedig 10-szeresére. Mindezek együtt tovább növelik az energia és a 
(nyers)anyagok iránti igényt. A XX. században az emberiség anyaghasználata 8-szorosára nőtt, ezen 
belül az építési anyagok kitermelése 34-szeresére, az ipari alapanyagok (ásványok, ércek) kitermelése 
27-szeresére, a fosszilis energiahordozók felhasználása 12-szeresére. A túlfogyasztás, a 
fenntarthatatlan termelési és fogyasztási mintázataink következtében ma már olyan nagy az 
ökológiai lábnyomunk, hogy emberiség ma 1,6 bolygónyi erőforrást igényelne ahhoz, hogy 
tartamosan elégíthesse ki szükségleteit. 2018-ban már augusztus 1-jén értük el a globális „túllövés” 
napját, vagyis, amikor a  világtársadalom meghaladta bolygónk ökológiai kapacitásait, az év ezt 
követő részében lényegében „hitelből” éltünk, az ökológiai adósságunkat növeltük. (2019-ben az 
európai  „túllövés” napja május 10-én volt.) Minden további terhelés rontja a jövő  nemzedékek és az 
élet esélyeit a Földön. 

Lépjünk túl a „szent” GDP-n! 

Napjainkban a közgazdászok és a politikusok – tisztelet a kivételnek itthon és külföldön, - a gazdasági 
növekedési célkitűzéseket hajszolják, amelynek középpontjában a GDP (gross domestic product = 
bruttó hazai termék) áll. Ez a mutató egy ország adott idő alatti gazdasági termelésének a 
mérőszáma. A GDP rendkívül félrevezető mutató, ugyanis mindenféle gazdasági tevékenységet 
magába foglal, függetlenül attól, hogy az társadalmi vagy környezeti szempontból hasznos-e, 
fenntartható-e. Ha egy környezeti katasztrófát (pl. kolontári vörösiszap-szennyezést) követően a 
mentőknek, katasztrófavédelemnek ki kell vonulni a helyszínre, az áldozatokat el kell temetni, a 
területet helyre kell állítani, a felelősök bírósági tárgyalása során ügyvédet fogadnak, az elítéltek 
fogva tartására börtönöket kell fenntartani, az mind növeli a GDP-t. A GDP növelésének célkitűzése 
fenntarthatósági szempontból káros, ráadásul rossz üzentet közvetít a társadalom felé.   Amennyiben 

http://hulladekboltermek.hu/cikk/1245/869052/20121107_parbeszed_gyulai_ivannal_1.htm
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olyan, alternatív mutatókat használunk társadalmi fejlődés mérésére, amelyek figyelembe veszik a 
természeti tőke kimerítését, akkor máris látható, hogy nem olyan nagy mértékű a „valódi” növekedés 
mint azt a GDP sugallja, sőt, akár még negatív növekedést is kimutathatunk. (2. ábra).49 

2. ábra  

Az elmúlt években az OECD keretein belül a Nobel-díjas Joseph Stiglitz közgazdász vezetésével 
elindult egy kezdeményezés indult a GDP leváltására: alternatív gazdasági mutatók kidolgozására és  
elterjesztésére.50 Reméljük, hamarosan széles körben eredménye lesz ennek az erőfeszítésnek. 

A Brundtland-jelentés még olyan gazdasági növekedést álmodott a világ számára, amelynek 
eredményei igazságosabban jutnak el az emberekhez. Azonban a hosszú távú trendeket vizsgálva azt 
látjuk, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek folyamatosan nőnek. Miközben 2018-ban a világ 
leggazdagabb milliárdosainak a vagyona 12 százalékkal (naponta 2,5 milliárd dollárral) nőtt, eközben 
az emberiség legszegényebb felének (3,8 milliárd ember) a jövedelme 11%-kal csökkent.51 

* 

A társadalmi egyenlőtlenségek növekedésének, valamint a környezetpusztítást okozó  gazdasági 
növekedési kényszernek egyik hajtóereje a kamatos kamatra épülő pénzrendszer. A kamatos kamatra 
épülő (exponenciális) növekedés fenntarthatatlanságát jól illusztrálja a „József-fillér” példája: ha 
Szent József egyetlen fillért betett volna a bankba, 5%-os kamatra, Jézus születésekor, és ma 
besétálna a bankba a pénzéért, több mint 500 milliárd Föld méretű aranyat kapna (a Föld Nap körüli 
pályáján 77 519 db földgolyó fér el, így 2019-ben annyi Föld méretű aranygolyót kapna a pénzért, 
amely csak 7 260 156 földpályán férne el).52 

A kamatos kamat és a fenntarthatatlan világ kéz a kézben jár, mivel 

- a kamatos kamat átrétegzi a munkával szerzett jövedelmeket a pénz kamatoztatásából 
származó jövedelemmé. A társadalom 80%-a közvetlen hitelfelvevő, továbbá közvetett 
módon a fogyasztásán (minden áruban és szolgáltatásban beépített kamat van) és az állam 
adósságtörlesztésén keresztül (az állam adósságát a polgárok fizetik ki adók, járulékok 
formájában) hitelkamatot fizet. Mindez a társadalom leggazdagabb rétegeihez vándorol 

                                                           
49 
http://www.2017bioecosummit.eu/uploads/images/speakers/presentations/Summit%2014122017%20Martin%20Stuchtey
.pdf 
50 OECD: Beyond GDP - Measuring What Counts for Economic and Social Performance 

http://policydialogue.org/files/publications/papers/FINAL-Beyond-GDP_-Measuring-What-Counts-for-Economic-and-Social-
Performance.pdf  
51 https://www.oxfam.org/en/research/public-good-or-private-wealth 
52 Dr. Gyulai Iván, Fidrich Róbert, Éger Ákos (ÉVSZÁM?): Pénz és fenntartható fejlődés – második, javított/bővített kiadás (12-13. oldal) 

https://mtvsz.hu/dynamic/fenntart/penz_es_fenntarthato_fejl_2kiad.pdf 

http://www.2017bioecosummit.eu/uploads/images/speakers/presentations/Summit%2014122017%20Martin%20Stuchtey.pdf
http://www.2017bioecosummit.eu/uploads/images/speakers/presentations/Summit%2014122017%20Martin%20Stuchtey.pdf
http://policydialogue.org/files/publications/papers/FINAL-Beyond-GDP_-Measuring-What-Counts-for-Economic-and-Social-Performance.pdf
http://policydialogue.org/files/publications/papers/FINAL-Beyond-GDP_-Measuring-What-Counts-for-Economic-and-Social-Performance.pdf
https://www.oxfam.org/en/research/public-good-or-private-wealth
https://mtvsz.hu/dynamic/fenntart/penz_es_fenntarthato_fejl_2kiad.pdf
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betéti kamat formájában. Ez a mechanizmus állandósítja, hogy a szegények és gazdagok 
közötti jövedelemkülönbség fennmaradjon, sőt növekedjen (3. ábra);53  

- a kamatos kamat növekedésre kényszerít, mert az adósok csak úgy tudják visszafizetni az 
adósságaikat, ha a növekedésből előteremtik annak ellenértékét. Az eladósodott állam is 
ezért áll a növekedés oldalán a stabilitás, az állandóság helyett;  

- a kamatos kamat rövid távú szemléletre kényszerít, mivel leértékeli a jövőt. Ezért 
választásaink mindig a rövid távú hasznokat részesítik előnyben, veszélyeztetve, hogy hosszú 
távra is megőrizhessük értékeinket ; végül 

- a kamatos kamattal terhelt pénz feléli a társadalmi tőkét, az együttműködés helyére a 
vetélkedést, a kölcsönös nagylelkűség helyére a pénzért vehető szolgáltatásokat állítja.  

3. ábra  

A hitelezés és a fenntarthatatlanság közti összefüggés egyértelmű, mivel a hitelezés teremti meg a 
túlfogyasztás pénzügyi fedezetét. A pénzügyi válság jó előrejelzése volt annak, hogy ha túl sok hitelt 
veszünk fel, akkor túl sok fogyasztást előlegezünk meg a jövőtől, így azt előbb vagy utóbb nem tudjuk 
visszafizetni. Ma a pénzügyi rendszer, holnap az ökológiai rendszer omlik össze, de ezt nem lehet 
majd pénzzel feltámasztani. Az előrehozott fogyasztás árát egyszer meg kell fizetni valakinek, a 
pénzpiacon ugyanúgy, ahogyan az ökológiai javak piacán. 

A hitelt igénylők között – legyen az magánszemély, vállalat, vagy akár maga az állam – nincs 
különbség abban a tekintetben, hogy a jelen fogyasztását finanszírozzák a jövő teljesítményéből. 
Amikor tehát az állam segítségére siet a pénzintézeteknek, akkor meghosszabbítja a nem 
fenntartható fogyasztás lehetőségét. A 2014-es jelentések szerint a világ teljes adóssága – magán és 
közadóssága, valamint pénzintézeti adóssága együtt – 313%-kal meghaladta a világgazdasági 
kibocsátást (ami 77,60 billió dollár). A helyzet fenntartásához így egyre nagyobb adósságok társulnak, 
mind pénzügyi, mind társadalmi és ökológiai értelemben. Úgy tűnik, a világ semmit sem tanult a 
2008-as válságból.  

* 

A leggazdagabb milliárdosok vagyonának növekedését a különféle adóelkerülési praktikák valamint 
az egyes kormányok és helyi önkormányzatok által adott adókedvezmények is segítik. Miközben a 
gazdagok és a nemzetek feletti cégek elkerülik az adózást, és pénzüket adóparadicsomokba 
menekítik, a szegényeket és a hazai kisvállalkozásokat komoly adók sújtják. 

Bár az elmúlt évtizedek környezeti katasztrófáinak hatására a világ országai megpróbálták bevezetni a 
„szennyező fizet” elvet, a gyakorlatban sokszor sajnos inkább az ellenkezője érvényesül: a külföldi 
befektetők perlik az államokat, az elmaradt haszon érdekében – a károkat a társadalomra terhelve –, 

                                                           
53 uo. 14-15. oldal vagy eredetiben Creutz, H. 1995. A pénz szindróma I.-II. Nyíregyháza: Örökségünk kiadó 
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vagy pedig így kényszerítik ki a környezetkárosító beruházások engedélyezését (befektető-állam 
vitarendezési mechanizmus, ISDS). Mindezt a nemzetközi kereskedelmi- és befektetési 
egyezmények teszik lehetővé. Ezek egyik fő célja manapság a „kereskedelmet akadályozó korlátok” 
(környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági, munkajogi stb. szabályok) leépítése.  

A háttérben a gazdasági globalizáció áll.  

Ma már a világ legjelentősebb gazdasági szereplői a hatalmasra nőtt nemzetek feletti 
(transznacionális) vállalatok lettek (vö. a 100 legnagyobb gazdaság).  Ezért jelentősen megnőtt az 
óriáscégek hatalma, lobbiereje, érdekérvényesítő képessége. A nemzetek feletti vállalatoknak – 
lobbiszervezeteken, valamint az olyan intézményeken keresztül, mint például a davosi Világgazdasági 
Fórum – ma már jelentős befolyásuk van a nemzeti és nemzetközi szakpolitikák alakítására vagy akár 
egyes környezetvédelemmel foglalkozó jogszabály vagy nemzetközi egyezmény felhígítására, 
késleltetésére vagy akár megakadályozására. (Vö. Europe Inc. könyv54, a Corporate Europe 
Observatory különféle tanulmányai vagy a Föld Barátai nemzetközi hálózat, a Greenpeace ide 
vonatkozó tanulmányai).  

A nemzetek feletti vállalatok alkupozícióját a nemzeti kormányokkal szemben az is növeli, hogy a 
külföldi tőke manapság könnyen áttelepülhet egyik országból a másikba. Emiatt sokkal kisebb 
manapság már a nemzeti kormányok mozgástere. 

A nemzetek feletti vállatok térnyerése miatt a munkások érdekérvényesítő képessége is csökkent, 
ugyanis egyes országok munkásai könnyen kijátszhatóak egymás ellen. 

A nemzetek feletti vállalati struktúra ezen felül szintén szerepet játszik abban, hogy nem érvényesül a 
„szennyező fizet” elve, a nemzetek feletti vállalatok sokszor büntetlenül megúszhatják a 
környezetszennyező tevékenységek miatti felelősségre vonást, kártérítést (pl. nagybányai 
ciánszennyezés). 

A globalizáció, a világkereskedelem térhódítása következtében a szállítás mértéke globális szinten 
jelentősen megnőtt, s ennek következtében az üvegházhatású gázok kibocsátása és egyéb a 
szállításhoz kötődő levegőszennyezés és környezetszennyezés mértéke is. A globalizáció szintén 
felerősíti a főleg fejlődő országokból származó természeti erőforrások kitermelését, az ehhez 
kapcsolódó környezetszennyezést és az esőerdők kiirtását. 

A nemzetközi pénzügyi rendszer 

Nagyon sok környezetkárosító beruházás (autópályák, kőolajvezetékek, atomerőművek, aranybánya 
beruházások stb.) mögött az adófizetők pénzén működő nemzetközi pénzügyi intézmények 
(Világbank, Nemzetközi Valutaalap, Európai Beruházási Bank) esetleg kereskedelmi bankok, 
nyugdíjpénztárak állnak, de az EU költségvetéséből (a kohéziós alapokon keresztül) is számos 
beruházást támogatnak. Mivel ezek a pénzügyi intézmények vagy a mi adónkból működnek vagy a mi 
megtakarításainkat fektetik be, fontos lenne, hogy beleszóljunk: Ne pénzeljenek környezetkárosító 
beruházásokat! 

A pénz és a helyi erőforrások kiáramlása a helyi gazdaságból 

Adóparadicsomok, adóelkerülés: a külföldi befektetők sokszor hatalmas adókedvezményeket kapnak 
a helyi kormányoktól, önkormányzatoktól, a globális nagyvállalatok sokszor cégcsoporton belüli 
transzferárazással menekítik ki külföldre a profitjukat, miközben a hazai, helyi gazdasági szereplőket 
komoly adók sújtják.  

Sokszor az ilyen egyenlőtlen feltételek hátráltatják a fenntarthatóbb, helyi gazdasági 
kezdeményezések térnyerését. 

                                                           
54 http://the-eye.eu/public/concen.org/Criticism%20of%20Capitalism%20%26%20Globalization%20-

%20Collection%204/Europe%20Inc%20-
%20Regional%20%26%20Global%20Restructuring%20and%20the%20Rise%20of%20Corporate%20Power%20(2000).pdf 

[TB3] megjegyzést írt: Válság idején igen,  az államnak ki 
kell segítenie.) 
Ha nem segítette volna ki az állam, akkor összeomlott volna 
a gazdaság. És a globális társadalom. 
Lényeg: a piacgazdaságnak és a növekedésnek ez a mértéke 
tönkreteszi az ökoszisztémát. A részleteket 
differenciáltabban kell leírni. 

http://the-eye.eu/public/concen.org/Criticism%20of%20Capitalism%20%26%20Globalization%20-%20Collection%204/Europe%20Inc%20-%20Regional%20%26%20Global%20Restructuring%20and%20the%20Rise%20of%20Corporate%20Power%20(2000).pdf
http://the-eye.eu/public/concen.org/Criticism%20of%20Capitalism%20%26%20Globalization%20-%20Collection%204/Europe%20Inc%20-%20Regional%20%26%20Global%20Restructuring%20and%20the%20Rise%20of%20Corporate%20Power%20(2000).pdf
http://the-eye.eu/public/concen.org/Criticism%20of%20Capitalism%20%26%20Globalization%20-%20Collection%204/Europe%20Inc%20-%20Regional%20%26%20Global%20Restructuring%20and%20the%20Rise%20of%20Corporate%20Power%20(2000).pdf
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A gazdasági rendszer egyéb hiányosságai 

Jelenleg  a munkabérekre rakódó adóterhek világszerte nagyon magasak, ezzel a természeti 
erőforrások szinte ingyen hozzáférhetőek a gazdaság szereplői számára. Ennek az a következménye, 
hogy az externális költségek a társadalomra hárulnak.  

Mivel manapság a világgazdaságot domináló nagyvállalatok túlnyomórészt a tőzsdén kereskedő 
részvényesek kezében vannak, akiknek a legfőbb céljuk az, hogy a birtokukban levő cégek részvényei 
a legrövidebb idő alatt a legnagyobb nyereséget produkálják,   az egész gazdaságban eluralkodik a 
rövid távú szemlélet (negyedéves pénzügyi beszámolók, négy éves választási ciklusok). Ennek 
egyenes következménye a terhek áthárítása a jövőnemzedékre. 

 

 

 

Néhány fennmaradt kérdés a lektori folyamatból: 

A fejezet első bekezdése nem ennek a fejezetnek a témája, hanem a 
kötet Bevezetőjébe tartozik. 

Negatív kamat fogalma szerepelhet? 

A „kamatos kamat leértékeli a jövőt” – ezt kicsit bővebben kell 
magyarázni, akár lábjegyzetben, hogy a nem közgazdászok is 

megértsék az összefüggést. 

[TB4] megjegyzést írt: az elmúlt évtizedben tényleg 30-40 
dolláros kőolajárak voltak.  
Ez így mégis túlzás. 
Ha internalizálnánk, akkor jóval magasabb árak lennének. 
A szinte inygen, az túl erős. 
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6. Materiális kultúra  

Urbán Csilla, Merza Péter  és Pilinger Zsuzsa 55 

A felelős fogyasztói magatartás illetve döntéshozói tudatosság fontos része a környezeti nevelésnek, 
a társadalom minden rétegében és közösségében. Az ipari, gazdasági fejlettség egy olyan jóléti 
társadalmat hozott létre, amiben az anyagi kultúra fordított arányban változik. Az erőforrások 
kitermelése, termékek gyártása és használat utáni eldobása már nem fenntartható. Az anyagok 
áramlása függ a fogyasztói szokásainktól. A körforgásos gazdaság elméletével megszületett új 
gondolkodásmód új hierarchiát eredményez az anyagokra nézve. a hulladék termelése erőforrás 
pazarlást jelent, és kezelése minden esetben környezetterheléssel jár, így az első és legfontosabb a 
hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése. A takarékosság, az anyagok körforgásban 
tartása, felelős anyaghasználat elérésével megfékezhető az erőforrások pazarlása és megvalósítható 
a hulladék biztonságos ártalmatlanítása. A gyártók folyamatosan fejlesztenek, gyors egymásutánban 
dobják piacra a jobbnál-jobb készülékeket. Ezzel együtt jár a termékek életciklusának rövidülése, 
amely a kiszolgált berendezésekből származó hulladék mennyiségének gyorsuló növekedésével jár 
együtt.   A jövő generációk érdekeit szem előtt tartó fejlesztések szükségesek a gyártás, forgalomba 
hozás szabályozásában is. 

A hazai jogszabályokba is átültetésre kerülő EU-s körforgásos irányelvben meghatározott célszámokat 
csak úgy fogjuk tudni teljesíteni, ha a társadalom minden tagja aktívan kiveszi részét, ehhez pedig 
elengedhetetlen a széles körű környezettudatos szemléletformálás. 

 

Kulcsszavak: pazarlás; körforgásos gazdaság; fogyasztói szokások, nulla hulladék; használat; termék; tárgy; 
újrahasznosítás  

Helyzetkép 

Napjainkra az emberiség többsége (55%) városi környezetben  éli mindennapjait (2050-re az ENSZ 
68%-ot jósol). Az életmódunk egyre jobban eltávolodik a korábbi évszázadok alatt kialakított 
kultúrtájtól, különösen a természettől. Napi rutinunkat tárgyak (egyre okosabbak) szolgálják ki. 
Minden, amivel kapcsolatba kerülünk, formálja a tudatunkat, hatással van a mentális állapotunkra, 
ezáltal meghatározza szociális kapcsolatainkat is.  

Materiális kultúra alatt azt az anyagi világot értjük, amit az ember hozott létre – ebbe nem tartozik 
bele a természeti környezet. A tárgyakhoz kapcsolódó kultúrához tartozik minden mesterséges tárgy, 
építmény előállítása, használata és megsemmisítése. 

Az utóbbi évtizedekben az emberi tevékenység olyan hatással van a Föld ökoszisztémáira, hogy egy új 
földtörténeti kor vette kezdetét: az antropocén. Tudósok azért tartották szükségesnek egy új kor 
megjelölését, mert ezek a tevékenységek olyan mértékűek, hogy könnyedén kijelenthetjük: ezek a 
hatások még évezredek múltán is láthatóak, érzékelhetőek lesznek. Gondoljunk csak bele: az emberi 
alkotások, tárgyak nagyon fontos alapját képezik a régészek, történészek kutatásainak. A tárgyak, 
eszközök, valamint emberi létesítmények, infrastrukturális hálózatok előállítása, építése pedig talán 
sosem volt még olyan fontos, mint napjainkban. A globalizációnak, ipari forradalmaknak 
köszönhetően egyre egyszerűbb és olcsóbb a tömegtermelés, valamint megjelent egy újfajta 
alapanyag, a műanyag, amely tartósságával bizonyította, hogy az emberiség képes olyan anyagok 
előállítására, amelyek képesek jóval túlélni akár talán magát az emberi fajt is. Már egy új kőzetet is 
találtak Hawaii szigetén, amit plasztiglomerátumnak neveztek el (kőzet és műanyag keveréke). 

A tömegtermelés lehetőségéhez a társadalom viszonylag gyorsan tudott alkalmazkodni, és mára 
kialakult az ún. fogyasztói társadalom. A neve is mutatja, hogy az emberek lényegében fogyasztókká 

                                                           
55 HuMuSz, Humusz Szövetség, ld. humusz.hu  
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váltak:  termékek, szolgáltatások, ideák fogyasztóivá. A tárgyaknak nagyobb értéket tulajdonítunk, 
mint emberi kapcsolatoknak, szellemi értékeknek. Ehhez hozzájárult az urbanizáció is. Városlakóként 
a helyi közösségekből elszigetelt egyének lettek, az ebből fakadó érzelmi űrt pedig termékek 
fogyasztásával kívánjuk betölteni – legalábbis a vállalatok a reklámok révén erre próbálnak buzdítani 
minket. A termékeknek/szolgáltatásoknak köszönhetően szebbek, boldogabbak, jobbak leszünk – 
legalábbis ezt ígérik számunkra az érzelmekre és a tudatalattinkra (is) ható reklámok. 

A materiális kultúra a mai társadalomban kiemelt szerepet játszik. A tárgyak nem csupán használati 
eszközök, amelyek a mindennapi tevékenységet segítik. Jóval több értéket, tulajdonságot 
tulajdonítunk nekik, érzelmileg kapcsolódunk hozzájuk. A tárgy: 

- az önkifejezés eszköze, 

- értékmérő, 

- társadalmi státuszt jelöl, 

- terápiás eszköz stb. 

 

A gondolkodásmód megváltoztatására van szükség, s ehhez a termékek, tárgyak életciklusának 
ismeretére. Honnan jön, mi lesz vele, s közben mit okoz? Egészséges-e? Környezetbarát-e? 
Kiváltható-e? Mi mivel helyettesíthető? Ezeknek a tulajdonságoknak az ismerete révén az egyén 
képessé válik elemezni a tárgyakat. Az elemzés kiemelten fontos abból a tekintetből, hogy ítéletet, 
véleményt alkothassunk a dolgokról.   

A fogyasztás mindig csak rövid távon képes az igényeket kielégíteni, így – és a reklámok hatására – rá 
vagyunk kényszerítve az újabb és újabb fogyasztásra, megjelentek az egyszer használatos eszközök. 
Azonban ez egyfajta kettősséget eredményezett: bizonyos tárgyaknak túl sok jelentőséget 
tulajdonítunk, másoknak pedig túl keveset, csupán elfogyasztjuk, és gondolkodás nélkül elhajítjuk 
őket. Megvásárolt tárgyaink 99%-a hat hónapon belül kikerül a birtokunkból, jórészt hulladék 
formájában. 

A másik probléma, ami jelenleg is, de a jövőben még nagyobb kihívást fog jelenteni az emberiség 
számára, az a materiális kultúrának a természeti környezetre gyakorolt hatása. Az állandó fogyasztás 
ugyanis állandó termelést igényel, valamint a tárgyak, szolgáltatások „elfogyasztása” 
hulladékhegyeket, és -szigeteket eredményez. Ez hosszú távon a természeti erőforrások 
kimerüléséhez, a természetes élőhelyek leromlásához, így fajok eltűnéséhez, a globális klíma 
megváltozásához, az emberi egészség romlásához vezet.  

Jelenlegi gazdasági, társadalmi, kulturális berendezkedésünk az „eldobós” gondolkozás példáját 
követi. Egy lépcsőfokkal előrébb járnak a magukat környezettudatosnak, ökológiailag érzékenynek, 
zölden gondolkozónak stb. nevezők, akik az „újrahasznosítós” gondolkozás szerint élnek, vagy 
legalábbis szeretnének élni. Ez a gondolkozás lehetővé teszi a fogyasztói magatartás végtermékeként 
keletkező hulladék bizonyos arányú újrafeldolgozását, hasznosítását. 

A valódi fenntarthatósághoz a körforgásos szemlélet elterjedése szükséges: anyagi erőforrásainkat 
úgy használjuk fel, hogy ne keletkezzen káros, hasznosíthatatlan melléktermék. A termékek hosszú 
életciklussal rendelkezzenek, javíthatók és végső esetben újrahasznosíthatók legyenek. Így csökkenne 
az erőforrások pazarlása és a bolygóra gyakorolt káros hatása. Csökkenne a hulladék mennyisége és 
veszélyessége.  

Szemlélet- és attitűdváltozásra van szükség ahhoz, hogy a fogyasztók megértsék: a fogyasztási 
cikkeknek az élete jóval az üzletek polcaira kerülés előtt kezdődött, és még a használat után is tovább 
tart.  Azaz életciklus- és rendszerszemléletre van szükség, hogy megértsük, tevékenységeinknek 
sokkal nagyobb hatása van a környezetre, embertársainkra, más élőlényekre – akár jövőbeliekre is! – 
mint azt elsőre gondolnánk. 
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Oktatási vonatkozás 

Az oktatásban is holisztikus szemléletre van szükség ahhoz, hogy 
megértsük, minden mindennel összefügg. A tantárgyak külön 
tagolása és kezelése is azt az érzetet kelti: ezeknek a 
szakterületeknek egymáshoz semmi közük. Holott a tudományos 
kutatások irányait, eredményeit is mindig befolyásolta az éppen 
uralkodó társadalmi gondolkodás, szemlélet. Ezért úgy gondoljuk, a 
materiális kultúra oktatása minden tantárgyba integrálható, és be 
is kell építeni.  

A természettudományos tárgyak kapcsolódása egyértelmű, 
azonban nagyobb hangsúlyt kell fektetni az összefüggések 
megértésére. Ezt egészíthetik ki a humán tárgyak, ahol a társadalmi 
felfogás, világnézet változásait, hatásait lehet jobban megismerni.  

Ez a pedagógusok felkészítésében egy újabb kihívást jelent: hogyan 
lehet tantárgyakon átívelő összefüggéseket, gondolatokat már a 
képzésbe magába integrálni? Hogyan lehet alkalmazkodni az 
állandóan változó társadalmi körülményekhez pedagógusként? 

A pedagógusok emellett egy másik kihívással is szembenéznek: a 
gyors technológiai fejlődésnek köszönhetően a ma felnövekvő 
generációk ma már sokkal jobban ki vannak téve a fogyasztói 
társadalom hatásainak, hagyományos eszközökkel nehezen szólíthatóak meg. Holott pont most lenne 
a legnagyobb szükség a megfelelő nevelésre, hogy megértsék a maguk körül zajló világot. A tárgyi 
tudás nem elég, sőt, egyre inkább jelentőségét veszti a technikai eszközöknek köszönhetően. Kritikus 
és holisztikus gondolkodásra kell a jövő generációit leginkább megtanítani. 

Sarkalatosnak érezzük a mértékletesség szemléletének beillesztését az oktatásba, tantárgyaktól 
függetlenül, személyes példaadással kiegészítve. A materiális kultúránkban elharapózott pazarlás 
megfékezésére és saját ökológiai jól-létünk visszaszerzésére ezt az utat kikerülhetetlennek gondoljuk. 

 

Javaslatok 

Ajánlások a nevelés-oktatás intézményrendszere számára  

A környezettudatos kultúrát és magatartást fejlesztő konkrét módszerek tanításának fejlesztése és 
támogatása szükséges a pedagógusképzésben, főként a tárgy- és környezetkultúra, a fogyasztói 
nevelés, a technika és a kulturális örökség ápolása a tantárgypedagógia területén. 

A környezettudatos magatartást is fejlesztő tantervek, iskolai programok, tananyagok, tankönyvek 
támogatása fokozandó, például pályázatokkal, tanártovábbképzések szervezésével vagy tanulmányi 
versenyekkel. A jó gyakorlatok bemutatására mintaintézmények kialakítását javasoljuk, akár az 
ökoiskola hálózat fejlesztésével. Az intézményi szintű példaadás fontos eszközei a formális és 
informális tapasztalatcserére lehetőséget adó fórumok.  

Szükség van a tárgykultúra-oktatás feltételeit javító intézkedésekre, például az iskolai tanműhelyek és 
tankertek újraszervezésére, felszerelésére, a szaktanácsadói rendszer hatékonnyá tételével, a 
minőségbiztosítás oktatásbarát módszereinek alkalmazásával. 

Tárgyaink személyesebbé tétele fontos eszköz lehet azok élettartamának megnövelésére. Ennek 
egyik módja az önkéntes egyszerűségre való törekvés. Napjainkban trenddé válik a „zero waste” 
életmód, melyre példaadással, jó kommunikációval (pl. tárgyak életciklus-adatainak összehasonlítása) 

Az Oktatási vonatkozás első 
bekezdése végén és az 5. bekezdés 
elején két nagyon fontos javaslat 

szerepel, ami nincs lejjebb, a 
Javaslatokban. Az első bekezdésben 

a megelőző mondatok nagyon 
nehezen érthetően vezetnek a 

bekezdés végén a javaslatra. Ebben 
segíthet, ha a IV. rész (oktatási) 
fejezeteivel, illetve a Tudomány 

fejezettel összehangoltabb lesz ez a 
gondolat, illetve az összes Oktatási 
voantkozás. A későbbi fejezetekben 
is hasonló gondolatok szerepelnek. 
Konferencia egyetért azzal, hogy a 

materiális kultúra és/vagy a 
mértékletesség elv (szemlélet) 
minden tárgyba integrálható és 

integrálandó? Vagy már ez 
megtörtént? (a Szerk.) 
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még inkább rá lehet erősíteni. Javasoljuk az oktatás gyakorlatában is a nulla hulladék elvét szem előtt 
tartani. 

Javasoljuk az együttműködő partnerségek kialakítását az iskolán kívüli nevelés erősítése érdekében. 
ifjúsági szervezetek, gazdasági szereplők, szakmai háttérszervezetek, kulturális és közintézmények 
bevonásával, a meglévő gyakorlati, szemléletformálási tapasztalatokra építve.  

A fenntartható fogyasztói magatartás érdekében fontosnak tartjuk kiemelni a kritikus gondolkozás 
elsajátítását, valamint a diákok bevonását a döntéshozatalba, akciók, kampányok szervezése által.  

Az avarégetés környezetbarát és költséghatékony alternatívája a komposztálás. A komposztálás 
kiváló környezeti nevelési eszköz is, a civil szervezetek évek óta terjesztik ezt a jó gyakorlatot oktatási 
intézményekben, így rengeteg tapasztalat gyűlt össze ezen a téren. A komposztáláson keresztül 
bemutatható például a természetes körforgás, a talajvédelem fontossága, megismerhetők a talajlakó 
organizmusok. Ebből kifolyólag hívta életre 2011-ben a Humusz Szövetség, a Komposztfórum 
Magyarország Egyesület és a Galgamenti Népfőiskola a Komposztálás Ünnepnapját, amit október 10-
én ünneplünk meg. 

Szemléletformálásban érintetteknek 

A felnőttkori fogyasztói nevelést és az állampolgári ismeretek oktatását (pl. régió-, vidék-, 
településfejlesztési tervek, ipari létesítmények indokoltságának, minőségének megítélése 
érdekében), továbbá javítani kell a minőségellenőrző hatóságok (pl. fogyasztóvédelmi 
felügyelőségek) hatékonyságát Az anyagi kultúra védelmére hivatott hatósági intézkedéseket 
modernizálni kell (pl. az energetikai előírások után az építési előírások korszerűsítése, ISO szabványok 
betartása). Fontos a hazai minősítési, címkézési eljárásokhoz kapcsolódó szemléletformálási, 
nevelési, tájékoztatási lehetőségekre építő közösségi akciókat és segédanyagokat kidolgozni. 

A pazarlás ellen, az anyagi kultúra védelmére akciókat kell szervezni részvételre csábító keretek 
között (pl. otthonos és élhető, mértékletes lakókörnyezet). A szelektív hulladékkezelés mellett a 
továbbhasználat is fontos, amely nem csak a rászorulók révén ad erkölcsi és fizikai megbecsültséget.  

Támogatni kell a civil érdekvédelmi szervezeteket (mint a Fogyasztók tanácsa), a szakmai egyesü-
leteket (pl. MTESZ, városszépítő egyesületek stb.) és természetesen a környezetvédelmi 
egyesületeket és egyéb szervezeteket (pl. Levegő Munkacsoport, Humusz, ökológiai központok, stb.) 

Az egészséges, erkölcsös, mértékletes, türelmes, szolidáris magatartást és életstílust minden 
közösségnek bátorítania és jutalmaznia kell. Ennek fontos eleme lehet pl. a lakóterek, játszóterek 
megfelelő kialakítása, környezeti megoldásokkal foglalkozó közgyűjtemények gyarapítása és 
bemutatása (iparművészeti, műszaki, kézműves és helytörténeti múzeumok és bemutatók, csodák 
palotája típusú játékterek). 

Gazdasági és konstrukciós szabályozók formálói részére 

A létesítmények valamint környezeti szempontból is kiemelkedő színvonalú termékek („Kiváló 
magyar termék” jelzés, kiadványok stb.) példaadó minőségét biztosítani kell például a szakmai 
szervezetek bevonásával, nyilvános pályázatokkal, versenyekkel.  

Támasszunk igényt a környezeti szempontból is kiemelkedő minőségre az egész magyar 
társadalomban, a területfejlesztéstől a munkahelyi környezeten át a személyes lakóterületünkig. Az 
épületek energetikai és ökociíkézése is segít ebben.  

Sürgetővé vált a körforgásos gadaságcsomag hazai jogszabályokba való átültetése, valamint az ehhez 
kapcsolódó széleskörű társadalmi tudatformálás.  

Az anyagok áramlását szabályozó gazdasági, infrastrukturális háttér a hulladékhierarchia magasabb 
fokaira koncentráljon, fő üzenetei a környezettudatos fogyasztás, a hulladékcsökkentés, az 
újrahasználat, a szelektív gyűjtés és anyagában történő újrahasznosítás legyen. A nulla hulladék 
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fogalma és gondolatvilága váljon ismertebbé, ugyanis az nem csak a hulladékgazdálkodásról szól, 
hanem erőforrás-hatékonyságról általánosságban, továbbá egyfajta életmód is. 

 

 

Kapcsolódó információk 

…ez a szakasz a Konferencia után lesz csak teljes…  

Általános olvasnivalók  
Tóth Andi: Dobd ki a szemetest (Lelkesedés-Szabadság-Tanulás, 2018) 

Bálint Mariann: Hulladék Históriák – klímanó történetek (Magánkiadás, 2018) 

… 

Kimutató linkek 
Annie Leonard: Tárgyaink története Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=OPyYifIq_sghttps://simplicityfest.hu/te-is-a-
tervezett-elavulas-aldozata-vagy/ 

https://humusz.hu/hirek/ismerd-meg-muanyagokat/24274  

https://humusz.hu/biomuanyag_allasfoglalas   

 

Máshol megjelentetett jó gyakorlatok 
http://kiutak.hu/kategoriak/cuccaink-es-lomjaink/ 

www.komposztalj.hu 

https://humusz.hu/nuhu10pont 

A kézirat még nem bocsátható vitára. Bízunk benne, hogy a Konferencia előtt elkészül egy 

megvitatható verzió. 

Igyekszünk ezt a Konferencia előtt pár nappal megosztani az érdeklődőkkel. Kérjük, ellenőrizzék ezt a 
megosztott tárhelyet: 

https://drive.google.com/drive/folders/1dueqQzf04PjxtBKXiq82OVgayOx1Vdhh?usp=sharing 

A Szerzők és a Konferencia részére: a Helyzetkép végén kiemelt  életciklus- és 
rendszerszemlélet, vajon elegendően szerepel a javaslatokban? Ha ennyire lényegi a 
szerepe, akkor a javaslatok szóljanak úgy, hogy az életciklus-szemléletet NE lehessen 

kikerülni. A rendszerszemlélet a kötet sok fejezetében szerepel, ezek esetében majd a még 
hátralévő szerkesztői szakaszban igyekszünk kereszthivatkozásokat létrehozni.  

https://www.youtube.com/watch?v=OPyYifIq_sg
https://www.youtube.com/watch?v=OPyYifIq_sg
https://simplicityfest.hu/te-is-a-tervezett-elavulas-aldozata-vagy/
https://humusz.hu/hirek/ismerd-meg-muanyagokat/24274
https://humusz.hu/biomuanyag_allasfoglalas
http://kiutak.hu/kategoriak/cuccaink-es-lomjaink/
http://www.komposztalj.hu/
https://humusz.hu/nuhu10pont
https://drive.google.com/drive/folders/1dueqQzf04PjxtBKXiq82OVgayOx1Vdhh?usp=sharing
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7. Család, háztartás, életmód 

Nagy Andrea és Bátyi -Földesi Dóra  

(Nagy Andrea és Könczey Réka 2003 -ban és 2010-ben írt anyagának felhasználásával)  

A család a társadalom alappillére. Értékekre nevel, így a környezeti nevelésben is egyértelműen 
alapvető fontosságú, elsődleges szocializációs színtér. Egy életre szóló mintaként rögzül a 
családtagokban az, amit családjukban a környezettudatosság, erőforrás takarékosság, fogyasztási 
szokások, hulladékgazdálkodás során megtapasztalhatnak. Elengedhetetlenül fontos, hogy ezek 
pozitív és előremutató minták legyenek! A család téma különösen jelentős és aktuális a 
népességrobbanás tekintetében, de akár a földi biodiverzitás tükrében is, ha a természeti erőforrások 
túlhasználatára gondolunk, avagy a külföldi társadalmi mozgásokkal való összevetésben, továbbá a 
hazai helyzet tükrében. 

Kulcsszavak: család, jövőkép, háztartás, életmód, takarékosság, környezettudatosság  

Helyzetkép 

A téma szerteágazó és számtalan tudományterületet érint, ezért kiragadunk elemeket egyrészt a 
világban zajló, a népességet, a biológiai és természeti erőforrásokat érintő folyamatok közül, illetve a 
társadalmi változásokat érintjük, majd szűkítjük egyre jobban a család, a háztartások életmódjára. 

Földünk népessége meghaladta a 7.5 
milliárdot. Az emberiség 1.7 Földet használ, 
amit úgy is fogalmazhatunk, hogy a bolygó 
egész évben megtermelt erőforrásait 2018-
ban augusztus elsejéig feléltük.56 
Magyarország is a túlzott erőforrás fogyasztó 
országok közé tartozik, a túlfogyasztás 
(túllövés) napja június 20-án következett be 
nálunk az adott évben.57 

ábra ötlet – A Földet 1969 óta túlhasználjuk, 
növekvő mértékben Forrás: Global Footprint 
Network www.bocs.eu nyomán – nem találtam magyar feliratút 

 

másik ábra ötlet magyarítva GreenDependent egyesülettől – kislabnyom.hu/tulloves; Creative 
Common alapján használható forrás, http://kislabnyom.hu/tulloves 

                                                           
56  A túllövés napja a világban az, amikortól az egész emberiség többet használ a természetből, mint amit bolygó 
képes egész évben megújítani. Feléljük, nem csak a gyerekeink elől, hanem 1969 óta magunk elől is a lehetőségeinket. A 
túllövés napja országokra is kiszámítható. https://bocs.eu/tul-a-tulloves-napja-datuman/ 
57  https://biokutatas.hu/a-bio-nepszerusege-megallithatatlan/ 

http://www.bocs.eu/
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A család vonatkozásában a felelős családtervezésre hívja fel a figyelmet a Bocs Alapítvány már 
évtizedek óta. Hazai és külföldi missziójuk üzenete, hogy a véletlen teherbeesések megelőzése 
érdekében a nők oktatása, valamint a konkrét fogamzásgátló eszközök biztosítása elengedhetetlen. 
„Az örömtervezés (fogamzásgátlás) emberi jog (ENSZ, 1968) és alapvető humanitárius kötelezettség 
is.” 58  

A család, a háztartások erőforrás igénye, élőhelye kapcsán a biológiai sokféleséggel is foglalkoznunk 
kell, mert a vadon létező élőhelyek mezőgazdasági területekké válása, a talaj eróziója, a gazdag 
nemzetek túlfogyasztása és a folyókba kerülő ipari szennyvizek, mezőgazdasági vegyszerek és 
műanyagok által történő szennyezés olyan méreteket ölthet, hogy 2050-re az emberiség kerül 
veszélybe. E.O. Wilson ökológus szerint a bolygó 50 százalékát a vadon élő állatok számára kell 
biztosítani!59  A családoknak érdemes a permakultúrás elvekkel és a biotermeléssel megismerkedni, s 
diverz élőhelyeket (pl.: tó, vadvirágos kertrész) meghagyni, kialakítani saját életterük közelében. A 
termesztés nélküli kiskertekben is van lehetőség az állatvilág támogatására például madárbarát kert 
kialakításával, rovarhotel létesítésével és legalább egy részen az avar meghagyásával. A városi lét 

                                                           
58 A „Quality Family Planning Credit™” rövidítve “QFPC™”, vagyis Minőségi Családtervezési Karbonkredit egy új 

“Önkéntes Karbon Egység (VCU)”. Azt mutatja meg, mennyi széndioxid egyenérték kibocsátásának megelőzését segítette 
elő a BOCS Alapítvány munkája, ami alapvetően a családtervezési (értsd: fogamzásgátlási) lehetőségek megteremtésére 
irányul. Ez a legköltséghatékonyabb klímavédelmi stratégia (Hawken, 2017), és igazi hiánypótló, mivel a népességnövekedés 
leállítása elengedhetetlen a klímaváltozás megállításához és a fenntarthatóság eléréséhez.  Forrás: 
https://qfpc.bocs.eu/?fbclid=IwAR3NUwuKxykVLOkgOvNIZJBdXcawMHr5Ptr8FRweu8l14BvrPLEiPCVu29w 
59  https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/13/make-half-the-world-more-nature-friendly-by-2050-
says-un-chief 
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fenntarthatóbbá tétele érdekében pedig gondolhatunk akár a városi közösségi kertekre, melyek 
reneszánszukat élik hazánkban is60 -, valamint a társasházi szinten létrehozott, de családok által 
épített és gondozott zöld udvarokra, utcakertekre, zöld homlokzatokra. 

A hazai vállalkozások, helyi közösségek és maguk a családok bőven fejleszthetnek a természetbarát 
hozzáállásukon, és a kormányzati erőteljes támogatás sem maradhat el, mert bár a hazai bioterületek 
nagysága hosszas stagnálás után végre növekszik61, de ez még igen messze van a Nemzeti 
Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig megcélzott 392.000 hektárnyi bio termőterülettől.62 

Az eltelt évtized sok tekintetben hozott változásokat a családok társadalmi szerepében itthon és 
külföldön egyaránt.  

A generációs elméletek63 szerint a világban és idehaza is hat generáció él együtt a veteránoktól (1945 
előtt születettek) az alfa generációig (2010 után jöttek világra). A közöttük lévő életkori 
különbségeket, gondolkodásbeli, életmódbeli idős-fiatal szembenállást meghatározzák 
életeseményeik, s tetézi az offline és online világ ellentéte is. 

Ld. Melléklet a Tudástárban: Generációk és a család, valamint azok környezeti, fenntarthatósági 
szempontból fontos életeseményei Meretei (2017), Steigervald, Moss, valamint ujnemzedek64 

nyomán 

A különböző korokban a családokra ható tényezők megváltoztatják a fókuszt, az életmódot és így a 
környezethez, fenntarthatósághoz való viszonyt is. Néhány példát emelünk ki, melyek befolyásolják a 
környezettudatos életmód megvalósulását.  

A nukleáris családmodell terjedése és a nők munkába állása nagyobb terhet ró az egyes családokra, 
családtagokra, így a mindennapokban kevesebb idő jut a közös tevékenységekre, melyek 
meghatározóak a gyermekek környezettudatos szemléletének kialakulásában (l. később) és a család 
környezettudatos életmódjának megvalósításában. Kevesebb idő jut a főzésre, befőzésre, azaz az 
egészséges élelmiszerek előállítására, emiatt jobban terjednek a félkész élelmiszerek, valamint a 
gyorséttermi ételek. Mindez több szállítással, több tartósítással és több csomagolással is együtt jár. A 
nukleáris családban kisebb tere van a generációk közötti tudásmegosztásnak, azaz a nagyszülők 
tapasztalatai kevésbé jutnak el az unokákhoz. (Például a hagyományos folttisztítás helyett, általuk 
ismeretlen összetételű folttisztítókat vásárolnak.) Később azonban az internethez való hozzáférés 
terjedésével azt tapasztalhatjuk, hogy sokkal nagyobb tudástárból böngészhetünk, azaz lehetőségünk 
nyílik környezettudatos alternatívát választani és fel is hívják rá a figyelmünket, hogy ez mennyire 
fontos. Tehát a környezettudatos életmód megvalósulását sok tényező befolyásolja a különböző 
generációk esetén, melyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül a családi környezeti nevelés terén sem.  

A fenntarthatóságra való törekvések közepette hasznos lenne a generációk közötti párbeszéd 
élénkülése az információátadás, szemléletformálás szempontjából. Több szempontból is ideje van a 
generációk közti párbeszédnek, mert amíg az időseknek van idejük és esetleg aktívak is a fiatalok 
segítésében, addig a fiatalok a tudásátadás fordított folyamatában a technikai eszközök használatába 

                                                           
60  http://kozossegikertek.hu/rolunk/kozossegi-kertek/ 
61  : 2015-ben 120.000 hektár, míg 2016-ban 200.000 hektárnyi volt  - http://www.biokultura.org/hu/rss-feed/77-
hirek/827-ugrasszeruen-nott-a-biogazdalkodas  
62  http://www.karpatbio.hu/files/9113/6311/1798/Az_kolgiai_gazdlkods_helyzete_Magyarorszgon_2013.03.01..pdf  
7. oldal 
63  A generáció „az egy időszakban született egyének, akiknek azonos a „lokációjuk” és világnézetük, ami főként 
azokra a történelmi eseményekre és jelenségekre épül, amit mindannyian átéltek a gyerekkori éveikben.” Mannheim, 1952 
idézi Meretei, 2017). http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/3083/1/VT_2017n10p10.pdf 
64  http://www.ujnemzedek.hu/eletmod/betuk-es-generaciok 

http://www.karpatbio.hu/files/9113/6311/1798/Az_kolgiai_gazdlkods_helyzete_Magyarorszgon_2013.03.01..pdf
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vezethetik be szüleiket, nagyszüleiket. A virtuális világ azonban mind a fiatalokat, mind az 
idősebbeket beszippantja65, a kilépés segítése stratégiai fontosságú.  

A hazai társadalmi folyamatok tekintetében egy hármasság figyelhető meg, egyrészt zajlik a 
posztmodern irányzat hazai fiatalabb generációkban való megjelenése, s így a hagyományos család 
értékrendszerének gyengülése, másrészről egy nagyon erős kormányzati elvárás a családok és a nők 
felé a gyermekvállalás ösztönzésére. (A 2018-as évet a kormány a magyar és külhoni magyar családok 
évének nyilvánította, 2019-ben a szlogen: „Magyarországon a gyermek az első”.66)  Harmadrészt a 
kivándorlás jelenségére hívnánk fel a figyelmet, ugyanis az életvitel szerűen külföldre távozó 
magyarok között sok a tettrekész és vállalkozó szellemű fiatal, akik családalapításban is új 
lakhelyükön aktívak, de gazdasági, társadalmi téren is hiányzik képzettségük, szakértelmük, 
nyelvtudásuk.67 Stratégiai fontosságú, hogy élhető és anyagilag, környezetileg is fenntartható 
jövőképet lássanak a családok fiataljai idehaza.  

A társadalmi változások mellett azonban nélkülözhetetlen a családok szerepe a környezettudatos 
szemlélet kialakításában. Az a cél, hogy az energiatakarékos, hulladék megelőzésre hangsúlyt 
helyező, természetszerető, természetjáró, biokertészkedő, továbbá állatbarát, fogyasztásukban is 
mértéket ismerő szemléletet vegyék át öntudatlanul példaként a gyermekek. A nevelésben a 
példamutatás a legfontosabb. Nem a szavak, hanem a tettek a döntőek, olyan tevékenységek, 
melyekbe a gyermekek is életkoruk, érdeklődésük szerint partnerként bevonódhatnak (elpakolás, 
mosogatás, szendvics készítés, gazolás, locsolás) Tudjuk, hogy Bruno Bettelheim ír arról, hogy nem 
szükséges tökéletes szülővé válnunk, de törekedjünk arra, hogy elég jó (s a szempontjainkat tekintve 
környezettudatos) szülőkké váljunk.68 A keretek és a szabályok felállítása, a környezetünkben 
létrehozott egészséges rend (nem tisztaságmánia) és a rendszeresség megteremtése nagyban segít 
ebben. Ugyanakkor a családhoz tartozó nagyszülők, rokonok is formálják a szűkebb család tagjait, 
pozitív vagy negatív mintákat hozva. A család a nemzedékek közötti ismeretátadás legfontosabb 
helyszíne és közössége. 

A család nevelő, értékátadó és mintaszerepe kiemelkedő jelentőségű a kisgyermekkor végéig. A 
minőségi együtt töltött idő (például meseolvasás, játék, közös családi programok a természetben) 
jelentőségét kiemelten hangsúlyozzuk. A kamaszok azonban már a kortárscsoporthoz, sőt akár 
valamely szubkultúrához idomulnak. Ebben az időszakban jó, ha családjuk történetével 
megismerkednek, vagy zöld hősökről olvasnak69, továbbá zöld szervezeteket is megismernek, s így 
választanak példaképeket. A lázadó korszak, mint ismeretes szükséges a személyiségfejlődésük 
érdekében, de fiatal felnőtt fejjel visszatérhetnek ahhoz a mintához, melyet a család értékrendje 
jelentett számukra. A fészeképítéskor, valamint az első gyermek vállalásakor lesznek fogékonyabbak 
az új ismeretekre, és ezen életszakaszaik alkalmasak lehetnek életmódjuk környezettudatos irányba 
terelésére. A hit és spirituális gondolkodás felől közelítve a teremtésvédelem70 is fontos ebben az 
életszakaszukban. Azok a háztartások, ahol több család él együtt elenyészően kis arányban (1,7%) 
vannak, míg a párkapcsolatban élők családháztartása 53 százalékot képvisel, az egyszülős családok 
11,7 százalékkal jelennek meg, 33,5 százalék nem családháztartás. Ez utóbbi részt többségében 
egyedülállók alkotják. Az egyedülállók között 60 százalékban vannak a 65 évesnél idősebb nők a 
2016-os népszámlálási (mikrocenzus) adatok tükrében.71 Mindazonáltal az idős emberek személyes 

                                                           
65  Stephen Moss: Natural Childhood National Trust https://nt.global.ssl.fastly.net/documents/read-our-natural-
childhood-report.pdf  
66  https://csaladokeve.hu/ 
67  Függ et al (2016): Az életvitelszerűen külföldön tartózkodó magyar fiatalok munkavállalási és migrációs stratégiái 
68  B. Bettelheim: Elég jó szülő 
69  zöld hősök - környezet- , természet- és állatvédelemben kiemelkedő személyiségek in Erdős László (2016): Zöld 
Hősök 
70  teremtésvédelem – a teremtett világ védelme 
71  2016-os kis népszámlálás (mikrocenzus) a hazai háztartások tíz százalékos mintáján került felvételre (Erdei et al, 
2018) forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mikrocenzus2016/mikrocenzus_2016_6.pdf 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mikrocenzus2016/mikrocenzus_2016_6.pdf
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kapcsolatokra és tevékeny, hasznos nyugdíjas évekre vágynak. Fontos, hogy bölcsességüket és 
idejüket, egészségállapotuk függvényében az unokáknak, pótunokáknak szentelhessék. Ez 
mindhárom generáció közös érdeke. 

Felmerül a kérdés vajon mi szükséges ahhoz, hogy a családban egészségesen fejlődhessék a 
gyermek? Kutatók72 leszögezik, hogy ezt alapvetően biológiai, társadalmi és környezeti rizikó- illetve 
védőtényezők interakciója alakítja. Bővebben a Biztos Kezdet kötetekben73 olvashatunk erről. A 
társadalom részéről egyrészt számít az állami szereplők környezettudatos felelős gondolkodása és 
hosszútávú stratégiai tervezése, hogy a családok életét a megfelelő irányba tereljék. Példának okáért 
Új Zéland állami szinten szakított a gazdasági szemlélet erőltetésével és a jóllétet (wellbeing), a 
mentális egészséget tette az első helyre, a szegénység és a családon belüli erőszak felszámolását, 
bűncselekményekbe való visszaesés csökkentését, technológiai fejlesztést a szakképzéssel együtt, 
valamint ökológiailag fenntartható gazdaság kialakítását a tömegközlekedés preferálását 
választották. Másrészt a nemzetközi szervezetek deklarációi, kutatásai és azok gyakorlatba ültetése 
az emberi jogok  (ENSZ) és az oktatási rendszerek fejlesztése terén (OECD, PISA vizsgálatok), melyek 
fényében hazánkban is van bőven tennivaló (szegregáció az oktatásban, mélyszegénység 
felszámolása és perspektivikus életpálya lehetőségek biztosítása).  

A család és tagjai jólléte74 - lelki egészsége is alapvetően fontos. A családtagok egyéni állapota 
jelentősen befolyásolja a családi élet minőségét, így az életvitelük környezetre gyakorolt hatását is. 
Az egyéni jóllét fontos alappillére a környezettudatos életmódnak. A lelki hiányokat, belső 
feszültséget és a kimerültséget ugyanis hajlamosak vagyunk pótszerekkel, pótcselekvésekkel kezelni, 
melyek a környezetre és az egészségre is ártalmasak (pl.: online térbe vonulás, extrém sportok, 
élvezeti szerek fogyasztása). 

 A családtagok állapota kihat a család állapotára, működésére. Egy jól funkcionáló család, melyben 
egyensúly van a munka és a magánélet között, valamint biztosított a családtagok én-ideje is, adhatja 
meg a biztos családi hátteret a gyermekek számára is. Az egészséges egyén pedig képes lesz rá, hogy 
környezetkímélő életmódot folytasson, hiszen az tud igazán békében élni a környezetével, aki 
önmagával is békében él. Elmaradnak a sallangok és nyitottá, cselekvőképessé válunk a minket 
körülvevő világ problémáival kapcsolatban is.  

Ideális esetben egy családban van idő a közös étkezésekre, főzésekre, piacon vásárlásra, esetleg 
kiskert művelésére, közös kirándulásokra, beszélgetésekre, hagyományápolásra, melyek 
hozzájárulnak a gyermek egészséges fejlődéshez és a környezetkímélő életmód megvalósításához. 

És vajon mi szükséges ahhoz, hogy a gyermekek környezettudatossá váljanak? Kutatások szerint a 
család intellektuális támogatása bizonyítottan pozitívabb környezeti attitűdöt eredményez a felső 
tagozatos diákok esetében, ha a család ismereteket közvetít a természetről és lehetővé teszi a 
tájékozódást (kirándulás, állatkert, szobanövények, házi kedvencek).75  

A családok megerősítésében, környezetkímélő és környezettudatos életmódjának megvalósításában 
kiemelt szerep jut a civil kezdeményezéseknek és civil szervezeteknek, akik rendezvényeikkel, 
kiadványaikkal, gyakorlati segítségnyújtásukkal jelentősen támogathatják őket. 

A család alkotói az egyének, a családok együtt pedig közösségeket alkothatnak. Az előző NKNS (2010) 
megjelenése óta fontos kutatások76 történtek ezen a területen, melyek megerősítik, hogy a 

                                                           
72  http://demografia.hu/hu/letoltes/eloadasok/Kohorsz-18-
nyitokonferencia/Kohorsz18_nyito2_Labadi_Poharnok.pdf 
73  https://mek.oszk.hu/14800/14803/14803.pdf 
74  jóllét – a gazdasági jóléten túl további elemekkel egészül ki ez a fogalom, benne az egyenlő esély a javakhoz, a 
fenntarthatósági megfontolásokból elégséges életszínvonal, a mentális egészség előtérbe helyezése 
75  http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/article_attachments/upsz_2011_1-5_37.pdf 
76  Takács-Sánta András: Egy új világ építése egészen alulról? Komplex ökologikus életmód-alternatívát megvalósító 
helyi közösségek a vidéki Magyarországon (2016) 

http://demografia.hu/hu/letoltes/eloadasok/Kohorsz-18-nyitokonferencia/Kohorsz18_nyito2_Labadi_Poharnok.pdf
http://demografia.hu/hu/letoltes/eloadasok/Kohorsz-18-nyitokonferencia/Kohorsz18_nyito2_Labadi_Poharnok.pdf
https://mek.oszk.hu/14800/14803/14803.pdf
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kisközösségeknek nagyon nagy szerepe van a környezetkímélő életmód és a környezeti nevelés terén, 
akkor is, ha eredetileg nem ökologikus célok mentén szerveződött a közösség, hanem 
hagyományőrzési, vagy vallási alapon. Fiatalok ezrei keresik az egyszerűbb, egészségesebb, 
felelősségteljesebb életmódot (lsd. Gyüttment fesztivál77, Magyarországi Élőfalu Hálózat78), másként 
képzelik el a politikát, a gazdaságot, mélyebb összefüggésekre kíváncsiak, fokozott környezet- és 
társadalomtudatosság jellemzi őket. Ezek a közösségek a kézműves termékek előállítása, az ökológiai 
gazdálkodás, a közös használatú tárgyak, a cserekereskedelem és az előbbiekkel kapcsolatos tudás 
megosztása révén környezettudatos életmódot folytatnak. Aktivitásuk révén pedig hatást 
gyakorolhatnak a helyi politikára és a helyi lakosokra. A hasonló értékrend, a sokszor közös vallás és a 
közösségi létforma nagy mértékben segíti a környezetkímélő, ökotudatos életmód fenntartását. 
Sokan közülük egy alternatív életmódot szeretnének megvalósítani a mai társadalmon belül, mellyel 
túlélhető egy összeomlás. Bár kisebbséget képviselnek ezek a kezdeményezések, de fontos 
tanulótérként tekinteni rájuk (Tata-Agostyán vár kifejezetten tanulni vágyókat)79 és gyakorlati 
tapasztalatok gazdag tárát (somogyvámosi Ökovölgy Alapítvány) tudják felmutatni80 azoknak, akik 
családjuk jövője érdekében fenntartható életmódra váltásra szánják el magukat.  

A sérült vagy speciális igényű gyermeket nevelő családok számára a szociális farmok jelenthetnek 
gyakorlati segítséget, ha a felnőtté váló családtagnak értelmes munkát és önbecsülést kívánnak 
nyújtani úgy, hogy a fenntarthatósági szempontok is érvényesüljenek. 

Az anya szerepére még különösen érdemes kitérni81. „Az anya szerep sokszor azt kívánja a nőktől, 
hogy mondjanak le a hivatásuk iránti elköteleződésükről, mivel az anyaság rengeteg idejüket és 
energiájukat igényli. Másrészt az anyaság gyakran meg is változtatja a nőkben a hívatásukról alkotott 
képet. Annak ellenére, hogy az anyaságot sokan időlegesen a lehetőségeik beszűküléseként élik meg, 
az anyaság-élmény nagyban hozzájárul olyan finom készségek kialakulásához, melyek 
kulcsfontosságúak a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez (pl. problémamegoldás, döntéshozás, 
vezetés és szervezés, empátia, tárgyalás, stb.) (Lásd: Zezza, R. Vitullo A. “La maternità è un master”, 
2014 and Katherine Ellison, “Mommy Brain”, 2011).”  Ez az informális tanulással töltött időszak 
rendkívül fontos lehet a környezettudatos szemlélet kialakulása szempontjából is, hiszen ilyenkor 
más minőségben, más fókusszal vannak jelen az anyák. Sokan ilyenkor válnak környezettudatossá az 
egészség fókuszba kerülése és a gyermekeik jövője iránt érzett felelősség következtében. A munkába 
való visszaálláskor pedig néhányan olyan új tevékenységbe kezdenek, ami sok esetben a 
fenntarthatóság szempontjából is kedvező a konkrét tevékenység (pl. kézműves termékek előállítása) 
és a rugalmas, részmunkaidős időbeosztás miatt is. Ahogy korábban említettük, a jobb időbeosztás 
nagyban elősegítheti egy fenntarthatóbb életmód kialakulását.  

S, hogy mi lesz a családok jövője Magyarországon, mondjuk 2050-ben? Egy érdekes kísérlet részesei 
voltak azok az önként jelentkezők, akik részt vettek a CIMULACT – Jövőképalkotás Európának hazai 
projektjében, a GreenDependent Egyesület szervezésében. A résztvevők jövőképei közösségibb, és 
sokkal inkább a hely (lakóhely) értékeihez kapcsolódó életmódot vázolnak, ahol a természet és 
társadalom harmóniában van egymással. Az oktatási rendszert jóval változatosabban képzelik el, 
egyéni képzési utakkal. Továbbá olyan társadalmat vizionálnak, ahol az tanulmányok befejezése után 
az emberek képességeiknek, készségeiknek megfelelő munkát találnak, amely kielégítő számukra 

                                                           
77  https://gyuttmentfesztival.hu/ - közösség azoknak, akik vidékre szeretnének menni, vagy már ott élnek és az 
alternatív gondolkodás, a „zéró hulladék” szemlélet közel áll hozzájuk, 2019-ben már 5.alkalommal találkoztak és 
fesztiváloztak  
78  http://elofaluhalozat.hu/bemutatkozas.php - élőfalu (ökofalu) ahol a természettel és önmagukkal harmóniában 
élők telepednek le, s ez a mozgalom eddig 11 ökofalut adott hazánkban, akik be is mutatkoznak ezen a honlapon, havi 
hírlevelekkel és éves találkozókkal tartják a kapcsolatot egymással és a külvilággal 
79  http://teaagostyan.hu/ 
80  https://okovolgy.hu/beszelgetesek-az-onellatasrol-konyv-3-kotetben/#more-8421 
81  https://mothernatureproject.org/about-magyar 

https://gyuttmentfesztival.hu/
http://elofaluhalozat.hu/bemutatkozas.php
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akkor is, ha megváltozott munkaképességűek. Megjelent még az, hogy egyenlőbb elosztásban 
lesznek a lehetőségek, erőforrások és előnyök s, hogy a jövő társadalma spirituális utakat nyit.82  

Javaslatok: ajánlások és feladatok 

Ajánlások döntéshozók részére 

A biogazdálkodó, az integráltan termesztő, állattenyésztő családi gazdaságok támogatása, az 
önellátásra törekvés elősegítése, illetve a piacra juttatás, a fogyasztási szövetkezeti megoldások 
elősegítése, ennek kiemelt támogatása. 

Vidéken megélhetést nyújtó programok bővítése, különös tekintettel a generációk közötti 
együttműködésre a fenntarthatóság megvalósítsa érdekében. 

Városi lét fenntarthatóságát előmozdító országos programok (pl.: városi kertészet, közösségi 
kertészet) erőteljesebb támogatása, családok részvételének serkentése. 

Rugalmas és kiszámítható, a fenntarthatóság elemeit is szem előtt tartó családtámogatási rendszer 
kialakítása szükséges, hogy minél többen tudjanak élni a lehetőségekkel és döntéseket lehessen 
alapozni rá. 

Bürokrácia csökkentése a fenntarthatóságot is érintő támogatásoknál. 

Ajánlások civil szervezeteknek  

Javasoljuk, hogy a települések civil szervezetei az érdeklődő, aktív embereknek, családoknak 
beszélgető köröket, tanulóköröket szervezzenek a környezeti, fenntarthatósági problémákra, a 
mindennapi élet szín-tereire koncentrálva. A települési aktív mag más településekkel is teremtsen 
kapcsolatot, alkossanak kistérségi, majd régiós hálózatot. Szervezzenek közös, családi programokat 
(garázsvásár, faültetés, parkgondozás, stb.) a fenntarthatóság jegyében! 

A szellemi értékek megbecsülése, a spirituális utak felértékelődése zajlik, fontos keresni a civil 
szervezetek és a vallási felekezetek kapcsolódási pontjait a családot érintő fenntarthatósági minták 
megerősítésében. Több egyházi felekezet, vallásos csoport, civil szervezet dolgozik együtt a Teremtés 
hete programokon és készít segédanyagokat az érdeklődőknek, lelki úton járóknak, akik számára a 
fenntarthatóság és a teremtett világ egyaránt fontos. (Krisna-tudatú hívők, Ökomenikus összefogás a 
Teremtés ünnepe rendezvényeken)83 

A cselekvés olyan területeire is be kellene lépni a civil szervezeteknek, ahol a fenntarthatóság pillérei, 
tehát a szociális (családokat, iskolákat érintő), a gazdasági (munkahely teremtése, szolgáltatás 
létrehozása) és a környezeti értékek teremtése, védelme (természetvédelem, erőforrás gazdálkodás, 
hulladék) együttesen jelennek meg. A jó gyakorlatok közt említünk „első fecskéket” e téren is (NOE, 
EJAM, Szociális farm, Magosfa Alapítvány, GreenDependent Egyesület). 

Ajánlások pedagógusoknak 

A család, a szülők bevonása az óvodai, iskolai zöld, fenntarthatósági programokba, a családi, 
egészséges helyi terméket előállító gazdaságokat közösen felkeresni a diákokkal, gyerekekkel.  

Az óvoda- és iskolaudvarok gondozásába vonják be a gyermekeket és a szülőket is, hogy szép, 
gondozott udvar alakuljon ki, javuljon a közösségi élet és a szülő-pedagógus kapcsolat, a gyermekek 
is részesei legyenek a folyamatnak, ami a konkrét ismereteken, tapasztalatokon túl felelősségre 
nevel, továbbá a résztvevők jobban fognak vigyázni a környezetükre helyben és az intézményen kívül 
is, valamint a fenntartás is olcsóbb lesz. 

                                                           
82  CIMULACT_Beszámoló a magyarországi Jövőképalkotó Műhelymunkáról 2016. január 9.,Budapest 
http://www.intezet.greendependent.org/documents/CIMULACT_Jovokepalkoto_Muhelymunka_beszamolo.pd
f 
83  http://www.teremtesunnepe.hu/?q=node/13 

http://www.intezet.greendependent.org/documents/CIMULACT_Jovokepalkoto_Muhelymunka_beszamolo.pdf
http://www.intezet.greendependent.org/documents/CIMULACT_Jovokepalkoto_Muhelymunka_beszamolo.pdf
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Ajánlások a családoknak  

Javasoljuk a családi összboldogságra törekvést minden családon belül! Elengedhetetlen a belső 
kötődések szeretetteli megerősítése, a szülők, a gyerekek önismereti útjának belső igénnyé válása, az 
egészség tudatos ápolása, az én-idő megteremtése, a háztartás és életmód környezetbaráttá tétele, a 
kívánt születő tudatos fogadása (anya-magzat kapcsolat), a halállal küszködő útjának méltóságossá 
tétele (hospice).  

Tanítsunk gyermekeinknek konfliktuskezelést és stresszkezelést, mert ezzel sok probléma 
megelőzhető. Felpörgött, elvárásokkal teli világunkban a túlzott stressz sok esetben szinte 
elkerülhetetlen, meg kell tanulnunk megküzdeni vele. 

Tudatosan törekedjünk rá, hogy tárgyak helyett inkább élményeket ajándékozzunk szeretteinknek. 

A családok tartsanak offline napokat és szervezzenek sok, valós élményen alapuló programot. A 
családi együttléteknél (ünnepek, étkezések, stb.) kerüljük az elektronikus kütyük használatát, hogy 
valóban egymásra tudjunk figyelni. 

Ajánlások mindenkinek  

A környezettudatos életmódra törekvés során ne azt keressük, hogy mit, miért nem tudunk 
megtenni, hanem vegyük észre azokat a lehetőségeket, melyeket be tudunk építeni az életünkbe, 
akár rendszerszinten, akár alkalmanként. Vegyük figyelembe és fogadjuk el, hogy nem minden 
esetben ugyanaz a választás a környezettudatos alternatíva, hiszen különbözőek a körülmények. A 
helyi és egyéni sajátosságok figyelembevételével keressük meg a környezettudatosabb utat. 

Szükséges a fenntarthatóság fogalmát mindenkinek egyéni szinten megértenie. Az életvitelünket a 
valós szükségleteinkhez igazítani, a pazarlásra késztető igények helyett. A család életvitelekor 
figyelemmel legyünk a lakhely, a munkahely, az iskola és az ellátó rendszerekhez való hozzáférésre, 
azok környezetbarát (ökoiskola, zöld óvoda, hagyományőrző óvoda) voltára. 

Fiatal vezetők alapította „Visegrád a fenntarthatóságért” program V4SDG84- melyben cseh, szlovák, 
lengyel és magyar civil szervezetek együtt lépnek fel a fenntarthatósági célok elérése érdekében tíz 
lépést tár a változtatni szándékozók elé. Ezeket a lépéseket megosztjuk a családokkal, s kiegészítjük 
az ismert jó gyakorlatokkal. Minden lépésen belül egyszerűbbtől a nagyobb vállalásig lehet lépegetni 
egyéni és családi szinten egyaránt.  

1. Legyünk nyitottak a változtatásra. Példának okáért a Google helyett Ecosia böngészőre váltsunk, 
melynek tulajdonosai reklámok utáni nyereségük 80 százalékát faültetési programokra 
adományozzák 2009 óta.85  

2. Változtassuk étrendünkön. Kevesebb húst fogyasszunk, inkább zöldségeket preferáljuk, leginkább a 
vörös húsokat csökkentsük. Ehhez érdemes még megismerkedni a Húsmentes hétfő programokkal és 
az 50 kilométeres diétával86! 

3. Ne pazaroljunk. A tudatos vásárlásra és a kidobott élelmiszerek mennyiségének csökkentésére is 
gondoljunk. 

4. Szabaduljunk meg az egyszer használatos műanyagoktól. A műanyagmentes július kihívása során 
(2019) sok családban varrtak, ajándékoztak egymásnak tüllzacskókat annak érdekében, hogy a 
péksütemények, zöldségek vásárlásakor a műanyag zacskókat ne kelljen használniuk. Keressünk 

                                                           
84  https://issuu.com/andrasacsivolom/docs/v4sdg_partners_handbook_s 
85  https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosia 
86  http://husmenteshetfo.hu/index.php/hu/ 
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csomagolásmentes boltokat lakhelyünk közelében, s ott vásároljunk. Csapvízzel megtölthetjük saját 
kulacsainkat az alábbi „v-ízlelőhelyeken”, „refill” vendéglátó pontokon.87  

5. Tartósabb ruhákat hordjunk, adományozzuk el, amit nem használunk.88 A ruhaipar a legnagyobb 
környezetszennyezők, vízfelhasználók között szerepel a nagyvilágban. A ruházati termékek 
vízlábnyoma89 példának okáért egy póló esetében 2700 liter, egy farmer esetében 8000 liternyi. A 
divatirányzatok követése sokszoros mértékű természet kizsigereléshez vezet. A másodkézből 
beszerzett ruhák felkutatása érdekében ezeket a forrásokat érdemes például megnézni: 
gardrobcsere.hu, swappis, adománytaxi, de saját garázsvásárokban, csere-bere programok 
hirdetésében is gondolkozhatunk.     

6. Közlekedjünk fenntarthatóbban. A családi közlekedési igényeket mérjük fel, lehetőség szerint 
tervezzük útjainkat, hogy üzemanyag takarékosak legyenek. Amikor csak lehet kerékpáros, gyalogos 
közlekedést válasszunk. Ha légiközlekedés ökológiai lábnyoma egyre nagyobb90. Ha mégis a repülést 
kell választanunk, kompenzálhatjuk faültetéssel a karbonlábnyomot a GreenDeependent Egyesület 
javaslatai, számításai alapján.91   

7. Csökkentsük energiafogyasztásunkat. A lakások szigetelése, a benti légtér hőmérsékletének 
csökkentése, az energiatakarékos készülékekre való váltás, valamint az állandóan bekapcsolt 
készülékek lekapcsolása is sokat számít. Az ENERGISE projekt nemzetközi és hazai családok 
bevonásával, úgynevezett élő laborokban kutatta a takarékosság útjait. 

8. Utazzunk felelősen. A globális turista célpontokat váltsuk fel kevésbé szennyező utazással és 
közelebbi, hazai célpontokkal. A „másfélmillió lépés” a kék túra útvonal, a falusi turizmus még mindig 
tartogat idehaza érdekes és értékes kalandokat. Igyekezzünk olyan szolgáltatót keresni, aki a 
vidékben éli is a mindennapjait, s nem kiaknázza csak a vidéki háza kiadásával az értékeket.92  

9. Keressünk a fenntarthatóságban társakat. Számos környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezet 
működik az országban, a KSH  adatok szerint 2017-ben 2040 működött, a nonprofit szervezetek 3 
százaléka.93 A nonprofitok között legnagyobb arányt három terület képvisel (15 százalékot 
egyenként) a kultúra, a szabadidő és hobbi és a sport szervezetek. Velük érdemes együttműködni! 

10. Kérjük számon vezetőinket a munkahelytől kezdve, a települést vezetőkön, képviselőkön át, 
egészen a kormányzatig.94 

Célkitűzések, azaz feladatok 

- A családok életminőségének és a gyereknevelés körülményeinek javítása.  
- Családbarát munkahelyek számának növelése. 
- Atipikus foglalkoztatási formák (pl.: részmunkaidő, rugalmas munkaidő, távmunka) 

ösztönzése, hogy a szülőknek legyen idejük gondoskodni a gyermekeikről. 
- Családbarát ügyintézés bevezetése a kormányhivatalokban és a szolgáltatóknál. (pl.: 

játszósarok, pelenkázó) 
- A gyermeket vállaló nők munkahelyi helyzetének erősítése a diszkrimináció 

megszüntetésével. 

                                                           
87  
https://smarta.blog.hu/2019/07/06/ne_hagyd_otthon_a_kulacsodat_ingyen_vizzel_varnak_a_v_izlelohelyek 
88  http://www.holyduck.hu/hol-vasaroljak/ruhak-masodkezbol-legjobb-lelohelyek/ 
89  http://fna.hu/mittehetsz/vizlabnyom 
90  https://mta.hu/tudomany_hirei/a-repules-okologiai-labnyoma-a-szunyoginvazio-ordogi-kore-a-
szigma-a-holnap-vilaga-2019-junius-25-i-adasa-109861 
91  http://www.intezet.greendependent.org/hu/node/434 
92  Somogyi Győző: A falusi turizmus in MÉH hírlevél http://elofaluhalozat.hu/eMEH_109.php 
93  http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpg004.html 
94  Nemes Orsolya (2019): Generációs mítoszok 156-158.o 
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- Civil szervezetek, civil közösségek családoknak szóló fenntartható életmódot elősegítő 
programjainak kiemelt támogatása. 

- Fentiek segítenék, hogy a környezettudatos életmód megvalósítható legyen a családokban, 
valamint javuljanak a fenntarthatóságra nevelés körülményei, lehetőségei. 

Kapcsolódó jó gyakorlat 

A vidék élhetőségért, a helyi megélhetésért dolgozik a Via Campesina! Éljen a kistermelő! nemzetközi 
program. Olyan mezőgazdálkodásért emelnek szót, ahol az élelmiszer önrendelkezés helyi 
döntéseken alapul, a közvetlen közelben megtermelt javakat fogyasztják (40-60 kilométeres elv). 
Európa 12 millió gazdaságának 90 százaléka családi gazdaság, de egyötödük tönkrement 2011-2016 
között.95 Hazai téren a Magyar Élőfalu Hálózatot, Az Átalakuló közösségek programot (Védegylet), a 
Kismagos Alapítványt, a Pillangó Fejlesztések Programot, a Gyüttment Fesztivált valamint az AGRYA 
fiatal gazda pályázatokat említhetjük meg, melyek a helyi megélhetés javításáért, esetenként annak 
fenntartható formáiért tesznek!96  

További jó gyakorlat a Vesd bele magad! az AGRYA Szövetség részéről, mely a kertészkedés 
megszerettetése érdekében ingyenes vetőmag csomagokkal segít a 6-12 éves gyermekeknek és 
családjaiknak.97 

A megfelelő, biogazdálkodási alapokon nyugvó háztáji kertészkedés, részleges vagy egészleges 
önellátásra törekvés egészséges élelmet adhat a szükséget látó családoknak, s ezt a Pro Lecsó kertek 
bizonyították is.98  

A Szekszárdi Klímakör és a Zöldtárs Alapítvány közös ismertető anyaga a „Gazdálkodj Ökosan” (2017) 
szekszárdi szőlőskerteket és tanyavilágot kívánja megszólítani a vegyszermentes gazdálkodás, a 
vízgazdálkodás, a komposztálás és a terménytartósítás, aszalás átgondolása érdekében.99 

Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) számtalan példaértékű kezdeményezést mutat fel a 
gondoskodás és a környezettudatosság terén. Példának okáért:„Angyalnak lenni jó” karácsonyi 
ajándékküldő felajánlások, a vidéken megtermelt zöldségek, gyümölcsök hagyományos befőzése és a 
konzervek városi nagycsaládoknak való eljuttatása, Családbarát Önkormányzat díj 2006-óta.  

Felhőtlen gyermekkor – Ökumenikus Segélyszervezet online adományokat is gyűjt szegénységben élő 
gyermekek nyaralásának elősegítésére. 100  

Szociális farm - A Szimbiózis Alapítvány egy átfogó kiadványt jelentetett meg e témában 2015-ben.101 
Szakmapolitikai javaslataikat is megfogalmazták102, annak érdekében, hogy egy egységes szemlélet, 
egy hálózat alakulhasson ki e téren. A szociális farm a mentális és fizikális jóllétet, illetve 
ismeretátadást elősegítő szolgáltatásokat nyújt a mezőgazdasági munkába történő bevonással. A 
gazdaságban, zöld környezetben folytatott tevékenység gyógyítja és/vagy rehabilitálja a mentális és 
egyéb betegségekkel, különböző fogyatékosságokkal, hátrányos helyzettel, illetve más problémával 
küzdőket. Zöld gondoskodás (green care) a nemzetközi szakirodalomban ismert kifejezés erre a 
tevékenységre.  

Szociális farm - A miskolci Szimbiózis Alapítvány által működtetett Baráthegyi Majorság vagy a perbáli 
Tovább Élni Egyesület, amelyek a fogyatékkal élők számára próbálnak olyan közeget teremteni, ahol 
értékteremtő munkát végezve, a társadalom hasznos tagjainak érezhetik magukat. Az értelmes 

                                                           
95  http://kozossegek.atalakulo.hu/campesina-eljen-kistermelo 
96  https://fiatalgazdapalyazat.hu/ 
97  https://agrya.hu/hirek/folytatodnak-az-agrya-videki-eletet-nepszerusito-programjai 
98  http://www.bffd.hu/pro-lecso/ismerteto  -Pro Lecsó kertek Borsodban 
99  http://zoldtars.hu/sites/default/files/doc/GazdalkodjOkosan.pdf 
100  https://www.segelyszervezet.hu/hu/segits-te-is#donation-steps-top 
101  http://szocialisfarm.hu/files/Szocialis%20Farm%20tanulmany%203.2.%20vegleges_nokorr.pdf 
102  http://szocialisfarm.hu/files/SZ.F--Szakmapolitikai-Javaslat.pdf 
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munkavégzés egy újabb szintjét jelentik a megváltozott munkaképességűek számára kialakított 
munkahelyek, mint például a pátyi teacsomagoló vagy a pécsi elektronikai hulladékválogató üzem, 
amelyek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kezdeményezésére indultak el. Emellett Pátyon egy olyan 
kerámiaműhely is működik, ahol a nappali ellátás biztosítása mellett foglalkoztatják is a megváltozott 
képességűeket.103 

Magosfa Alapítvány Kicsik és nagyik foglalkozásai, módszertani gyűjteményük, kisfilmjük mutatja be, 
hogy a generációk közötti tanulás a környezeti nevelésben megvalósulhat úgy is, hogy idősgondozó 
otthonok állandó, avagy napközis lakói találkoznak iskolásokkal és aktív tudásátadás alakul ki 
közöttük a környezeti, fenntarthatósági témákban irányított 2-3 órás foglalkozások keretében. 104  

GreenDependent Egyesület, az ENERGISE nemzetközi projektben Élő Laborok keretében vizsgálta 
meg, hogyan csökkenthetik a háztartások az energiafogyasztásukat. 41 gödöllői háztartás vett részt a 
programban, a fele egyénileg, fele pedig csoportosan. Az Élő Laborokban arra kérték a családokat, 
hogy egy-egy hónapon át felezzék meg a heti mosások számát, illetve csökkentsék a nappali beltéri 
hőmérsékletet 18 fokra. A kihívások során a résztvevők mosási és fűtési naplókat töltöttek ki, 
valamint heti kérdőívekben számoltak be az eredményekről, sikerekről, nehézségekről. A kihívásokat 
követően a GreenDependent kielemezte az adatokat, és az eredményekről 2019 tavaszán számolt be 
a résztvevőknek egy záró rendezvény keretein belül.105 A kihívásokat kísérő dokumentációk 
elérhetők, a családok alkalmazhatják ezeket mindennapi háztartásvezetési gyakorlatuk 
felülvizsgálatra. 

Passzold vissza tesó! A Jane Goodall Intézet közös kampányt indított az Afrikáért Alapítvány és a 
Védegylet Egyesület segítségével, annak érdekében, hogy a használaton kívüli, de még nagyon sok 
értékes ércet, fémet tartalmazó mobiltelefonokat visszagyűjtsék. A koltán érc Afrikából érkezik, 
veszélyeztetett fajok, pl. gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztik miatta az erdőket. 
Ezt a folyamatot szeretnék megfékezni.106  

EJAM – Junior Achievement Hungary Szegeden található civil szervezet, azonban országos hatókörrel 
segíti a pedagógusok munkáját a vállalkozásfejlesztés érdekében. Főképp a középiskolás korosztályt 
célozták meg, annak érdekében, hogy kipróbálják magukat vállalkozókként, annak minden terhével 
és szépségével együtt. A környezettudatosság több aspektusa megjelenik a diákok termékeiben, 
vállalkozásaiban: hulladék újrahasznosítás, élményszerzés tárgyak helyett.107 

Újbuda Önkormányzata több fronton is támogatja a fenntarthatósági törekvéseket. „Családbarát 
Vállalkozás Újbuda” címmel az önkormányzat azokat a vállalkozásokat tünteti ki 2014 óta, amelyek 
lehetővé teszik és beépítik filozófiájukba a munka és a magánélet közti egyensúly megtartását. A 
„Felelős Vállalkozás Újbuda” címet 2017 óta olyan vállalatok kaphatják meg, amelyek tesznek a 
társadalomért, a környezetért, a munkavállalókért és felelősséget éreznek a jövő generációjáért. 
Közösségi kerteket alakít ki, melyekben a családok számára is lehetővé teszik egy kis bio veteményes 
létrehozását és segítik a közösségek kialakulását. 

Jól-Lét Alapítvány a nők és férfiak esélyegyenlőségét, a szülői szerepek egyenlőbb megosztását, 
valamint a kisgyermekes anyukák munkába való visszatérését segítik.  

Családi gazdaságok, melyek zöldségközösséget működtetnek: Évkerék Ökotanya, Dunaszigeti 
Zöldközösség. Előbbi közösség élete blogon követhető: http://evkerek.blogspot.com/  

                                                           
103  https://carefarm.blog.hu/2017/06/26/care_farm_magyarorszagon_van_meg_hova_fejlodni#more12619171 
104  Lugosi Bea: Kicsik és nagyik – ki kit tanít? https://tudatosvasarlo.hu/cikk/kicsik-es-nagyik-ki-kit-tanit 
105  http://www.intezet.greendependent.org/hu/node/473 
106  https://www.janegoodall.hu/mobilkampany.html 
107  http://ejam.hu/programok/diakvallalkozas/ 

http://evkerek.blogspot.com/
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Okosfalvak programban lévő lehetőségek a vidéki élet 
szereplőit (okos gazdaság, okos oktatás) kívánják a 
digitális világ adta lehetőségekkel bekapcsolni a világ 
információs hálózatába. Tízezer főnél kisebb települések 
pályázhatnak erre a lehetőségre.108 

Kapcsolódó információk 
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108  http://nak.hu/agazati-hirek/videkfejlesztes/157-kornyezetgazdalkodas/97875-az-okosfalvak-program-
a-kistelepulesek-eletminoseget-javitja 

A szerk megjegyzése: A stratégiai 
fejezetrész 11 oldal hosszú. Ábrákat 

figyelembe véve, és nyomtatási 
terjedelmi korlát miatt is, kb 

kétharmad ekkora lehet. Kérjük a 
Konferenciát, hogy a fejezetre 

vonatkozó egyéb megállapításai 
mellett, segítsen ezekben: A) mely 
tartalmak szerepelnek más NKNSA 

fejezetekben, B) mely tartalmak 
lennének elegendőek kimutató 

linkként. Ugyanerre kérjük a 
Szerzőket is, a Konferencia 

véleményének figyelembevételével 
együtt.  
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Melléklet 

Generációk és a család, valamint azok környezeti, fenntarthatósági szempontból fontos 
életeseményei Meretei (2017), Steigervald, Moss, valamint ujnemzedek 109 nyomán 

Generáció (egyéb 
megnevezések) 

USA Élet-
események 

Családi 
vonatkozás 

Magyar-
ország 

Élet-események Családi vonatkozás 

Veteránok 
(néma, 
tradicionalisták, 
építők) 

1923 - 
1942 

II.vh, 
Világgazdasági 
válság, New 
Deal 

család a 
közösségi jóért 

1928 - 
1945 

II. vh, 
Világgazdasági 
válság, alapvető 
szükségletek 
előtérbe kerülése 

polgári család, 
paraszti család, 
tradicionális 
értékrend, 
fogyasztás 
csökkenése 

Baby boomerek 1943 - 
1962 

vietnámi 
háború, 
szexuális  
forradalom, 
hidegháború, 
civil jogi 
mozgalmak 

nukleáris család, 
idealisztikus, 
optimista kép 
vetítése feléjük 

1946 - 
1965 

vasfüggöny, 
erőltetett 
nehézipar a 
realitások 
ellenére, 
erőforrás 
pazarlás, 
szocialista 
fogyasztói 
társadalom  

nő és férfi is helyt 
áll a munka 
világában, Ratkó-
gyermekek, 
erőltetett 
népességnövekedés 

X (digitális 
bevándorlók) 

1963 - 
1983 

civil környezeti 
mozgalmak 
megerősödése, 
multinacionális 
cégek világa 

nők munkába 
állása, gyermek 
önellátást 
tapasztalja 

1966 - 
1979 

kábeltévé, 
számítógép, 
videójátékok 
megjelenése 

nukleáris család 
előretörése, kulcsos 
gyerekek, lázadók 

Y (millenniumi 
generáció, 
youtube 
generáció) 

1984 – 
2001 

digitális média, 
globalizáció, 
terrorizmus, 
AIDS, gazdasági 
válság 

siker, karrier, 
pénz 
létfontosságú 

1980 – 
1995 

rendszerváltás, 
multik belépése, 
internet, 
számítógépes 
játékok és 
„kütyük” 
terjedése 

közösségből 
kivonuló gyerekek, 
felnőttként a család 
fontos számukra, 
de karrierre 
áldoznának 10 évet 
is, tradicionális 
családmodell 
(Bokor, 2007 idézi 
Meretei) 

Z (globális 
nemzedék) 

2002 – 
2009 

online világ, 
web 2.0, 
születési nem – 
társadalmi nem 
közti különbség 
felerősödése – 
relativizálódó 
családfogalmak 

gamerek110 és 
influenszerek111 
akár 
környezettudatos 
(Greta Thurnberg 
és kortársai) 
avagy negatív 
irányban 
(terrorizmus, 
hackerek), 
természettől 
elidegenedett 
gyermekek 
(Moss) 

1996 - 
2009 

wifi, google a 
barátod, globális 
zenei és 
divatirányzatokon 
nőnek fel 

Speciális nevelési 
igényű, magatartás 
zavaros gyermekek 
számának  
nagyarányú 
növekedése, 
természettől 
elidegenedett 
gyermekek (Moss), 
tradicionális 
családmodell 
szerepe gyengül 

Alfa 2010 -  virtuális világ 
és a mobil 
internet 
mindenütt, 
„okos”eszközök 
és otthonok 

 digitális család 2010 -  virtuális világ és 
mobil internet 
mindenütt, 
„okos”eszközök 
és otthonok 

digitális család 

                                                           
109  http://www.ujnemzedek.hu/eletmod/betuk-es-generaciok 
110  gamer (ejtsd: gémer) – online játékokkal szinte függőségig foglalkozó személyek 
111  influenszer – divat, zenei ikon, aki saját véleményét, irányzatát  minden lehetséges médiában a fiatalok felé 
közvetíti, erősen befolyásoló hatást ér el náluk 



A kézirat felhasználását a megvitatásra korlátozza a kiadó. A jelenlegi kéziratok majdani 
elfogadott változatai ingyenesen elérhetőek lesznek az mkne.hu honlapon.   

69 

 

 

MÁS fejezetekbe javasoljuk áttenni (a szerzők és a lektor), kérjük a többi szerző önállóságát a 
szerzőkkel való egyeztetésben, miután megismerkedtek a jelen fejezet tartalmával.   

1-3 fejezetbe  

Érdekes módon a Magyar Ifjúság Kutatás (2016) adataiból az derült ki, hogy a 15-29 éves fiatalok 
ebben a legutóbbi vizsgálatban tekintettek leginkább pozitívan az elkövetkező 10 évükre, családi 
helyzetükre valamint a nemzet jövőjére. Ugyanakkor a három legtöbbet említett, nyomasztó teher: 
az anyagi gondok, az alkohol terjedése valamint a munkanélküliség. Valóban az Eurostat (2018) 
adatok szerint a magyar háztartások anyagi jóléte az uniós átlag 62 százalékát éri el. S ezzel utolsó 
előttiek vagyunk az euró zónán belül.112  

 

Egészségfejlesztés 

2012 óta az ENSZ minden évben elkészíti a Nemzetközi Boldogság Térképet (World Happiness 
Report). Ez a világ 156 országát érinti. 2019. március 20-án megjelent legfrissebb adatok szerint 
Finnországban, Dániában és Norvégiában a legboldogabbak az emberek.113 2012 óta fokozatosan 
emelkedik a hazai boldogságszintünk. Az akkori 110. helyről, 2019-re a 62. helyre jöttünk fel. Azt is 
vizsgálták a hazai kutatók, hogy mit jeleznek a férfiak és a nők legjellemzőbb saját erősségeiknek. A 
férfiaknál: őszinteség, igazságosság, humor, szeretet képesség és kíváncsiság, a nőknél pedig 
kedvesség, igazságosság, őszinteség, szeretet képesség és kötelességtudat. A mintában szereplők 
átlagéletkora 40 év körül alakult. 114 Örömmel látjuk az egyezést nők és férfiak között három fontos 
értékben! 

 

Szabadidő, hobbi, kert 

Hazai gyümölcs és zöldségfogyasztás 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190401-
1?fbclid=IwAR3l0CdYz9s0kLVLfAxcpAFGjShhvexIcV3tmUUjiA5GY7CCRo0OhWZBgxM 

https://qubit.hu/2019/04/01/magyarorszagon-eszik-a-legkevesebb-zoldseget-az-eu-
ban?fbclid=IwAR3jfsxogdZ38Oq0XeiXI2XZ7T5YID7b8LRzY0l730sFOQRs2KKAFiGe5OY 

 

Gazdaság…. 

Egyes keleti társadalmak a bruttó nemzeti boldogságot (BNB) mérik (Bhután, Japán). A mutató az 
emberek egyéni jólétét tartja szem előtt, amely a GDP kizárólag gazdasági nézőpontjával szemben 
magában foglalja a kulturális, a társadalmi, a politikai és mentális jólétet is. A BNB mutatót 2005 óta 
mérik hivatalosan és Japán is átvette az alkalmazását.115 

 

Helyi társadalom 

E.O. Wilson ökológus szerint a bolygó 50 százalékát a vadon élő állatok számára kell biztosítani!  Ez a 

                                                           
112  https://index.hu/gazdasag/2018/12/14/magyarorszag_europai_unio_fogyasztas_jolet/ 
113  https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2019/WHR19.pdf  27-29 oldal 
114  http://boldogsagprogram.hu/magyarorszag-boldogsagterkepe-2019 
115  Pacsuta Péter János (2012): Bruttó Nemzeti Boldogság mutatószámot használnak Bhutánban és Japánban 
http://greenr.blog.hu/2012/06/17/a_brutto_nemzeti_boldogsag_mutatoszamrol_bhutanban_es_japanban   

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190401-1?fbclid=IwAR3l0CdYz9s0kLVLfAxcpAFGjShhvexIcV3tmUUjiA5GY7CCRo0OhWZBgxM
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190401-1?fbclid=IwAR3l0CdYz9s0kLVLfAxcpAFGjShhvexIcV3tmUUjiA5GY7CCRo0OhWZBgxM
https://qubit.hu/2019/04/01/magyarorszagon-eszik-a-legkevesebb-zoldseget-az-eu-ban?fbclid=IwAR3jfsxogdZ38Oq0XeiXI2XZ7T5YID7b8LRzY0l730sFOQRs2KKAFiGe5OY
https://qubit.hu/2019/04/01/magyarorszagon-eszik-a-legkevesebb-zoldseget-az-eu-ban?fbclid=IwAR3jfsxogdZ38Oq0XeiXI2XZ7T5YID7b8LRzY0l730sFOQRs2KKAFiGe5OY
https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2019/WHR19.pdf
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„fél-föld” ötlet azonban nem talál visszhangra a kormányoknál, akik a fejlődést nem kívánják 
korlátozni. A tudomány és a politika közötti szakadék leküzdése érdekében Pașca Palmer (ENSZ, 
biodiverzitási vezető) úgy véli az 50 százalékos védettség elérhető úgy, ha a helyi közösségek 
természetbarát módon kezelik a rendelkezésükre álló területeket. A világ másik felét - a városokat és 
a nagyobb gazdaságokat - a fogyasztás és a hatékonyság szempontjából kell fenntarthatóbbá tenni. 
Forrás: https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/13/make-half-the-world-more-
nature-friendly-by-2050-says-un-chief 

A települési aktív mag más településekkel is teremtsen kapcsolatot, alkossanak kistérségi, majd 
régiós hálózatot. Szervezzenek közös programokat (garázsvásár, faültetés, parkgondozás, stb.) a 
fenntarthatóság jegyében! 

A közösségeknek abban is nagy szerepe lehet, hogy támogassák, neveljék tagjaikon kívül a 
környezetükben élőket is. Óriási probléma ugyanis, a nehéz anyagi helyzetben lévő családok, 
személyek környezetterhelése. Ahol probléma a napi betevő előteremtése és télen a meleg otthon 
biztosítása, ott a környezetvédelmi szempontok nem jelennek meg és gyakori a szemetelés és a 
szeméttel történő fűtés, ami az egész helyi közösségre kihat.  Ezeken a problémákon enyhíthetünk 
közösségi összefogással és tájékoztatással. 

Települési környezet 

„Kádár kocka” házak (60 as évek sem nem esztétikus, sem nem energiahatékony házai) 
környezettudatos felújítási lehetőségei 
Forrás: Solar Decathlon 2019, Szentendre „Magyar Fészek+” 
http://www.sde2019.hu/hungarian_nestplus.html 

http://www.sde2019.hu/hungarian_nestplus.html
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8. Egészségfejlesztés 

Az egészség fogalmának újraértékelése. Egészségkultúra és az egészségvédelem  

Szász Éva  

Kulin Eszter 2003. és Treiber Pálné 2010.évi szövegeinek felhasználásával  

„Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez”, állítja az Alaptörvény. „Az egészség a 
természettel harmonizáló testi, lelki, szociális és szellemi egyensúly dinamikus állapota… Az 
egészséget, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig mint életcélt kell értelmezni.”116 

Ma mindenki számára több vonatkozásban értékelhetjük és kibővíthetjük az egészség, az 
egészségfejlesztés és az egészségvédelem fogalomkörét: holisztikus-ökológiai megközelítéssel, 
morális alapállással, pszichológiai (önismereti, társadalom-lélektani) és újragondolt pedagógiai 
értelmezéssel. Az egészségfejlesztés és az egészségvédelem valójában egészségkultúrát jelent, és így 
szorosan egybekapcsolódik a természetvédelem (mint környezetetika) és a kultúravédelem (mint a 
hagyományok őrzése és a múlt kulturális értékeinek védelme) területével.  

Az egészségkultúra alapvető feltétele: az élet tisztelete és megbecsülése. Az emberi test csodálatosan 
megalkotott egységes, érzékeny és rendkívül bonyolult, finom organizmus, amelyet ha folyamatosan 
jó kondícióban tartanak, hihetetlen szellemi teljesítményekre és fizikai terhelésekre képes. Az emberi 
lélek, amely a test és a gondolatok fő érzelmi irányítója, a cselekedetek kezdeményezője, motiválója: 
végtelen, létezése érzékelhető, de nem megmagyarázható. Mentálisan, pszichológiailag és eszmeileg 
is fontos, hogy ma újraértékeljük a lélek fogalmát. A test és a lélek összhangja adja a test-, és a 
lélektudatosságot, mindkettő egymásra hatásban működik, éppen ezért nagy az emberi élet során az 
egészséges személyiségfejlődésében, a megérzések síkján, a lelkiismeret és a felelősségtudat 
szerepe. Az egészségtudatosság valójában a lélek, a szellem és a test összjátéka. Az emberhez méltó, 
humánus gondolatokkal, értékekkel és cselekedetekkel teli, testi egészségben leélt élet a 
legcsodálatosabb, amit ember elérhet.  

Az egészségfejlesztés minden tekintetben egy egész életre szóló környezeti, társadalmi-szociális 
(közösségi) és egyéni feladatkört jelent. Az ember egészsége, jó közérzete nagymértékben függ az 
életmódtól, a társadalmi (egzisztenciális) és a fizikai –környezeti (természeti-urbánus) 
körülményektől.  A WHO Egészséget Mindenkinek globális programja szerint: az egészség sokkal 
inkább múlik a közösségi kezdeményezéseken, az összefogáson, és a társadalmi igazságosságon, mint 
pusztán a szakértők munkáján. Az egészségfejlesztés tehát az a folyamat, amely módot ad az 
embereknek egészségük és az egészségüket meghatározó tényezők jobb kézben tartására, ezáltal 
egészségük javítására. 

Kulcsszavak: egészségkultúra; egészségtudat;  egészséges életszemlélet; pozitív értékrend és jövőkép;  
prevenció; öngyógyítás; természetes gyógymódok;  tartalmas életre nevelés;  közösségi élményszerzés;  
lelkiismeret és felelősségtudat.  

Helyzetkép 

A magyar lakosság egészségi állapota kritikus: a korai elhalálozás, különösen a férfiak esetében; a 
daganatos betegségek gyakorisága, az ijesztően növekvő szív-, és érrendszeri (stroke) problémák 
kialakulása, az alkohol-, és drogfogyasztás, valamint az egyre fiatalabb korban jelentkező pszichés 
megbetegedések (hiperaktivitás, szorongás stb.) egyértelműen jelzik, hogy össztársadalmi szinten van 
a baj. Például a magyar felnőttek több mint 60%-a túlsúlyos vagy elhízott.117 Összekapcsolódó negatív 
hatások sokaságáról van szó, amelyek az emberi életkor előre haladtával egyre növekvő testi és lelki 
leépülést eredményeznek. 

                                                           
116  A WHO definíciója az egészség fogalmáról az  Ottawai Charta (1986) elfogadása után 
117  Ld. jó Állam Jelentés 2018. 
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Korunk technológiai-digitális fejlődése állandó mozgásban, változásban tartja az életvitelt és 
számtalan olyan új tényezővel állítja szembe az egyének életét, amely még nem volt az emberiség 
történelmében, és amelyhez alkalmazkodnia kell. A ma embere küzd az idővel, a társadalmi-
gazdasági-egzisztenciális elvárásokkal (és az ezekből származó stresszel), a létbizonytalansággal, az 
elmagányosodással, a technikai eszközök használatának hátrányaival (elektroszmog, 
internetfüggőség, a média sugallta fogyasztásra kényszerítés stb.); az egyre súlyosabbá váló 
környezetszennyezéssel. A teljesítménykényszer, a negatív énkép, a szorongások, félelmek és fóbiák, 
a természet ritmusától teljesen idegen időbeosztás nemcsak ideges kapkodáshoz, türelmetlenséghez, 
zaklatottsághoz vezet, de lelki és szellemi sérülésekhez is. Az urbánus, épített környezethez 
(klimatizált épületek, autósztrádák, mesterséges éjszakai világítás, stb.) való igazodás sokféle 
pszichoszomatikus úton létrejövő betegség (mint a neurózis, függőségek, alvásproblémák stb.) 
megjelenését is okozza. 

Mindezeket tekintve az egészségvédelmében életmód és életszemlélet váltásra érik a magyar 
társadalom. Országos közüggyé kell tenni az egészség megőrzését és ezzel összefüggésben fejleszteni 
az egészségvédelmet. Ezt tükrözi a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégai megállapítása: az 
egészségtudatos magatartás a saját, valamint társadalom többi tagjának jólétére is pozitív hatással 
lehet. Ennek elemeit képezheti például az egészséges táplálkozás, a rendszeres sportolás, vagy a 
prevenciós programokon és szűréseken való részvétel.118 

A környezeti ártalmakkal való kritikus szembenézés lehetne az egészségfejlesztés egyik motiváló 
tényezője. A másik tényező minden olyan gazdasági, társadalmi-közösségi és egyéni - civil 
kezdeményezés (mint pl. a biokertészet, az élhető város mozgalom, a különböző közösségi 
megmozdulások: faültetési akciók, klubok, természetjárás, tömegsportok, az alternatív gyógyító 
tevékenységek stb.) feltérképezése és figyelembevétele, amely előremutató, probléma-oldó és 
elsősorban egészségvédő. Vannak, és jól működnek országszerte a kisközösségi megmozdulások, a 
természetvédelmi akciók, az ökofalvak közösségei és mások,- csakhogy a legtöbb esetben egymástól 
elszigetelten, más-más céllal, programmal. Az egészséges életszemlélet kialakítása érdekében 
mindezek összefogására, tapasztalataik megosztására és közösen kidolgozott célprogramok 
kitűzésére lenne egyre nagyobb szükség. 

Össztársadalmi méretekben eredményes, és hatékony módszernek továbbra is a komplex 
egészségfejlesztést tekinthetjük, amely magába foglalja nemcsak az egészséges életszemléletre való 
késztetést, a szociális szintű családvédelmet, hanem olyan egészségvédelemre nevelő iskolai-képzési 
és oktatói rendszert, amelyben az egészség, mint érték dominál, és amelynek fontos része a 
betegségek megelőzése, az egészség megtartása. Az egészségmegőrzésben mindenki számára 
biztosítani kellene, hogy megismerhessék és alkalmazhassák, az államilag támogatott egészségügyi 
ellátás igénybevétele mellett, a már hazánkban is meglévő és meghonosodott alternatív védekezés 
sokféle gyógymódját: a prevenciót és az öngyógyítást, a különböző betegségmegelőzési, 
energiarendszert helyreállító terápiákat, és az ősidők óta ismert természetes gyógymódokat119. 

Az iskolai nevelés a legfontosabb terület az egészségkultúra megteremtésében. Az egészség 
fejlesztést tekintve az iskolai pedagógia hosszú évek óta nem követi a gyakorlati élet jelenségeinek 
ismeret-, és igénykörét. A pszichológiai kutatások legújabb eredményeinek iskolai nevelésbe épülése, 
a személyiségfejlesztésben az önismeretre való késztetés nem elég hatékony módon és módszerekkel 
működik. Az ökoiskolákban törekvések vannak az ilyen irányú szemléletmód váltásra, de ezek java 
része nem jut el a köztudatig. 

                                                           
118  Forrás: Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024  
119  mint a gyógynövényismeret, a jóga, a reflexológia, kéz és talpmasszázs, akupunktúra, chi kung stb. 
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2012 óta jogszabályi elvárás a teljes-körű óvodai és iskolai egészségfejlesztés120: hogy minden 
köznevelési intézményben az egészségügy és az oktatásügy közösen segítse a pedagógust 
felelősségteljes munkájában.121 

2015-ben készült el a felsőoktatás egyik reformját képező Egészségfejlesztő Egyetem című 
tanulmány, amely világosan megfogalmazza, hogy milyen feltételek és segítőszándékok szükségesek 
ahhoz, hogy a hallgatók egészséges életviteli stratégiákat is megismerhessenek egyetemi, főiskolai 
tanulmányaik végzése közben. 

Az Egészséges Magyarország 2014-2020 stratégia az alaptörvénnyel összhangban 4 alapfeladatot 
vázol fel az iskolai egészségkultúra megteremtésében: az egészséges táplálkozás, a mindennapos 
testnevelés, a gyermekek érett személyiséggé válásának és lelki egészségének elősegítése, a 
szenvedélybetegségek megelőzése kreativitással, mint az ének, tánc, rajz, és mesemondás. 
Kiemelésre került az esélyegyenlőség kialakítása és a népbetegségek megelőzése, az önismeret, és 
önbizalom személyiségnevelési fejlesztése, az alkalmazkodó-készség, és a stressz kezelések javítása. 
Néhány általános iskolában és gimnáziumban már kidolgozásra került ezekre a feladatokra felépített 
elméleti és gyakorlati egészségnevelés.122 

Javaslatok 

Mindenkinek 

Egészségünk védelmében az egyik legfontosabb tényező a pozitív jövőkép formálás mind egyéni, 
mind közösségi szinten. A pozitív jövőkép része az egészségtudatos gondolkodás és magatartás. A 
közösségi összetartozás tudata, a közösségben való tevékenység szintén komoly segítséget nyújthat, 
nem csak a magánnyal és a pszichés problémákkal küszködők számára. 

A jó egészség megtartása minden ember részéről (és számára) elvárandó feladat, hiszen ezáltal 
javíthatjuk magunk, embertársaink és közvetlen környezetünk életminőségét. Az egészséges 
életszemlélet kialakítása az élet minden szegmensével összefüggő, humánetikai-ökológiai folyamat. 
Egybekapcsolódik az egyén önkifejezési vágyával, legfőképpen azzal az etikus hozzáállással, hogy 
felelős vagyok önmagamért, az életemért, a tetteimért, az embertársaimhoz és a természethez való 
viszonyulásomért. Ebben az értelemben az egészségfejlesztés egyben személyiségfejlesztés: 
önvizsgálatra késztet, erősíti a test-, és lélektudatosságot. Az egészségtudatból eredő önbizalom 
segítőkészséggel jár együtt (ha erős vagyok és bízom saját erőforrásaimban másoknak is segítségére 
lehetek). Ily módon a környezeti problémákhoz való alkalmazkodás folyamatában különböző 
életvitelbeli védekező stratégiákat alakíthatunk ki: mint pl. az öngyógyítás, az önszuggeszció, az 
akaraterő, valamint a belső energiák felébresztése és a saját lelki önsegélyezés technikáinak és 
taktikáinak megerősítése. Ezek a tudat mélyén mindenkiben megvannak, csak hívó szóra várnak.  

Az egészséges életmódra és szemléletre való törekvést elősegítheti, ha másoktól jó példát 
nyerhetünk. Idős, hosszú életet megélt, jó egészségben lévő emberek szívesen veszik, ha 
megoszthatják élettapasztalataikat. Az öregedés és az elmúlás természeti alaptörvény. A mai 
közfelfogás, sajnos, tabuként kezeli az öregedést és a halált. A halál tényét és az erre való felkészülést 
méltó helyén kell kezelni egészségfejlesztésben is. 

Javaslatok az egészségügyi és köznevelési közpolitika döntéshozói felé 

Az egészségvédelemmel való foglalkozást, az egészséges életszemléletre való tanítást a mindennapok 
közgondolkodásmódjába kell illeszteni. Ehhez szükség van arra, hogy minden olyan terület, amelyben 
élünk, tanulunk, dolgozunk, egymásra találjon. A köznevelésben és a közművelődésben dolgozók és a 
környezet- és természetvédelemmel foglalkozó szakemberek egészségtudatos szemléletmódban 

                                                           
120  A TIE leírása: http://www.egeszseg.hu/uploads/cikkek/18-
06/TIE%20r%C3%B6vid%20%C3%B6f_180427.pdf 
121  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 128-132. §-i. 
122  www.eaki.hu/egeszsegfejlesztes-program 

http://www.egeszseg.hu/uploads/cikkek/18-06/TIE%20rövid%20öf_180427.pdf
http://www.egeszseg.hu/uploads/cikkek/18-06/TIE%20rövid%20öf_180427.pdf
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működjenek együtt a különböző vállalatok, munkahelyek vezetőivel, és szervezzenek kampányokat a 
média igénybevételével az egészség védelmének népszerűsítésére.  

Az egészségfejlesztés érdekében szükség van a társadalmi és gazdasági háttér vizsgálatára, a 
környezeti ártalmak további enyhítésére és a környezeti feltételek mind nagyobb mértékű javítására. 

Az egészségfejlesztésben érvényesüljön a közösségi összefogás; legyen fontos célkitűzés az, hogy 
felelevenedjenek a régi, és életre keljenek az olyan új egészségtudati, életviteli, szemléletbeli és 
kezelési módozatok, amelyek természetes módon segíthetik elő az egészség megtartását. 

Az oktatásügy is vállalja fel az egészségügyi problémák okainak vizsgálatát és kezelési módozatait és 
építse be az egész iskola-képzési rendszerébe az egészségfejlesztést. Az egészséges gondolkodásmód 
és életvitel kialakításának érdekében természetjárással egybekapcsolt családvédelmi felvilágosító 
akciókat, klubnapokat és programokat kell szervezni, amelyek segítenek ismertetni és tudatosítani az 
egészséges életmód különböző lehetőségeit, valamint az egészségmegőrzés feltételeit.   

Javaslatok kutatók felé 

Társadalom-lélektani szempontból folyamatosan vizsgálni kell a lakosság életmódjának változási 
elemeit, a napi időbeosztást, egyrészt a munkára, tanulásra, technikai eszközök használatára, 
másrészről az egészségre, a mozgásra, a természetjárásra fordított időtartamot.  

A környezeti problémák felismerése alapján pedagógiai, pszichológiai tudományos és módszertani 
vizsgálatokkal elő lehetne segíteni, hogy egy olyan új holisztikus egészségtudatos korszellem 
alakuljon ki az iskolai személyiségnevelésben, amely a környezet, az egyén és a közösség egymásra 
hatásában szemléli az életet. Ennek az új pedagógiai szemléletnek része lenne a tartalmas életre 
nevelés, a természetjárásra, mozgásra, a mindennapi öntevékeny sportolásra (futás, kerékpározás 
stb.) való késztetés. A tanítási metódusban így érvényesítésre kerülne az együttműködésre és a 
segítőkészségre alapozott közösségi élményszerzés.  

Javaslatok pedagógusok és fejlesztők felé 

Az egészségfejlesztés erkölcsi téren értékmegvalósítást hoz létre, ezáltal hat az egyéni test-, és 
lélektudatosság fejlesztésére, mint jellemformáló erő. A pozitív jövőkép kialakítás csak ennek 
függvényében lehetséges. Az óvodák, iskolák és kollégiumok egészségnevelési programja ebből a 
szempontból kiindulva határozzák meg azokat a rövid- és hosszú távú feladatokat, melyek elősegítik 
az egészségfejlesztési célok elérését. Ezek a célok a következők123: alakuljon ki a tanulókban az 
egészséges szemléletmód és életmód igénye; sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli 
technikákat; lássák meg az egészség és a környezet összefüggéseit; ismerjék meg a környezeti és 
egészségügyi problémákat; legyenek képesek a problémák megelőzésére, mérséklésére, a prevenció 
alkalmazására; figyeljék a természeti változásokat és mozogjanak sokat természeti környezetben; 
törekedjenek a pozitív értékrendet kifejező, életszerető gondolatok megfogalmazására; törekedjenek 
a szociálisan fejlett viselkedéskultúra elérésére; alakuljon ki minden tanuló testi állapotában az 
elégedettség és a jó közérzet, lelki állapotában a kiegyensúlyozottság és a belső harmónia elérésének 
vágya, a jó állapot és az életöröm megtapasztalásának érzete. 

A tanulókban fel kell ébreszteni a tudásvágy mellett a média-, és internet adta információözönben 
való eligazodás és a helyes életmódbeli tudatos szelektálás képességét, hogy felismerjék mi fontos és 
feltétlenül szükséges az életvitelükhöz és mi az, amire az életben egyáltalán nincs szükségük. Ily 
módon lehetne elérni, hogy mértékletességet és önuralmat gyakorolva elhatárolják magukat az 
alkoholtól, a drogtól, a dohányzástól, és egyéb káros szenvedélyektől. 

Az egészségnevelési program szorosan kapcsolódjon egybe az érzelmi és társas intelligencia 
fejlesztésével. Érvényesítse a lelkiismeret és a felelősségtudat érzetét; hasznosuljon a 
problémamegoldó, konfliktuskezelő kontroll; világítson rá és tudatosítsa a következő etikai tartalmú, 

                                                           
123  a korábbi Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégiai Alapvetésekben leírtakkal összhangban 
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jellemformáló erényeket: az igazságérzet, a becsület, az empátia, a kitartás, a helytállás, a 
tiszteletadás. Az érzelmi nevelésben, mint az közismert, hivatkozni érdemes a példaképekre, a nagy 
elődök, történelmi személyiségek, tudósok, művészek, sportolók életútjára, kiemelve követésre 
ösztönző erényeiket.  

Mindezek iskolai gyakorlatban való alkalmazása igényli a módszertani tapasztalatok kiszélesítését,  a 
korszerű, hatékony, életkornak megfelelő egészségnevelési módozatokat: mint az interaktív, 
személyiség-központú, önálló cselekvésen és felelősségen alapuló, élményt nyújtó szerepjátékok és 
drámapedagógiai elemek-, a mese-, és irodalomterápia alkalmazása, vagy egyéb vizualitással és 
kreativitással egybekapcsolódó alkotó folyamatokra való késztetés, stb.  

Az egészségfejlesztési célok megvalósításának érdekében ki kell aknázni a tantárgyak-adta nevelési 
lehetőségeket, valamint az iskolán belüli és kívüli nevelési színtereket, kapcsolatokat, mint például 
Beszélgetőkörök, Társasszíntér, Természetjáró klub, Családi-, vagy Baráti-Közösségi program 
szerveződések, találkozások létrehozása. 

Mindent összegezve: a fenntarthatóságra nevelés-, és így a jelen Alapvetés egészségfejlesztési célja, 
hogy egészség orientált közellátás valósulhasson meg össztársadalmi szinten, ez tükröződjön a 
közoktatásban, és különösen a fiatal nemzedékben tudatosodjon a szociálisan fejlett, kulturált 
magatartáson, élet-, és természet szereteten alapuló egészségszemlélet és egészségvédelem. 

 

Kapcsolódó jó gyakorlat 

Példaképek nyomában, - amely az V. Szemere úti Ált. Iskola 2018. évi évkönyvében megjelent, 
foglalkozássorozat ismertetése és értékelése.  

Példaképek nyomában című, ismeretterjesztő jellegű, prezentációs-előadás-sorozatot múltunk 
elfeledett, vagy ma már kevéssé a köztudatban élő olyan szellemi nagyokról készítettem (és 
folyamatosan készítem), akikre felnézhetünk, akiktől erőt meríthetünk, akik példaképeink lehetnek. 
Az előadások: bármilyen életkorban lévő -a prepubertás kortól a főiskolai hallgatókon át a felnőtt és 
idősebb korosztály számára is-, bármilyen színtéren: iskolában, egyetemen, művelődési házban, 
tanfolyamokon, tovább képzéseken, és más egyéb foglalkozásokon bemutathatóak. 

Az előadások eszmei (pedagógiai) célkitűzése több irányú: egyrészről a művelődéstörténetei értékek 
tudatosítása, a nemzeti öntudatot erősítése, a személyiségfejlődés elősegítése, másrészről a 
természetvédelem, a környezetvédelem, a kultúravédelem és az egészségvédelem etikai-morális 
vonulatainak hangsúlyozása. Az előadások egybeköthetők irodalmi példákkal, idézetekkel illusztrált  
önismereti, személyiségfejlesztő foglalkozásokkal, amelyekben olyan képességek, jellembeli 
adottságok, mint például a bátorság, a kitartás, a jó döntőképesség, a nyitott gondolkodásmód, a 
felelősségtudat, a lelkiismeretesség, stb. felismertetése és kiemelése kerülhet a figyelem fókuszába.  

A sorozat létrehozását aktív gyakorló történelemszakos tanárként azzal a szándékkal kezdtem el, 
hogy - látván és tapasztalván diákjaim sokszor céltalan egyéni útkeresését, tanulási, pályaválasztási 
nehézségeit, családi életükben lévő problémák, konfliktusok kezelésének kudarcait, -- hosszú 
beszélgetések révén segítséget tudjak nyújtani. Először mesékkel próbálkoztam, de később egyre 
tudatosabban a nagy elődök életének példázatait vetítettem a diákok elé és ez a törekvésem sikerrel 
zárult.  

A mai rohanó, érték-devalválódó világképünkben nagy a hiány a példakép-mutatásban. 
Példaképekre, előre mutató, gazdag életművek ismeretére ma mindnyájunknak, még a felnőtt 
korosztálynak is szüksége lenne; különösen azelőtt, hogy mindezek feledésbe merülnének. 
Elképzelésem és célzott szándékom, hogy ezekkel az előadásokkal, mint igen fontos érték- és 
ismeretközvetítéssel nemcsak a személyiségfejlesztés és egészséges életszemlélet kialakítása 
területén, hanem egy időtálló kultúramentésben is hasznot teremthetek. 

A 7 előadás témakörei: 
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1. A polihisztor Xántus János (1825-1894), az Állatkert, a Néprajzi Múzeum és a múzeológia 
szakterület egyik megalapítója:  élete-munkássága és felfedezéseinek-gyűjteményeinek ismertetése. 
Xántus Jánost írásai, útleírásai alapján joggal nevezhetjük korai ökológusnak, a természetvédelem 
egyik előfutárának. Xántus János érdemei: hogy néprajzi- és természettudományi gyűjteményeiben 
számos érdekes gazdaságtörténeti és művelődéstörténeti jellegű kordokumentum rajzolódik ki, és 
ezek ismeretében feltárul a XIX. század korrajza is. 

2. A művész és a filozófus-tudós dr. Dienes Valéria (1879-1978) élete és munkássága. Dienes Valéria, 
matematika és fizika tanár, az orkesztika (mozdulatművészet) megalapítója, koreográfus, a 
mozdulattudomány és a mozdulatkultúra megteremtője; Henri Bergson filozófiai munkáinak magyar 
fordítója, a magyar filozófiai nyelv megújítója volt. Sokoldalú, hihetetlenül széleslátókörű tudós és 
alkotóművész, aki a viselkedés- és mozgáskultúra (az ép testben ép lélek) közvetítőjeként a 
felelősségtudatosan gondolkodó ember és következetességgel tanító táncpedagógus mintaképét 
testesítette meg. 

3. Baktay Ervin (1890-1963) orientalista, India kutató, India művészetének és hatalmas kulturális 
értékeinek egyik első magyar kutatója és közvetítője. Baktay Ervin írásaiban India művészete, 
története mellett feltárulnak az ősi indiai bölcseletről, a magasabbrendű szellemi gondolatokról és az 
egészséges életmódról szóló elmélkedések is. Az előadásban említés történik Baktay Ervin múzeumi 
munkásságáról, nyári indián táborairól, neves emberekkel, mint például Mahatma Gandhi, Stein 
Aurél,  való találkozásairól is. 

4. A régészet útjai és útvesztői címmel László Gyula (1910-1998) élete és munkássága. Az előadás 
tárgyalja régészet tudományának kialakulását, történetét, a művelődéstörténetben fontos szerepet 
játszó híres régészek életét és munkásságát; felfedezéseiket külföldön és Magyarországon, mint 
például Arthur Evans, Gordon Childe, Rómer Flóris, Hampel József. Az előadás végigköveti László 
Gyula egész életútját, régészeti tevékenységét, majd kitér a régészet jelenére és jövőjére, mint az 
autópálya régészet, búvárrégészet, ipari régészet szakterületére, valamint a múzeumi munka 
szépségeire, a tárgyi kultúra értékeire, és a kultúra védelmére. 

5-6. Varázslatos Földünk Cholnoky Jenő (1870-1950) szemével és A geológia és a geográfia 
párbeszéde címmel készült prezentáció a magyar geológia történetében fontos szerepet játszó 
geológusok, mint például Szabó József, Krenner József, Lóczy Lajos és még mások életét és 
munkásságát tárgyalja rövid ismeretterjesztő formában. A prezentáció részletesen ismerteti 
Cholnoky Jenő geológus-geográfus, egyetemi tanár, természetvédő és természetjáró sportember, a 
kínai földtan, a Balaton, az Alföld kutatója rendkívül nyitott gondolkodású tudós ember érdekes és 
izgalmas életét, sokoldalú munkásságát közéleti, civil egyesületi tevékenységét. 

7. Az Örökzöld Ember. Várkonyi Nándor (1896-1975) emlékének című prezentáció. Az első rész 
Várkonyi Nándor irodalmár, irodalomtörténész, irodalomszervező, könyvtáros, kultúrhistorikus, 
szellemtörténész életét, irodalmi- és művelődéstörténeti munkásságát ismerteti, különös tekintettel 
a termékeny írói életműben felmerülő ősi mitológiákra, jelképekre, szimbólumokra, építményekre 
(mint piramisok, menhírek-kőkörök, stb.), és egyéb alkotásokra összpontosítva. A második rész a 
Magyarországon alig ismert Zöld Ember fogalmával, természeti-ökológiai és kultúrtörténeti 
jelenségével foglalkozik.  

 

Kapcsolódó információk 

Általános olvasnivalók  

Egészségpszichológia a gyakorlatban. Szerk. Kállai János, Varga József, Oláh Attila. Medicina. 
2014.  

Benke József: Az orvostudomány története. Medicina. 2007. 
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Orvosi antropológia. Szerk. dr. Lázár Imre, dr. Pikó Bettina.2010  

A nagy gyermekkalauz. Írta: Wolfgang Goebel – Michaela Glöcker. Futura könyvek. 2000.  

Gión Gábor: A serdülők egészségvédelme. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó. 2013.  

Rejtett történetek. Az életreform-mozgalmak és a művészetek. Műcsarnok. 2018.  

Sződy Judit: Gyógyító mesék. Új Köznevelés. 2016  

Egészségfejlesztő Egyetem. Szerzők: Czippán Katalin- Drahos Péter- Gilly Gyula- Koós Tamás- 
Székely Mózes. Kiad. A Nemzeti Egészségfejlesztő Intézet. 2015.  

Teljeskörű Iskolai egészségfejlesztés (TIE) összefoglalása. Dr. Somhegyi Annamária 
www.egeszseg.hu   www.gerinces.hu/hirek/teljeskoru...  

Egészségfejlesztési program EAKI (Európa Alapítvány Gimnázium)  

 

Kimutató linkek 

www.eaki.hu/egeszsegfejlesztes-program 

Máshol megjelentetett jó gyakorlatok  

Berg Judit mesés elbeszélése alapján Pálfi Zsolt rendezésében, 2018 decemberében készített 
animációs film: Lenge mesék. Tél a nádtengerben. Az óvodás és kisiskolás korú gyermekek számára 
kitűnő, természetre figyelő, értékmentő, egészségvédő és közösségi együttműködést bemutató 
művészeti alkotás. 

http://www.eaki.hu/egeszsegfejlesztes-program
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9. Szabadidő, turizmus, hobbi 

Juhász Nagy Ágnes  

Vásárhelyi Tamás (2003) és Dosek Ágoston (2010) korábbi NKNS fejezeteinek 
felhasználásával  

Mi is a szabadidő? Az az idő, amit az egyén – felnőtt, fiatal, gyermek – szabadon használhat igényei 
szerint; a munkavégzésen, a tanuláson és az élettani szükségletek kielégítésén túl. Mire használjuk a 
szabadidőt? Társadalmi kapcsolatok ápolására /családi-, szakmai-, vallási közösségi-, civil szervezeti-, 
karitatív-, stb./, aktív és passzív pihenésre, önművelődésre, szórakozásra, sport-, hobbi-, egyéb 
tevékenységre. 

A 3X8 órát (munkára, pihenésre, szórakozásra) ígérő nóta időarányai napjainkra megváltoztak. A 
fejlett országok időmérlegei a mindennapi élet rohamos változását mutatják az élet- és 
munkakörülményekben, iskolázottságban, jövedelemalakulásban. Ezekben az országokban a 
munkaidő jelentősen csökkent / a dolgozó életidejének kevesebb, mint 1/3-a/, melynek 
következményeként nőtt a szabadidő mennyisége. Magyarországon azonban a keresőképes lakosság 
szabadidejének meghatározó részét azonban nem szabadidős tevékenységekkel, hanem a 
munkahelyen, ill. a második gazdaság körébe tartozó tevékenységekkel tölti el. A gyermekek, a 
diákok szabadideje is igen kevés: különórák a jobb jegyekért, a továbbtanulásért, vetélkedőkre 
felkészülés, besegítés otthoni munkákba, közlekedésben eltöltött idő, diákmunka vállalás. 

Szabadidős tevékenységeink nagy részében – a környezeti nevelés színtereihez hasonlóan – 
rövidebb-hosszabb ideig kapcsolatban vagyunk a természeti környezettel. A szabadidős 
tevékenységek többségében – a környező természet megőrzésére figyelő magatartás mellett – a 
résztvevők és a szervezők okozta ártalmas és visszafordíthatatlan természetkárosítások is 
jelentkeznek. Napjainkra a szabadidős tevékenységek kínálata és minősége jelentős fejlődést mutat. 
Kialakult a szabadidőpiac jelentős pénzforgalommal és a piacgazdaság jellemzőivel. A szabadidőpiac 
szereplői közül kevesen foglalkoznak tevékenységük, szolgáltatásaik káros környezeti hatásaival, 
ugyanúgy, mint a gazdasági élet egyéb szereplőinél is tapasztalható. 

Kulcsszavak: ökoturizmus; zöldsportok; aktív pihenés; közösségi kertek; környezeti értékek; biogazdálkodás; 
falusi turizmus; önkéntesség; hobbitevékenység; környezeti nevelés 

Helyzetkép 

A megnövekedett szabadidős lehetőségek azonban nem mindenki számára elérhetők, a társadalmi 
egyenlőtlenség növekedése és a társadalomtól való leszakadás az egyén szabadidőpiacon való 
részvételét meghatározza. Bizonyos szabadidős tevékenységeket csak a gazdagok képesek 
megfizetni: utazások távoli országokba, költséges hobbi- és sport tevékenységek; stb. A 
szegényeknek, a hátrányos helyzetűeknek, a lemaradóknak nemcsak a munkabérből, az egészségügyi 
ellátásból és az oktatásban való részvételből jut kevés, de a szabadidős tevékenységekből is. A 
társadalmi rétegek eltérő- életmódja is meghatározza a szabadidő eltöltési szokásokat. A magasabb 
iskolázottság tudatos szabadidő felhasználást, eltöltést mutat. Az alacsony iskolai végzettségűeknek, 
a hátrányos és a lemaradó rétegeknek szinte nincs is lehetőségük részt venni szabadidős 
tevékenységekben. Az állam és a versenyszféra nem fordít gondot a szegények, lemaradók 
szabadidős tevékenységekben való részvételre. Az egyes monstre rendezvények (sport, zenei 
fesztiválok, stb.) szponzorációja pedig nem a résztvevők költségeit csökkentik, hanem a szervezők 
bevételeit növelik. 

A szabadidő eltöltésének színterei: 

• hagyományos kulturális tevékenységek: színház, mozi, olvasás, kiállítás, múzeum, 
hangverseny stb.  

• természetjárás: kirándulás, túra, sí- és tájfutás, vízitúrák, stb. 
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• sport: verseny- és tömegsport, motorozás, vízisportok, lovaglás, horgászat, stb. 

• szórakozás: vendéglátóhelyek (presszó, kocsma, diszkó), házimozi, video és számítógép 
stb. 

• utazás: öko- és kulturális turizmus, falusi turizmus, stb. 

• hobbi: gyűjtő, kézművesség, barkács tevékenység, fotózás, kertészkedés, kisállattartás, 
szabás-varrás, stb. 

• önképzés: tanfolyam, szakkör, népfőiskola, szabadegyetem, stb. 

• tömegrendezvények: hagyományőrző, zenei fesztiválok, sportrendezvények, ünnepekhez 
kapcsolódó rendezvények… 

• családi és egyéb társas rendezvények: család, barátok, szomszédság, klubok, civil és 
intézményi programok stb. 

• egyházi szabadidős tevékenység: zarándoklat, búcsújárás, karitász tevékenység, egyházi 
kisközösségi programok… 

• önkéntes tevékenységek: környezet-, természetvédő-, állatvédő-, szociális- és egyéb 
szervezeti formában 

A szabadidős tevékenységek között jelentősen megnőtt az igény a családdal, a baráti körrel 
(szomszédsággal) eltölthető programok iránt (hobbi tevékenységek, kirándulás, kiskert kialakítás, 
termelői piacok látogatása, házimozizás), valamint a lakóhelyi akciókban és a helyi iskola, óvoda zöld 
programjain való részvételre /lakókörnyezet zöldítése, évszakhoz kötődő akciók, faültetés, 
szemétgyűjtés, iskolakert rendbetétele, játszótér felújítás, zöld és a gazdasági élet jeles napjai 
ünneplése/. A hagyományos kulturális tevékenységekben való részvétel – a jelentős áremelkedések 
miatt és elsősorban vidéken – csökken (helyettük TV csatornák műsorai, internet, mozis stb.). 
Ugyanakkor a nagyvárosokban ezen programok iránt (színház, hangverseny, múzeum) továbbra is 
jelentős az érdeklődés. 

A fiatalok körében is nőtt az otthoni szabadidő eltöltés igénye (számítógépezés, TV nézés, baráti 
összejövetelek, hobbi tevékenység). Körükben jelentős növekedést mutat a kirándulások, fittness és 
wellness programok iránt igény. Az egészséges életmódra törekvéssel magyarázható a zöld sportok 
(futás, biciklizés, evezés, kempingezés) és a falusi- és az ökoturizmus iránt megnövekedett 
érdeklődés. 

A szabadidő eltöltési lehetőségek, a tevékenységi formák eltérő környezet- használattal járnak 
(környezet pusztítás, ill. környezet javítás). 

Javaslatok 

Kormányzatnak - önkormányzatoknak – hatóságoknak 

Kapjanak jelentős állami támogatást az aktív szabadidős tevékenységek: tömeg- és szabadidősport, a 
turizmus. Ennek érdekében folytatni kell országos szinten a bicikli utak, turista utak rendbetételét, a 
kapcsolódó szolgáltatások (pl.: tömegközlekedés), biztosítását, pénztárcabarát szálláslehetőségek 
megteremtését, turista- és kulcsos házak felújítását. 

Segítsék a szociálisan hátrányos helyzetben és a fogyatékkal élők gondozásával foglalkozó civil 
szervezeteket, intézményeket az ápoltak szabadidős tevékenységének biztosításában (legyen kertjük, 
tudjanak sétálni, nézelődni, kertészkedni a természetben, tárgyi feltételek biztosításával). 

Az önkormányzatok legyenek figyelemmel a kisgyermekes családok és a nyugdíjasok, egyedülállók 
sokszor egyedüli természeti környezetének a városi, községi játszótérnek, közösségi kertek, esetleges 
kis parkok fenntartására, felügyelésére, fejlesztésére, mint egyedüli közösségi helyszínre. 
Biztosítsanak támogatást a zöld óvodáknak és a zöld iskoláknak. 
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Az állami szervek és önkormányzatok – segítsék támogatással, pályázati lehetőséggel, a 
versenyszférával való összefogással a lakosság önkéntes tevékenységét, erőfeszítéseit a környezetük 
megóvására pl.: közösségi kertek megvalósításában, segítsék a helyi- és országos kertbarát, 
biogazdálkodó, természet- és környezetvédő, faluszépítő, valamint a nyugdíjas és a karitatív 
szervezetek zöldítő munkáját, képző és ismeretterjesztő tevékenységeiket. 

A szabadidő turizmus, sport és egyéb rendezvények helyszínei a fenntarthatók törekedjenek kulturált 
szolgáltatások kiépítéséről, fenntartásuk biztosításáról (mosdóhelyiség, szemétgyűjtők, ivóvízkút, 
pihenőhely). 

Környezeti nevelők 

Szorgalmazzák a hazai turizmust, a távoli országokban történő utazásokkal szemben, az ökoturizmust, 
a természetjárást, a lakóhely természeti és építészeti környezetének megismerését. Neveljenek a 
„szelíd” turisztikai lehetőségekre.  

Segítsék a szabadon tartott rendezvények, fesztiválok, sporttevékenységek résztvevőit a természeti 
környezet megóvása érdekében. 

Tegyenek határozott fellépést, összefogásra buzdítva az érintetteket a „Zöld Etikai Kódex” 
elkészítésére, megvalósítására. 

Támogassák és segítsék a családok önellátását szolgáló egyben hobbi tevékenységet pl.: kiskert 
terményeinek házi feldolgozását, méhészkedést, gyógy- és fűszernövények termesztését, kézműves, 
fazekas, kosár és gyékényfonást. Segítsék, hogy az idős mesterek átadhassák ezirányú tudásukat 
fiataloknak, családoknak. Összefogással támogassák helyi őstermelői kispiacok megvalósítását, 
fenntartását. 

Élményközpontú iskolán kívüli környezeti nevelési programokkal segítsék fejleszteni a gyermekek 
természeti környezetük iránti figyelmét pl.: iskolák kert hálózat, kutatótábor, cserkészet, vetélkedő 
stb. keretében. Ez által is mérsékelhető a gyermekek, diákok számítógépes játékokkal, 
mobiltelefonnal töltött ideje. 

Készüljön el a korábbi stratégiák is jelezte tárgymutatókkal ellátott „Zöld Bibliográfia” összeállítás. 

Média részére 

Bármely média csak teljeskörű, korrekt információt közöljön környezet-, természetvédelmi 
témakörökben, és így a szabadidős tevékenységekkel kapcsolatban is. Nem elég az információk hír 
jellegű közlése, törekedjenek az információk korrekt átadására, szemléletformálásra, figyelve és 
tájékoztatva a szabadidőipar környezeti hatásairól. 

Kapcsolódó jó gyakorlatok 

Kérésünk hogy itt tegyél javaslatot, ha tudsz, bevált, működő, bemutatható jó gyakorlatokra, amelyek 
a stratégia „C” kötetében fognak online megjelenni. .  

1. Budakeszi Erdészeti Arborétum, www.budakesziarboretum.hu 
családi séták, szakvezetés, Erdeimanó-ösvény 

2. ELTE Füvészkert, www.fuveszkert.hu 
Kiskertész tanoda, szaktanácsadás,kiállítások 

3. Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény, www.hegytortenet.hu/gyujtemeny 
városi séták, kiállítások, előadások 

4. Hortobágyi Nemzeti Park, www.hnp.hu 
világörökségi helyszín, gazdasági élet jeles ünnepei, bemutatók  

5. Városi séta Kft hosszulepes.org/hu 
fővárosi séták szakvezetéssel 

http://www.budakesziarboretum.hu/
http://www.fuveszkert.hu/
http://www.hegytortenet.hu/gyujtemeny
http://www.hnp.hu/
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6. Kapolcs Művészetek Völgye, www.muveszetekvolgye.hu 
kulturális-, kézműves-, zenei-, közösségi- és zöld programok 

7. Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány, www.magosfa.hu 
ökoturizmus, kerékpár-, vízitúrák, hegymászás, barlangászat 

8. Magyar Biokultúra Országos Szövetség, www.biokultura.org 
biogazdálkodás, előadások, tanfolyamok, biokultúra ökopiac 

9. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület www.mkne.hu 
tréningek, konferenciák, projektek, kiadványok, képzések 

10. Magyar Természetjáró Szövetség, www.termeszetjaro.hu 
projektek, túrák, életvezetési tábor 

11. Nagycsaládosok Országos Egyesülete, www.noe.hu 
közösségi és természetbarát programok, érdekvédelem 

12. Pannonhalmi Főapátság, www.bences.hu 
arborétum, gyógynövénykert, séták, szakvezetés, egyházi gyűjtemény 

13. Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Járó Egyesület  www.pisztrangkor.hu 
vízitúrák, túrák, kulcsosház, erdei iskola 

14. Programok gyűjteménye, www.outdoorprogramok.lap.hu 
linkgyűjtemény 

15. Spektrum Home TV csatorna www.spektrumhome.hu 
a, A kertész kertje sorozat 
b, Nagy ötletek kis kertekhez sorozat 
c, River Cottage sorozat 
kiskert művelése, biogazdálkodás, természetes életmód, önkéntes tevékenység 

16. Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre www.skanzent.hu 
jeles ünnepek, foglalkozások, tábor, pedagógus továbbképzés, kiadvány 

17. Tahitótfalui Háromkaptár Kertműhely www.haromkaptar.hu 
zöldségközösség, biogazdálkodás, kertterápia, gyerek szakkör és tábor, természetes életforma 

18. Tisza-tavi Ökocentrum, www.tiszataviokocentrum.hu  
vízitúrák, túrák, bemutatók, kiállítás 

19. TIT Stúdió Egyesület, www.tit.hu 
természettudományi-természetbarát szakkörök, zöld jeles napi rendezvények, kiállítások, 
szabadegyetem, diákvetélkedő, tanfolyamok 

20. Törökmezői turistaház, www.torokmezo-turistahaz.hu 
tanösvény, turistaház, magyar háziállatfajta bemutató 

21. Vácrátóti Nemzeti Arborétum, www.botker.hu 
szakvezetés, séták, pálmakert, kiállítások 

22. Zirci Ciszterci Apátság Arborétum, www.zirciapatsag.hu 
arborétumi séták, előadások 

23. www.zoldkoznapok.hu 
széles körű tájékoztatás, zöld infók 

http://www.muveszetekvolgye.hu/
http://www.magosfa.hu/
http://www.biokultura.org/
http://www.mkne.hu/
http://www.termeszetjaro.hu/
http://www.noe.hu/
http://www.bences.hu/
http://www.pisztrangkor.hu/
http://www.outdoorprogramok.lap.hu/
http://www.spektrumhome.hu/
http://www.skanzent.hu/
http://www.haromkaptar.hu/
http://www.tit.hu/
http://www.torokmezo-turistahaz.hu/
http://www.botker.hu/
http://www.zirciapatsag.hu/
http://www.zoldkoznapok.hu/
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környezetbarát rendezvényeihez. Győr. Ökológiai Stúdió Alapítvány, 1994.  
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Lehoczky János: Iskola a természetben avagy a környezeti nevelés gyakorlata. Bp. Raabe, 1999.  
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10. Hagyományok 

Molnár Zsolt és Németh Ibolya 124 

A hagyomány egy adott közösség tudásának, tapasztalatainak összessége, mely a közösség 
fennmaradását támogatja. A lineáris és a ciklikus időszemlélet közül az utóbbira hagyatkozva, 
rengeteg, több nemzedékes visszacsatolás segítségével épül föl ez a sajátságos, érzelmileg is színezett 
tudás. A közösségi tudás a közösség magatartásformáinak, szokásainak lassabban vagy gyorsabban 
változó rendszerén belül működik. A hagyomány egyes elemei az eltanulás, ill. elsajátítás 
folyamatában válnak a közösség tagjainak birtokává, szervezik az egyén és a közösség viselkedését, 
tevékenységét. A felvilágosodás óta a modernizáció egyik gyakran ki is mondott célja a lokális, 
általában falusi hagyományok városiakra, ill. globálisakra való cseréje. A továbbiakban hagyomány 
alatt a régóta tesztelt, a közösségek épülését segítő tudást, szokásokat stb. értjük, és arra keressük a 
választ, mi a hagyományok szerepe napjainkban, illetve kiemelten a fenntarthatóságra való nevelés 
kapcsán. 

Kulcsszavak: hagyomány, múlt, család, közösség, helyismeret, helytörténet, örökség  

Helyzetkép 

Gyorsan változó korunkban, amelyben az egyén olykor riadtan figyeli a szinte követhetetlen 
változásokat, felmerül a kérdés, hogy nem lenne-e jobb lassabban alakuló, a hagyományokhoz 
jobban ragaszkodó, a család, a közösség, a természet értékeit inkább becsülő világban élni? Úgy 
hisszük, korábban a „természet ölén” élő, vagy inkább a természettől személyesen 
megtapasztalhatóan függő ember jobban eligazodott a világban, kevésbé volt magára hagyva, útja 
jobban meg volt szabva, cselekvéseiben gyakran ismerős szemek kísérték, közös „nyelvet” beszéltek. 
Természetbe való beágyazottságunk és hagyományaink kapcsolatrendszerének szemléltetése 
nagymértékben és fontos irányban segítheti a fenntarthatóságra való nevelést. A hagyományokban 
rögzítődött ugyanis a paraszti vagy pásztorcsoportok tudása az őket körülvevő, kenyerüket adó 
természetről. A hagyományok elmélyítésének fontos alkalmai voltak a családi, olykor szomszédokkal 
való összefogással végzett munkák (pl. építkezés, aratás, szüret), és az is, amikor a nagyszülő gombát, 
szamócát szedni vitte unokáját. A hagyomány egyfelől dinamikus, a szomszédos közösségek, népek, a 
város és a falu átvesznek egymástól egyes elemeket, átsajátítják, a helyhez adaptálják őket. Másfelől 
a hagyomány konzervatív, például a legerősebb tilalmakat (tabukat) olykor évezredekig akkor is 
örökítették a generációk, amikor eredeti indokoltságuk már elhomályosult. 

A közösségi tudás, a helyi hagyomány védő ereje a felvilágosodás nyomán bekövetkezett 
individualizálódással, polgárosodással az egyéni szabadságjogok követelésével meggyengült. 
Századunk nagy társadalmi változásai a hagyományokra nézve is meghatározóak voltak, pl. megnőtt a 
társadalmi mobilitás, a mezőgazdaságból élők számaránya lecsökkent, szinte eltűntek a 
többnemzedékes családok, a háborúk és a globalizált tömegkultúra szinte eltörölte az összes tabut, 
táji tudatunk, természetérzékelésünk – mondhatni - talaját vesztette. Eközben sajnos, sokszor nem 
csupán a feleslegessé vált, hanem a mai napig érvényes és szükséges hagyományok is elvesztek. 
Elmaradt a nemzedékek és nemek együttélésének sok-sok apró szokása, elmaradt, hogy a fiatalok a 
szülők szakmájába fokozatosan tanulnak bele. Sok gyerek nem is látja szüleit dolgozni, akik látják, 
azok sem feltétlenül értik, mit miért csinál. Szinte minden gyerek új szakmát tanul, elméleti alapokon 
nyugvó iskolákban. A természetismeret, a hagyományok közben elmúzeumosodtak, a mai 
vásárokban 10 perc kalapálgatás után kovács „mesterlevelet” kaphatnak 5-6 éves gyerekek. A 
tapasztalati helyett az elméleti tudás lett az iskola tananyaga, sőt, a nevelés számos elemét átvette a 
televízió, a nagyáruház és a közösségi média, ahol még az elméleti tudás is gyakran téves irányokat 
sugalmaz. Napjainkra a reklámok gyakran negatív értelműként kezelik a hagyományosat. 

                                                           
124Knézy Judit 2003. évi és Molnár Zsolt 2010. évi szövegének felhasználásával  
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Ugyanakkor egyesekben megnőtt az igény a régi-új dolgok, a személyesebb természetismeret iránt. 
Egyre több családban, osztályban élik meg újra a hagyományos ünnepeket, kezdenek kiskertet 
művelni. Bár ezek esetleg színjátékszerűen indulnak, évek során valódi hagyománnyá, ismeretté, 
belső igénnyé válhatnak. 

A 20. században az iskolák fontos részt vállaltak a természeti és kulturális örökségre való figyelem-
felhívásban is (pl. Madarak és fák napja). A munkás és értelmiségi családok szívesen kirándultak, már 
akik nem kiskertjükbe mentek ilyenkor ki. A családi összetartás sok helyen fennmaradt. A különféle 
ifjúsági és felnőtt szervezetek országszerte táborokat, kirándulásokat rendeztek. Fontos tudatosítani, 
hogy ezek az emberek már nem dolgoztak a természetben, nem abból éltek, hanem ott csak „ki-
rándultak”, menekülve a városi zajtól, szeméttől. Emiatt természetismeretük felszínesebb (vagy 
éppen specializált), kevésbé tapasztalati, gyakran nem a fenntarthatóság irányába mutat. 

Voltak és vannak honismereti szakkörök, illetve az erdei iskolák sok gyermekcsoportot, sőt családot 
vonzanak, ahol fesztiválhangulat nélkül, egymást évek óta jól ismerő emberek tanulják az önellátást, 
ismerkednek a természettel. Sok erdei iskolában szervesen összekapcsolva folyik a 
természetismeretre, az ön- és közösségismeretre és a fenntarthatóságra való nevelés. Már vannak 
olyan táborok, amelyek 15-20 éve léteznek, ezért bennük tudatos és spontán hagyományteremtés 
folyhat. Nemzeti parkjaink is a természeti értékek bemutatása mellett egyre gyakrabban 
hagyományőrzéssel is foglalkoznak. A mai konyhákban sorra jelennek meg elfelejtett hagyományos 
ételek és vadon termő növények. Ezek kapcsán is számos lehetőség adódik hagyományok 
újjáélesztésére, de egyben fenntarthatósági kérdések újragondolására is (pl. medvehagyma 
szedése…). 

A hagyományok ápolásához idő és egymás felé fordulás szükséges. A hagyományteremtés fontos, de 
veszélyes út! Történelmi, néprajzi és szociológiai ismeretek alapján azonban sok sikerrel kecsegtet. A 
hagyomány egykor kisebb közösségek sajátja volt, rengeteg öntudatlan visszacsatoláson alapult. 
Most a globális közösség hagyományait, szokásait szorgalmazzák. Ha ezek elnyomják a helyi 
hagyományokat (és nem alakulnak ki a helyi, nemzeti, közösségi léptékű változataik), akkor a 
kulturális sokszínűség csökken. Több környezeti probléma viszont globális megoldások iránt kiált. A 
tudomány egyre többféle bizonytalanságot tár fel jövőnkkel kapcsolatban (pl. az élővilág 
pusztulásának és a klímaváltozásnak az üteme és lehetséges hatásaik), ezért úgy tűnhet, hogy 
hagyományaink érvényüket vesztik a gyorsan változó világban. Ez nincs így. A természet és ember 
kapcsolata változik ugyan, de alapvető függésünk a természettől nem múlik el, a hagyomány számos 
eleme ezért nemhogy elavulna, hanem jelentőségében növekszik (lásd alább). A környezeti nevelés 
előtt álló egyik nagy feladat ezen ellentmondásoknak és bizonytalanságoknak a kezelése. 

Javaslatok 

Személyes és családi szint: javaslatok „mindenkinek” 
1. A harmonikus család vagy bármely közösség hosszú távú fennmaradásának egyik feltétele a 
hagyományok megtartása, újak létrehozása. Ezt tudatosítva éljünk! 

2. Ne engedjük, hogy pozitív vagy kedves, a természettel, a környezettel és egymással való együttélés 
során csiszolódott hagyományaink eltűnjenek, bepiszkolódjanak. 

3. Tanítsuk és éljük a „célszörű szögénység”, azaz a mértékkel élés hagyományait, melyek 
értelemszerűen anyag- és energiatakarékosak. 

4. Tudatosítsuk az egészséges életmód korábbi hagyományait, de kritikusan rostáljuk ki a hatástalan 
vagy éppen káros módszereket. 

5. Száz évvel ezelőttig villanyáram nélkül, 30 évvel ezelőttig számítógép nélkül épültek a házak, sült a 
kenyér, nyomtattunk könyveket, jutottunk el egyik helyről a másikra. Tudatosítsuk ezt magunkban és 
másokban! ( Egy üvegben ma is tudsz tejszínből vajat köpülni (rázni)! Nem is oly nehezen.) 
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6. Ne higgyük el, hogy lényegesen kevesebb tévézéssel, emailezéssel és facebookozással lemaradunk 
az életünkről. Unalmas perceinkben nézzünk körül éppen ott, ahol vagyunk, beszélgessünk másokkal, 
vagy játszunk egymással! 

Tanárok, iskolák és civil szervezetek számára 
7. Ismerjünk meg, őrizzünk meg, élesszünk újjá és tanítsunk minél több, a természettel együtt 
létezést tükröző hagyományt, szokást, mert ezeknek ma is van pozitív pedagógiai – és gazdasági! - 
hatása. A természet változásaihoz kötődő ünnepeknek fontos szerepe van a természethez való 
viszonyunkban. Keressük a Kárpát-medence népeinek hagyományait, elsősorban ezeket és kevésbé a 
készen tálalt indián, indiai stb. hagyományokat ismertessük meg tanítványainkkal. Gyűjtsük 
településünk helyi hagyományait, és a talált érdekességeket jelentessük meg az iskola vagy a falu 
újságjában. 

8. Keressük a vallási és világi hagyományok természeti hátterét, a kerek esztendő ritmusait. 

9. Törekedjünk arra, hogy a természetismeret alkalmai kapcsolódjanak össze a kulturális értékek, a 
hagyományok megismerésével. Szenteljünk több időt kirándulásokra, könyvtári, múzeumi 
programokra, szakköri munkára, vetélkedőkre. Őrizzük meg ezek hagyományát is.  

10. Igyekezzünk, hogy természet- és környezetvédelmi jeles napjaink a természetvédő 
mindennapjaink közül ünnepként emelkedjenek ki. Alakítsuk, fejlesszük őket!  

Önkormányzatok és minisztériumok számára 
11. Kérjük a települések vezetőit, valamint a mindenkori kormányt és kiemelkedően a kulturális és 
oktatási, ill. a környezetvédelmi tárcát, hogy a hagyományőrzés tudatos vállalásával és 
hangoztatásával, szakmai és anyagi támogatással vegyék ki részüket a hagyományőrzés teendőiből. 
Különösen fontos a már bevált programok, táborok, erdei iskolák hosszú távú finanszírozásának 
biztosítása. 

Szakágazatok számára (pl. erdőgazdálkodás, biogazdálkodás, gyógyszerészet) 
12. A hagyományos, ún. „lassú tudás” sokkal hosszabb tesztelési időszakon esett keresztül, mint a 
mai, modern ún. „gyors tudás”. Ezért van az, hogy fenntarthatóság érdekében gyakran érdemes 
visszanyúlnunk kidobott hagyományainkhoz. Úgy tűnik, hogy csak azokat újraértékelve, a mai korhoz 
igazítva van esélyünk fenntarthatóbb földi életre. Mivel a régi tudás megismerése és újraértékelése 
komoly szakmai ismereteket kíván, csak a megfelelő terület szakemberei végezhetik el a munkát. 
Nem várhatunk néprajzos, pedagógus kollégáinkra, mindenkinek tennie kell a dolgát a maga 
szakterületén. 

Kutatók számára 
13. Nagyon sok tudományág egykor a népi ismeretanyagból fejlődött ki. Ezért a legtöbb kutatónak 
érdemes megismernie tudományterülete népi ismeretanyagát (pl. növényismeret, építészet, 
mezőgazdálkodás). Ez akár új tudományos paradigmák megszületését is segítheti (vö. Bartók „csak 
tiszta forrásból” vagy hogy a ’hagyományos ökológiai tudás’ kutatása új tudományággá vált). 

Kapcsolódó jó gyakorlat 

Belenevelés a helyi hagyományokba Bárándon 
A fenntarthatóság egyik alapköve, hogy tisztában legyünk annak a helynek, településnek, tájnak a 
jelenével és múltjával, amelyben élünk. Ehhez olyan családi, óvodai, iskolai, szakkörös és 
felnőtteknek szervezett programokra, foglalkozásokra, tanulásra van szükség, ami lehetővé teszi a 
Hely megismerését. Katona Irén bárándi óvónő kidolgozott, több mint 20 éven keresztül 
megvalósított, és már a következő óvónő-generációnak át is adott egy ilyen mintaértékű programot. 
Ennek a programnak az egyik alapköve, hogy összegyűjtötte az évkörös rendbe illeszkedő helyi, 
bárándi népszokásokat, különösen a gazdálkodáshoz és ünnepekhez kapcsolódókat, a település 
történetének főbb eseményeit, valamint lehetővé tette a helyi tudás hordozóinak (pl. egykori 
tanítóknak, kovácsoknak, parasztembereknek) és a mai fiataloknak a találkozásait. Ha egy adott 



A kézirat felhasználását a megvitatásra korlátozza a kiadó. A jelenlegi kéziratok majdani 
elfogadott változatai ingyenesen elérhetőek lesznek az mkne.hu honlapon.   

87 

ünnep, rítus, szokás kapcsán nem talált bárándi példát, akkor a szomszédos településeken keresgélt 
tovább. Ha ott sem volt elérhető példa, akkor a Sárrétről vagy a Biharból vett át elemeket, vagy akár 
a Tiszántúlról, Alföldről vagy hazánk más részeiről. Így a hagyományokon keresztül megtanulható 
világszemlélet, fenntarthatósági alaptudás a lehető legjobban kapcsolódott ahhoz a helyhez, ahol a 
gyerekek felnőttek, szüleik éltek. A nevelési program megvalósítása során Katona Irén arra is figyelt, 
hogy az adott hagyomány-elemeket ne csak az időben (az évkörben), hanem a térben is elhelyezze. 
Így például Sarlós Boldogasszony ünnepét egy érő búzatábla körül élik meg, tavasszal pedig 
körbejárták, körbejárják a falu határát, míg egyes népmeséket a falu határában magasodó több ezer 
éves kurgánon (kunhalmon) mondják el. Ráadásul a helyi, illetve tágabb magyar hagyományokat a 
csillagjegyeken (és részben a népmeséken) keresztül az univerzális kultúrához is kapcsolja ez a 
módszer, így erősítve az emberi kultúra nemzetek feletti rétegeivel való ismerkedést (pl. a Nap és a 
Hold szerepe az ember életében). Hiszen természet és ember kapcsolata a számos helyi és nemzeti 
léptékű jellegzetesség mellett számtalan univerzális jellegzetességgel is bír. A program messze 
túlmutat az oktatási intézmények (a helyi óvoda) keretein. Sok alkalmat a falut, a családokat is 
bevonva valósítják meg. További részletek az alábbi linkeken találhatók: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwivjdXbtbTkA
hXSa1AKHbbEAXcQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.kir.hu%2FKIR2_INFO%2FPub%2FDokL
etolt%2FPEDPROG-202669-0&usg=AOvVaw1Rg7F69KoDoRAvkn6diMUf 

https://moly.hu/konyvek/katona-iren-szerves-muveltsegre-alapozott-neveles-az-ovodaban 

 

Kapcsolódó információk 

Elsődleges források (személyes megtapasztalás)  
Saját tapasztalatok a természetben, élelmiszerszerzésben és -termelésben (pl. kiskert). 

Nagymamáink, nagyapáink, idős szomszédaink le nem írott tudása, csak tevékeny részvétellel 
átadható tapasztalatai, hagyományai. Az „életiskola” tananyaga.  

Kézműves honfitársaink, idős szaktársaink, parasztok és pásztorok szintén cs ak tevékeny 
részvétellel átadható tapasztalatai.  

Sokféle elsődleges „forrás” képzelhető el: például helyi idősek felkeresése, beszélgetés a régi világról, 
régi eszközök összepárosítása  a hozzájuk tartozó újjal, azaz például régi szódás üveg vs. ásványvizes 
pillepalack, szakajtó vs. formakenyér-szelet, paradicsom paszírozó vs. ketchup, marhavakaró vs. 
plüsstehén; olyan rendezvények szervezése, amik felelevenítik a hagyományos ételkészítést, 
tartósítást, hogy ne csak könyvekben találkozhassunk velük; továbbá készíthetünk hagyományosan 
szappant és mosóport, kertészkedhetünk, gyógykészítményeket készíthetünk növényekből, ehető 
vadnövényeket használhatunk a konyhában, lakhatunk jurtában néhány napot, mesélhetünk a 
csillagos ég alatt, és mindeközben ötvözhetjük a hagyományokat és az új lehetőségeket. „Evés 
közben jön meg az étvágy”, azaz csinálás közben tudjuk megtanulni, megmutatni a takarékosságot, a 
helyi alapanyagok csomagolásmentességét, a közös evés kapcsán a mértékletességet, a 
fenntarthatóság megannyi mindennapi elemét. 

 
 

Másodlagos források (általános olvasnivalók ) 
Babai Dániel , Molnár Ábel , Molnár Zsolt (2014): "Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát" 

Hagyományos ökológiai tudás és gazdálkodás Gyimesben. Budapest; Vácrátót: MTA 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet; MTA Ökológiai 
Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet, 173 p.  

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. Bp. Mandala, 1998. 3 kötet  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwivjdXbtbTkAhXSa1AKHbbEAXcQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.kir.hu%2FKIR2_INFO%2FPub%2FDokLetolt%2FPEDPROG-202669-0&usg=AOvVaw1Rg7F69KoDoRAvkn6diMUf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwivjdXbtbTkAhXSa1AKHbbEAXcQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.kir.hu%2FKIR2_INFO%2FPub%2FDokLetolt%2FPEDPROG-202669-0&usg=AOvVaw1Rg7F69KoDoRAvkn6diMUf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwivjdXbtbTkAhXSa1AKHbbEAXcQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.kir.hu%2FKIR2_INFO%2FPub%2FDokLetolt%2FPEDPROG-202669-0&usg=AOvVaw1Rg7F69KoDoRAvkn6diMUf
https://moly.hu/konyvek/katona-iren-szerves-muveltsegre-alapozott-neveles-az-ovodaban


A kézirat felhasználását a megvitatásra korlátozza a kiadó. A jelenlegi kéziratok majdani 
elfogadott változatai ingyenesen elérhetőek lesznek az mkne.hu honlapon.   

88 

Buka László (szerk.): Élő táj. Válogatott írások természetről, térről, teremtésről. Debrecen, Dé l-
Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület, 2000. 305 o.  

Csehovicsné Kóródi Judit: Élet-játékok. A népi kultúráról kisiskolásoknak. Bp. Magyar 
Médiapedagógiai Műhely, 1995. 120 o.  

Csízió vagyis a csillagászati tudománynak rövid és értelmes leírása. P., 1986. Mezőgazd. Kiadó. 
180 o. 

Czárán Eszter (2005): Világnak Virága. Magyar műveltségünk napról napra kicsiknek és 
nagyoknak. A tavaszi napéjegyenlőségtől (március 21.) a nyári napfordulóig (június 21.). 
Szerzői kiadás. 

Czárán Eszter (2005): Világnak Virága. Magyar műveltségünk napról napra kicsiknek és 
nagyoknak. A téli napfordulótól (december 21.) a tavaszi napéjegyenlőségig (március 
21.). Szerzői kiadás. 

Czárán Eszter (2006): Világnak Virága. Magyar műveltségünk napról napra kicsiknek és  
nagyoknak. A nyári napfordulótól (június 21.) az őszi napéjegyenlőségig (szeptember 
23.). Szerzői kiadás. 

Czárán Eszter (2006): Világnak Virága. Magyar műveltségünk napról napra kicsiknek és 
nagyoknak. Az őszi napéjegyenlőségtől (szeptember 23.) a téli napfordulóig (december 
21.). Szerzői kiadás. 

Dénes Andrea (szerk.) (2013): Ehető vadnövények a Kárpát-medencében. Dunántúli Dolgozatok (A): 
Természettudományi sorozat: 13. Janus Pannonius Múzeum, Pécs. 

Diószeginé Nanszák Tímea – Zsákai Edit: Játékszertár. Ünnepeink farsangtól karácsonyig. 
Debrecen, Tóth Könyvkereskedés, 1997. 236 o.  

Fél Edit – Hofer Tamás (1997): Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban. Budapest, 
Balassi K. 

Gardner, Robert: Celebrating Earth day. A sourcebook of activities and  experiments. Brookfield, 
CT, Millbrook Press, 1992. 96 o. 

Imreh István: A törvényhozó székely falu. Bukarest, 1983. Kriterion Kiadó.  
Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium. Bőv. átd. kiad. Debrecen, Csokonai, 1997. 384 o.  
Kalendárium. Az általános iskola 1. és 2. osztálya számára. Bp. Korona, 1993. 100 o., 117. o.  
Katona Irén (2012): Szerves műveltségre alapozott nevelés az óvodában. Báránd.  
Kocsis Mihály: Világfa. Munkáltató tankönyv a népismeret tanulásához az általános iskolák 4 -5. 

osztálya számára. Bp. Calibra, 1994. 215 o. 
Kós Károly: Mihez kezdjünk a természetben? Bp., Mezőgazdasági K iadó. 1985.      
Kovács István: Minden nap jeles nap. A biológia és környezetvédelem úttörői. Bp. 

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, 1993. 259 o. (Békében a 
természettel)  

Kunkovács L. (2016): Világjelek. Magyar Fotóművészek Szövetsége, Budapest.  
Liszka József: Ágas-bogas fa. Néprajz fiataloknak. 3. bőv. kiad. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 

1995. 138 o. 
Mikusné Nádai Magda: Madarak, fák, gyerekek. Hogyan ünnepeljük meg a madarak és a fák 

napját? Bp. Legány és Társa ny., 1990. 66 o.  
Molnár Tibor – Ungvári Judit: Fellegajtó-nyitogató. Néprajz munkáltató tankönyv. 5–6. 

évfolyam. Bp. ELTE ÉKP Közp. – Tárogató, 1996. 104 o., 88. o. 
Molnár V. József: Egész-ség. Pécs, Melius Alapítvány, 1995. 356 o.  
Molnár V. József: Világ-virág. A természetes műveltség alapjelei és azok rendszere. Bp. Örökség 

Alapítvány, 1996. 247 o. 
Napról-napra. A mi kalendáriumunk. 2. átd. kiad. Debrecen, Pedellus, 1994. 253 o.  
Ross, Kathy: Every day is Earth day. Brookfield, CT, Millbrook Press, 1995. 47 o.  
Szabó T. E. Attila – Péntek János: Ezerjófű. Etnobotanikai útmutató. 2. repr. kiad. Bp. Nemzeti 

Tankvk., 1996. 217 o. 
Tarján Gábor: Fölnevelő hagyomány. Bp. Magyar Médiapedagógiai Műhely, 1995. 235 o. 



A kézirat felhasználását a megvitatásra korlátozza a kiadó. A jelenlegi kéziratok majdani 
elfogadott változatai ingyenesen elérhetőek lesznek az mkne.hu honlapon.   

89 

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Bp. Planétás, 1997. 
298 o. (Jelenlévő múlt) 

Xántus János: A természet kalendáriuma. Bukarest, 1972. Kriterion K. 526 o.  
Zöldbetűs ünnepeink. Bp. Süni Egyesület,  1998. 50 o. (Süni füzetek, 1.) 

Kimutató linkek (átfogóbbak és konkrétabbak is) 
http://erdokostolo.blogspot.com/ 

http://tajesember.hu/ 
http://biobia.hu/index.php/mult/regen-volt.html  

https://www.skanzen.hu 
www.zoldutak.hu 
https://www.mme.hu/madarak-es-fak-napja 
https://hagyomanyokhaza.hu/hu 
http://nemzetiparkitermek.hu/ 
http://kozossegikertek.hu/ 
http://www.falusiturizmus.eu/ 
https://gyuttmentfesztival.hu/ 
https://www.facebook.com/pasztorok/ 
https://www.baranyazoldut.eu/vadon-izei-baranyai-okoszakacskonyv/ 
https://www.youtube.com/watch?v=6KR0gp1oRgo 
https://www.youtube.com/watch?v=7MFFVeO5YzI 
https://hetagfa.weebly.com/blog 
https://www.youtube.com/watch?v=GNQm74Jv6Xo 
https://www.youtube.com/watch?v=vx03gXv1b1E 
https://www.facebook.com/hazisajtkeszites/ 
https://www.antikvarium.hu/konyv/labadi-karoly-kopacsi-vizi-elet-393424 
 
 

http://erdokostolo.blogspot.com/
http://tajesember.hu/
http://biobia.hu/index.php/mult/regen-volt.html
https://www.skanzen.hu/
http://www.zoldutak.hu/
https://www.mme.hu/madarak-es-fak-napja
https://hagyomanyokhaza.hu/hu
http://nemzetiparkitermek.hu/
http://kozossegikertek.hu/
http://www.falusiturizmus.eu/
https://gyuttmentfesztival.hu/
https://www.facebook.com/pasztorok/
https://www.baranyazoldut.eu/vadon-izei-baranyai-okoszakacskonyv/
https://www.youtube.com/watch?v=6KR0gp1oRgo
https://www.youtube.com/watch?v=7MFFVeO5YzI
https://hetagfa.weebly.com/blog
https://www.youtube.com/watch?v=GNQm74Jv6Xo
https://www.youtube.com/watch?v=vx03gXv1b1E
https://www.facebook.com/hazisajtkeszites/
https://www.antikvarium.hu/konyv/labadi-karoly-kopacsi-vizi-elet-393424


A kézirat felhasználását a megvitatásra korlátozza a kiadó. A jelenlegi kéziratok majdani 
elfogadott változatai ingyenesen elérhetőek lesznek az mkne.hu honlapon.   

90 

11. Művészetek és művészettel nevelés 

Pallag Andrea 

A civilizált világ gazdasági növekedést és versenyképességet hirdető szemlélete egyre inkább eltereli 
a figyelmet arról, hogy a társadalmi jólét megteremtésével nem feltétlenül jár együtt az egyén 
„jólléte”. Tudjuk, hogy a személyes siker megtalálása a modern társadalmakban sem kizárólag az 
anyagi világ dimenzióiban lehetséges. Miközben az anyagi világban a megismerés korlátaiba 
ütközünk, megtapasztalhatjuk, hogy a valóság megismerésének vannak olyan sajátos formái, amelyek 
képesek a kimondhatatlan kifejezésére. „A vizuális művészet, a zene, az irodalom s a művészet 
megannyi ága alkalmas arra, hogy képet adjon arról az érzéki és szellemi háttérről, amely a természet 
és lélek, a tudat és tudattalan közötti szakadék áthidalására alkalmas.”125 A művészet az a különleges 
megismerési forma, amely képes kiterjeszteni az ember életét, és amely a fogalmi gondolkodáson túl, 
különböző nézőpontokból, akár a vizualitás, a zene, a mozgás eszközeivel is képes megmutatni vagy 
visszatükrözni a valóságot. Miközben a művészet a megismerés fundamentális útja és a megértési 
folyamat sajátos tapasztalata lehet, aközben az önmegértés momentumaként a saját tapasztalati 
élményen átszűrve a katarzis személyes élményét is jelentheti. A művészetek ugyanakkor olyan 
kifejezési formákat kínálnak, amelyek nem csak az egyén számára bírnak felszabadító erővel, hanem 
a közösség, a társadalom számára is nagyon erős visszacsatolási forrásként szolgálhatnak. A művészet 
társadalmi érvényességének történeti perspektíváját szemlélteti a kultúra megőrzése és 
továbbörökítése, miközben a jelenkor társadalmi folyamatainak és jelenségeinek értelmezését, sőt 
azok reflektálását is nagyban segítik a művészet aktuális problémafelvetései azáltal, hogy sajátos 
megjelenési formákban irányítják a figyelmet akár természeti, gazdasági, társadalmi, vagy ezzel 
összefüggésben környezeti, ökológiai problémákra. A művészet hatásmechanizmusának fontos 
tulajdonsága az értékekkel való kapcsolódás, valamiféle értékorientáció.  Az értékpreferenciák 
koronként és kultúránként változnak, de egyre bizonyosabb, hogy kiváltképp a természeti és az 
ember által átalakított környezet egyensúlyának visszaállítását szolgáló innováció az emberiség 
jövőjét meghatározó tényezőként, a legfontosabb értékeink egyike. A művészetekben rejlő kreatív 
erő és innovációs hajlandóság, illetve ezzel összefüggésben – különösen a művészet funkcionális 
aspektusait is érvényesítő területek, például az építészet és design – anticipációs és participációs 
törekvései a jövőben alapvetően meghatározzák környezetünkhöz való harmonikus viszonyunkat. 
Amit tehát az ember a művészet által nyerhet, az nem „csupán” a világ és önmagunk 
megismerésének személyes és szuggesztív élménye, hanem a kiegyensúlyozott személyközi és 
társadalmi együttélés, az egymásra és a környezetünkre való holisztikus figyelem, az innovatív és 
kreatív energia koncentrációja, továbbá az empátia és felelősségérzet igényének és igényességének a 
gyarapodása. 

A művészet fogalmával összefüggésben jól érzékelhető, hogy a művészeti nevelés feladata nagyon 
összetett. A művészeti nevelés legfontosabb eredményeiként értelmezhetők az érzékenyítés, 
szórakoztatás vagy szórakozva tanulás, a látókör szélesedése, önismeret és egymásra odafigyelés, 
továbbá a kreatív energiák felszabadulása, vagy a kultúrafogyasztás ösztönözése. Ezen belül a 
tehetséggondozás szűken értelmezhető, magasztos feladatainak teljesítése, szorosan a különböző 
művészeti ágak – például képzőművészet, zeneművészet, táncművészet, színházművészet – komoly 
szakmai követelményeihez, gyakran erős hagyományaihoz köthetők.  Ebben a sajátos helyzetben, a 
sikeres művészeti pályakép támogatása érdekében azonban a szakma „megtanítását”, és a 
hivatástudat kialakulását előtérbe helyező oktatási célok a teljesítményorientáció iskolai 
gyakorlatában sajnos könnyen konkurálhatnak a művészet érzékenyítésre alkalmas nevelési 
feladataival.  

A művészeti oktatás speciális céljai által megkülönböztetendő tehát a művészeti nevelés, – vagy még 
inkább művészettel nevelés fogalom –, amelynek lényege nem a művészi pályára való felkészítés, 

                                                           
125 Orgoványi Anikó: Művészet és természeti nevelés. Új Pedagógiai Szemle, 1998. március 
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hanem sokkal inkább a komplex személyiségfejlesztés. A művészettel nevelés változatos 
tevékenységei olyan módon képesek részt vállalni a személyiségfejlesztés feladataiban, hogy 
sokoldalú önkifejezési formák gyakorlásán, azaz változatos alkotótevékenységeken – ami iskolai 
körülmények között általában rajzolást, festést, éneklést, furulyázást, néptáncot jelent –, és a 
műbefogadás élményén keresztül hozzájárulnak a személyes érzelmi folyamatok felismeréséhez és 
megéléséhez. A művészet modern paradigmáinak változásával együtt – kiváltképp az intézményes 
oktatás mindenkit érintő keretei között – a művészeti nevelés hagyományos terepének és céljainak is 
bővülnie és árnyalódnia kell azonban. Ahogy a művészeti teljesítmény létrehozásában egyre 
fontosabb szerepe van az absztrakciónak, vagy a kész mű helyett a produktum felé vezető útnak, úgy 
a produktumtól függetleníthető koncepcióalkotásnak, vagy az interpretációnak is. Ennek 
eredményeként a hagyományos megjelenési formákon túl, a gondolkodási folyamatot és 
eredményeit is tekinthetjük művészeti teljesítménynek az iskolában. Vagy ahogyan a művészi 
teljesítmény gyakran kollektív produktumként jelenik meg, az iskolában megvalósuló művészi 
tevékenységekben is nagy jelentőséget kell kapnia a kollektív tudásnak, a kooperáción alapuló közös 
megoldáskeresésnek. A korszerű művészeti vagy művészettel nevelésnek a művészi 
eszközhasználatban vagy a személyiségfejlesztésben elnyert hagyományos szerepén kívül 
tudatosabban kell törekednie tehát a művészet lehetőségeit vagy eszközrendszerét felhasználni a 
kognitív képességek fejlesztése érdekében, vagy markánsabban kell a művészet példáin keresztül is 
bemutatnia az együttműködéseken alapuló tanulás sajátos lehetőségét, azaz a művészeti nevelést fel 
kell használni a szociális képességek fejlesztése érdekében. Mindezzel összefüggésben a művészettel 
nevelés akkor lehet eredményes, ha olyan módon is kitágítja a kereteit, hogy a magas kultúra mellett 
a tömegkultúra, vagy a művészi élmény mellett a mindennapi élethez köthető jelenségeket, így 
például a környezet állapotát, a társadalmi igazságosságot, vagy a fogyasztói társadalom problémáit 
is képes a vizsgálódása tárgyává tenni, hisz ezek mind a művészetek által szükségszerűen 
reflektálható és reflektálandó elemei a mindennapi valóságnak. 

Kulcsszavak: művészi megismerés; önkifejezés; művészettel nevelés; személyiségfejlesztés; művészi koncepció;  
kooperáció; kreativitás 

Helyzetkép 

A művészet tehát érzékennyé tesz, így segíti a belső folyamataink megélését és megértését, és így 
tesz bennünket kritikussá a környezetünkben zajló aktuális folyamatokkal kapcsolatban. Mind alkotó, 
mind befogadó tevékenységeinken keresztül képesek vagyunk a művészi élményt a személyiség 
építése érdekében felhasználni, ami segíti az elégedettség érzés elérését, hosszú távon akár az 
önmegvalósítást. Környezeti adottságaink és erőforrásaink tudatos felhasználójaként pedig – figyelve 
a művészet sajátos megjelenési formáit – még inkább késztetést érezhetünk elgondolkodni a 
környezetünkben zajló eseményeken és jelenségeken. A művészi szándékhoz vagy a művészeti 
jelentéshez való viszony 20. majd 21. században lezajló paradigmatikus változásai tökéletesen 
képesek reflektálni az ember és környezete viszonyát. Témánk szempontjából fontos új 
(posztmodern) jelenség – az erőforrásfogyasztás hatásaival összefüggésben – az „örömelv” 
megjelenése a művészi kifejezésben, illetve némileg ehhez kapcsolódóan a magasrendű, komoly, 
vagy a könnyebben értelmezhető, könnyed kultúra szétválásának legitimációja. Miközben az 
örömelv, végeredményben a kényelemre törekvés egyre inkább az erőforrásaink féktelen felélése 
felé hajtja a társadalmakat, miközben „…a Létet közömbös civilizátum tölti be.”,126 aközben talán a 
kultúra, ezen belül a művészeti tevékenységek magatartásformáló hatásai képesek a társadalmi 
realitás irányába mozdítani a folyamatokat. A kultúrafogyasztási szokások – magas- vagy 
tömegkultúrához való viszony – vizsgálata sajátos indikátora, vagy indirekt mutatója lehet a 
művészeti befogadás és a környezet összefüggéseinek. Kutatások szerint Magyarországon127 mára a 

                                                           
126 Vay Tamás: A posztmodern Amerikában. Platon Kiadó, Budapest, 1991. 
127 Bár az alábbiakban hazai kutatási eredmények tapasztalatai fogalmazódnak meg, a megállapítások bizonyos 
szempontból általánosíthatók.  
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kulturálisan inaktívak, azaz a kulturális intézményhálózatot semmilyen formában nem használók 
alkotják a legszélesebb réteget. E vizsgálat eredményeiből tehát arra következtethetünk, hogy mára a 
kultúraközvetítés intézményes keretei között nehezebben jut el a művészet által közvetíthető 
„üzenet”. Ezt a jelenséget erősítheti, hogy a fiatalok körében az internetezés lett a vezető szabadidős 
tevékenység, amely bár a kultúra új csatornáit nyithatja meg a számukra, ugyanakkor könnyen távol 
tarthatja őket a hagyományos befogadási formáktól.128 Eközben az elitkultúra fogyasztók részaránya 
egyrészt fokozatosan csökken, másrészt a populáris műfajok előretörésével szerepük relativizálódik. 
Ezzel együtt egyértelmű jelenség, hogy miközben növekszik az egysíkúbb, leginkább szórakozást 
kereső réteg, aközben a fiatalok és a középgeneráció körében a magaskultúra fogyasztói egyben 
jelentős populáris kultúrafogyasztók is, azaz kialakulóban van egy új igényeket képviselő réteg, a 
kulturális sokszínűséget keresők rétege.129 A magaskultúra iránt érdeklődők számának alakulása és a 
kulturálisan sokszínűek csoportjának kialakulása nem az igényes kultúrafogyasztás megszűnésének 
jele azonban, hanem talán annak bizonyítéka, hogy nő az igény a kulturális, így művészeti sokszínűség 
iránt. E kulturális sorszínűség – amely természetéből fakadóan elfogadó, és plurális elfogulatlansággal 
fordul a kortárs problémák felé, legyen ez akár társadalmi, vagy természeti, ökológiai jellegű – valós 
értelmezésének és értékelésének érdekében a jövőben a korszerű művészeti nevelés, – de csakis az – 
képes tenni.  

Bizonyos szempontból nagyobb mozgástérrel és ezért gazdagabb szellemi bázisból gazdálkodhatnak 
azok az intézmények, szervezetek vagy piaci szereplők, akik iskolarendszeren kívüli formákban 
kínálják a kultúrafogyasztás, a szabadidős művészeti tevékenységek, vagy művészi képzési formák 
különböző lehetőségeit. Ezen formák céljai, feladatai, tartalmai természetükből adódóan nagyon 
sokfélék lehetnek, és a társadalmi normák csak közvetetten befolyásolhatják a környezethez, a 
környezeti problémákhoz vagy fenntarthatósághoz kapcsolódó tevékenységüket. A kultúra 
társadalmi szerepének változásaira ugyanakkor feltehetően a kultúra piaca érzékenyen reagál. 
Miközben a digitális kultúra terjedésével növekedni látszik a kulturálisan inaktívak aránya, aközben a 
kulturális intézmények és szervezetek látványos aktivitással frissen aktuális formákban és témákban, 
és a fogyasztói igények tudatos kiszolgálásával is próbálják növelni a látogatószámot, illetve az 
érdeklődést, és ennek részeként nagyon fontos feladatuknak tartják az edukációs tevékenységet is, 
hisz mára a múzeumok, színházak vagy koncerttermek pedagógiai tevékenysége is elterjedt.  

Miután a fejlett országokban a kötelező oktatás keretein belül minden gyermeknek részt kell vennie 
intézményes nevelésben, nyilvánvalóan ez az a közeg, amelyben legszélesebben érvényesülhetnek a 
művészettel nevelés legfontosabb céljai, így a környezet problémáira reflektáló érzékenyítő nézőpont 
is. Ezekben az országokban általában az oktatási rendszer legtöbb eleme valamilyen mértékben 
központilag szabályozott. Magyarországon az intézményes, azaz iskolai művészetoktatás és 
művészeti nevelés rendszerére és tartalmára is igaz az előbbi állítás. Az óvodai nevelés szabályozó 
dokumentuma kihangsúlyozza a művészet fejlesztési lehetőségét, hisz az óvodás korú gyermekek 
legfontosabb tevékenységei között szerepelnek a verselés, mesélés, éneklés, játékos mozgás, 
rajzolás, festés . Az iskolában alacsony, – és a tantervi átalakítások tanulsága szerint folyamatosan 
csökkenő – órakeretben, de – a legtöbb országgal ellentétben – viszonylag hosszú ideig minden 
tanuló számára adott a művészettel nevelés lehetősége. A jelenleg érvényes tartalmi szabályozás 
szerint választott iskolatípustól függően 14-18 éves korig kötelező tantárgyak az ének-zene és a 
vizuális kultúra, illetve bizonyos évfolyamokon és iskolatípusban kötelezően választható tantárgy 
továbbá a dráma és tánc, illetve a mozgóképkultúra és médiaismeret.130 A kötelező tantervek 
bizonyos szempontból a művészettel nevelés fontosságát hangsúlyozzák, hisz alsó tagozaton – akár 
tanórán kívüli formákban, például énekkar, rajzszakkör, néptánc – ajánlott a mindennapos művészeti 

                                                           
128 Székely Levente (szerk.): Magyar Ifjúság 2012. Kutatópont, Budapest, 2013.  
129 Pavluska Valéria: Milyen kultúrafogyasztók a magyarok? – A hazai kultúrafogyasztás átfogó mintázatai. 
EMOK XXII. Országos Konferencia. 2016.  
130 A tantervi átalakítás jelenleg épp folyamatban van, ami a művészeti tantárgyak jelenlegi helyzetét 
megváltoztathatja. 
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tevékenység bevezetése, illetve gimnáziumban az iskolaszakasz végéig kötelező az iskola által 
felkínált művészeti tantárgyakat tanulni. A szakköri formának hazánkban vannak hagyományai és a 
szülők is igénylik az iskolában a további foglalkoztatási formákat, azonban az iskoláknak néha nehéz 
megfelelni az elvárásoknak és a szabályozás követelményeinek. További tanórán kívüli formaként 
hazánkban a tehetséges vagy érdeklődő tanulók az alapfokú művészeti oktatás keretein belül, 
választható művészeti irányban, – például képző- és iparművészet, zeneművészet, táncművészet – 
kezdhetik meg az esetleges művészeti pályára való felkészülést, amelyet többféle szakirányban 
folytathatnak tovább a középfokú művészeti oktatásban. Mind alapfokon, mind középfokon magas a 
művészeti szakmai oktatást biztosító intézmények száma, és érzékelhetően emelkedik a művészeti 
oktatás iránt az igény.  

Bizonyos, hogy egyrészt az intézményes oktatás különböző formái különböző mértékben és 
különböző hangsúllyal tudják képviselni a környezeti nevelés érdekeit, másrészt a közoktatás 
különböző művészeti területei és tantárgyai is különbözőképpen viszonyulnak a környezeti nevelés és 
fenntarthatóság kérdésköréhez. A művészet és művészeti vagy művészettel nevelés fogalmak 
magyarázata talán jól mutatja, hogy a művészet holisztikus szemlélete minden művészeti területet, 
így minden művészeti tantárgyat képes a környezeti neveléshez kötni. A holisztikus látásmód és 
rendszerszemlélet humán (pl. pszichológiai, szociológiai, pedagógiai) megközelítése a személyiségre, 
mint a rendszer elemi alkotórésze tekint, így a vizualitás, zene, tánc, dráma által megvalósuló 
személyiségfejlesztés a fejlődésre és önszabályozásra képes rendszer modellje lehet.131 A környezeti 
neveléssel ennél lényegesen konkrétabb kapcsolatot mutatnak bizonyos művészeti tantárgyak, 
például a mozgóképkultúra és médiaismeret, de leginkább a vizuális kultúra. A média tantárgy fontos 
jellemzője, hogy kellő kritikai szemlélet kialakításával reflektál a kortárs problémákra, akár a 
környezeti egyensúlyt fenyegető globális problémákra is, azonban a vizuális kultúra kapcsolódása 
ennél is közvetlenebb. A tantárgy – ahogyan a neve is mutatja – nem csak a képzőművészet, és ezen 
belül nem csak a múlt, a történelmi korok értékeinek megismerésére törekszik, hanem minden olyan 
vizuális jelenséggel is foglalkozik, ami a jelenünk mindennapi környezetét jellemzi, így a tantárgy 
kiemelt részterülete a tárgy- és környezetkultúra. A tárgy- és környezetkultúra részterület a tantárgy 
tartalmi szabályozásában minden iskolaszakaszban megjelenik, de különböző mértékben kap 
hangsúlyt.132 A legkisebbeknél, így alsó tagozaton ennek nem csak azért van jelentősége, mert a 
közvetlenül megtapasztalható környezet (természeti környezet és tárgyi világ) vizsgálata képes igazán 
a térszemlélet fejlesztésére, hanem azért is, mert a megfigyelések által nyert tapasztalat kellő időben 
felkeltheti az érdeklődést a természeti és épített/tervezett környezet, és az ahhoz kapcsolódó 
esetleges problémák iránt is. Magasabb iskolaszakaszokban e részterület adhat ugyanakkor közvetlen 
kapcsolódást olyan komplex szemléletű oktatási megközelítéseknek (STEAM), ahol a 
természettudomány (Science), a technológia (Technology), a mérnöki vagy tervezői szemlélet 
(Engineering), a (vizuális) művészet (Art) és a matematika (Math) összetalálkozásával a komplex 
problémamegoldás és kreativitásfejlesztés a cél. Ez az innovációra kész tervezői szemlélet pedig 
közvetlen kapcsolatot jelent a környezeti problémák megoldásának hajlandóságával. A vizuális 
kultúra tanterv fejlesztési követelményeinek fontos része tehát nem csak a kulturális örökség 
megőrzése, hanem a környezet védelme, sőt a környezeti problémák tervezői szemléletű reflektálása 
is. 

 A leírtak alapján hazánkban kiegyensúlyozottnak tűnik mind a speciális művészeti oktatás, mind a 
közoktatás művészettel nevelés koncepciója, azonban a kötelező tanterveken kívül, az oktatási 
rendszer egyéb elemei árnyalják az intézményi megvalósítás hatékonyságát. A művészeti szakképzés 
népszerűsége például minden bizonnyal rossz hatással van a művészeti nevelés közoktatásban 
elfoglalt szerepére, hisz egyrészt a specializálódás lehetőségével a tanórai művészeti nevelés 
jelentőségének súlya csökken, másrészt összemossa és harcra kényszeríti a különböző képzési 

                                                           
131 Dr. Lükő István: Környezetpedagógia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.  
132 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, vizuális kultúra 
tantárgy  
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típusok legfontosabb – egyébként jól megkülönböztethető – fejlesztési céljait. A közoktatásban a 
művészeti tantárgyaknak – talán a csekély óraszámból adódó nehézségei miatt is – nem túl előnyös 
sem a megítélése sem a társadalmi elismertsége, és miután a tanterv által kijelölt korszerű fejlesztési 
követelményeket sem képesek gyakran teljesíteni, a presztízsvesztés visszafordítása is nehéz feladat. 
A művészeti tárgyakat tanító pedagógusok számára néha nem csak azért nehezebb a művészetre, 
mint a nevelés – például a környezeti nevelés – eszközére tekinteni, mert nem tudatosulnak a 
művészi oktatás mesterségbeli tudásra fókuszáló és a művészettel nevelés személyiségfejlesztő 
feladatai, hanem mert a tananyag szakmai követelményeinek teljesítése mellett nehezebb a 
szokatlan, vagy ismeretlen fejlesztési törekvések érvényesítése, amelyek például az innováció, a 
felelős fogyasztás támogatása, vagy a társadalmi egyenlőtlenségek megakadályozása. Nem csak a 
célok keveredése és az időhiány azonban a fenntarthatóságot támogató nevelési célok 
érvényesítésének akadályai. A pedagógusok részéről azért is jellemző a kortárs problémák hárítása és 
a hagyományos művészeti értékekkel való könnyebb azonosulás, mert gyakran hiányzik a művészeti 
tantárgyak megújulását feltételező új területekkel (pl. kortárs művészet, környezetkultúra, vizuális 
kommunikáció, digitális médiumok) kapcsolatos információ- és módszertani felkészültség.133 Hiába 
tehát az esetleges korszerű tantervi követelmény, miután a megvalósítás sajátos elméleti és 
mesterségbeli tudást, újszerű és nyitott szemléletet igényel, sajnos a pedagógusok egy része nem 
felkészült az új kihívásokkal szemben.  

Összességében a művészetek elsősorban a „szellemi erőforrások” megőrzésével és fejlesztésével 
képes hozzájárulni az ember és környezete harmonikus viszonyához. Minden olyan megőrzésével, 
ami a kulturális tradíciók védelmét, ugyanakkor a kulturális sokféleség fenntartását jelenti, és minden 
olyan fejlesztésével, ami a kultúrát a folyamatosan változó környezethez való „fenntartható 
alkalmazkodás” eszközévé teheti.  

 

Javaslatok 

1. Valós környezeti problémákhoz kapcsolódó, valós értéket képviselő pályázatokkal és anyagi 
ösztönzéssel is szükséges motiválni a művészeket és a pedagógusokat, hogy az 
alkotótevékenységükben és az iskolai munkájukban hatékonyan és következetesen képviseljék a 
környezettudatos szemléletet. 

2. Miután a környezettudatos szemlélet olyan integratív megközelítést igényel, amely nem tűri a 
tantárgyi keretek korlátait, a közoktatás rendszerében javasolt a tantárgyi keretek lazítása. A 
tantárgyi rendszer felbontását nem csak látszatszabályozásnak kell lehetővé tennie (pl. tantervben 
megjelölt elvi tantárgyi kapcsolódások), hanem a részletes tantervi szabályozás (pl. szigorúan 
kötelező óraszámfelosztás) felszabadításával, így az iskolai tanulásszervezés bizonyos mértékű 
szabadsága révén a tantárgyi integráció gyakorlati megvalósításával. 

3. A valós tantárgyi integrációt csak a megváltozott pedagógustudás tudja képviselni, így ennek 
érdekében a pedagógusképzés holisztikus szemléletű átalakítására van szükség. Ez nem feltétlenül a 
szakirányok teljes felbontását jelenti, hanem a komplexitás elvének, illetve a gyakorlatias és 
produktív tudásfelfogásnak az érvényesítését a pedagógusképzésben is. 

4. A pedagógusmunka támogatása érdekében olyan módszertani és tartalmi megújulást támogató, 
valós haszonnal járó pedagógus-továbbképzésre van szükség, amelyek egyrészt a progresszív (pl. 
projekt, kooperatív, designgondolkodás, drámapedagógia) módszertanok valós tantárgyi integrációt 
támogató gyakorlatait képesek megmutatni és megtanítani a pedagógusok számára, másrészt a 
művészeti tantárgyak kortárs igényeknek megfelelő, sajátosan új, – fenntarthatóságot is támogató – 
tartalmait is bemutatják a pedagógusoknak. 

                                                           
133 Bodóczky István: Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 
2007. 
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5. A környezeti nevelés művészeti aspektusait érvényesítő, a pedagógusok munkáját gyakorlatban 
támogató iskolai programok, tanítást segítő eszközök kidolgozására van szükség a hatékony iskolai 
megvalósítás érdekében. Ezek a programok és segédeszközök jó, ha egyrészt a komplex szemlélet 
fejlesztését szolgálják, másrészt jó, ha a művészet lehetőségét közvetlenül használják fel a 
környezettudatos magatartás erősítésére, így a kidolgozásuk többféle szakember (pl. művész, 
természettudós, vizuális tanár) közös munkáját igényli. 

6. Az iskolai környezet következetes alakítása (pl. iskolaépület és annak környezete, iskolai 
tárgykultúra) érdekében megfelelő anyagi ráfordításra és széleskörű konszenzusra van szükség, 
amelybe bevonható a szűkebb közösség (pl. tanulók, szülők, civil szervezetek, önkéntesek, 
szakemberek, művészek, piaci szereplők). A szűkebb környezet sajátos lehetőségeinek kihasználása, a 
gazdaságos működés (pl. újrahasznosítás) sajátos szakértelmet, komoly odafigyelést és 
szervezőmunkát igényel, amit az iskolák támogatására rendelkezésre álló megfelelő szakemberek 
segíthetik. 

 

Kapcsolódó jó gyakorlatok  

Fesztivál Zenekar közösségi és edukációs programjai 

Gyik műhely tevékenysége – Art & Science program  

Hello Wood tevékenysége 

Igazgyöngy Alapítvány művészeti nevelés és integráció programja  

Kerekasztal színházi nevelési program  

KultúrAktív Egyesület tevékenysége  

Magyar Építészkamara tevékenysége  

MOME HEAD programja iskoláknak (Problémamegoldó gondolkodás a design módszerével) 

MOME design thinking képzései 

MUSE iskolai program  

Mu Színház projektjei (Mu Zöld Sziget – Közösségi Kert) 

OKI Komplex művészeti nevelés programja iskoláknak 
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12. Tudomány 

Vásárhelyi Tamás, Bakonyi Gábor  

A tudomány, legyen természet- vagy társadalomtudomány, a világ megismerésének és leírásának 
egyik, objektivitásra törekvő módja. Fejlődése során egyre újabb tudomány¬területek, 
tudományágak jöttek létre, melyek képviselői egyre kevésbé ismerik, értik egymás kutatásait. Ezért 
ma a különféle szakterületeket ismerő, közös célért dolgozó kutatókból álló csoportok, környezeti 
kérdésekben olykor transz-diszciplináris csoportok művelik sikeresen a tudományt. A legtöbb kutatás 
ma már nemzetközi keretekben folyik. 

Ahogy bonyolódtak a módszerek és mélyültek az ismeretek, úgy vált sok tudományos felfedezés, 
illetve tudományterület a nem kutatók, nem szakemberek számára érthetetlenné, ismeretlenné, és 
ezzel párhuzamosan sokan ezek jelentőségét sem voltak képesek felmérni. A 
tudománykommunikáció így külön szakterületté vált, hogy segítse az emberekkel megismertetni az új 
kutatási eredményeket. 

A tudomány és a környezeti nevelés kapcsolatát több szempontból is lehet jellemezni. Számos, a 
környezetre káros emberi tevékenység a tudománynak köszönheti létét, hatékonyságát, mértékét. Ez 
akkor is igaz, ha akár ugyanezek a tevékenységek az egész emberiség számára fontosak. Ugyanakkor 
a tudománytól várjuk számos környezeti probléma megoldásának megalapozását. A tudomány (a 
kémiától, biológiától kezdve egészen a pszichológiáig, neveléstudományig) is szolgáltatja azokat az 
alapadatokat, ismereteket, eljárásokat, amelyeket a környezeti és fenntarthatóságra nevelés során 
felhasználunk.  

A tudomány művelőire ugyanúgy érvényes mindaz, amit a környezeti nevelésről mondunk, mint 
bármely más emberre.  

Kulcsszavak: tudomány; áltudomány; interdiszciplinaritás; döntéshozatal; tudományos módszertan.  

Helyzetkép 

Világszerte felismerhető trend, hogy a tudományokba vetett korábbi hit meginog, és a tudományok 
és az emberek között is egyre szélesebb szakadék tátong. Ebben szerepet játszanak például konkrét 
csalódások (pl. az atombomba és azóta is egyre hatékonyabb fegyverzetek kifejlesztése, a 
biotechnológia, nanoanyagok, hormonmoduláns anyagok vagy a mesterséges intelligencia 
használatának kétélűsége). Az egyre magasabb szintű, egyre magasabb ismereteket követelő, a 
korábban idealizált egységes világképet analitikusan szétboncoló tudományos kutatás fokozódó meg 
nem értése, a tudományos kutatástól és eredményektől való elidegenedéssel jár. A társadalomban 
változatlanul jelen van a tudománnyal kapcsolatos szkeptikus álláspont, és mintha a műveltebb 
rétegekben is erősödne. Ezt csak táplálja az, amikor manipulációs szándék kerül felszínre. Az ifjúság 
elég tekintélyes részét pedig egyszerűen nem érdeklik a tudományos, vagy környezeti kérdések, 
amint azt európai szinten a Rocard-jelentés egyértelműen kimutatta134. 

Mindezek okai lehetnek annak, hogy napjainkban az áltudományok társadalmi hatásai növekednek. 
Ráadásul ezt a folyamatot erősítik is azok , akik ennek a társadalmi elbizonytalanodásnak a 
haszonélvezői, vagy akik nemtörődöm módon gondolkoznak, élnek. 

Az EU szinten meghirdetett Science with and for Society (Tudomány a társadalommal és a 
társadalomért) program célja a két említett fél kooperációjának elősegítése, új tehetségek keresése, 
illetve a tudományos kiválóság és a társadalmi felelősségvállalás párosítása (korábban Science in 
Society, http://www.i-sis.org.uk/index.php, majd 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-and-society). 

                                                           
134 https://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-
education_en.pdf 

[TB5] megjegyzést írt: ami cáfolható, az a tudomány, aki 
nem,  



A kézirat felhasználását a megvitatásra korlátozza a kiadó. A jelenlegi kéziratok majdani 
elfogadott változatai ingyenesen elérhetőek lesznek az mkne.hu honlapon.   

98 

A tudomány nem mindenható, nem csalhatatlan. A jó kutató, szakértő ezt nem is állítja. A 
tudományosság egyik kritériuma az, hogy ismerik és ismertetik az állítások megbízhatóságát vagy 
bizonytalanságát. Ez az igény sok sürgető környezeti kérdésben is megakadályozza, hogy azonnali 
konszenzus szülessen, amikor kutatók véleményét kérik. A szaktudományok széttagoltsága nehezíti a 
környezeti, rendszerszemléletű gondolkodás elsajátítását akkor is, ha a rendszerszemlélet iránti igény 
növekszik. Ne felejtsük: a döntéseket nem a tudósok, hanem a politikusok hozzák meg (jó esetben a 
függetlenül működő tudományok eredményeire támaszkodva). 

A tudományos szakértelmet is kívánó döntéseket sem célszerű egyedül a szakértőkre bízni, hanem 
olyan társadalmi viták eredményeként kell meghozni, amelyekben a különféle értékeket képviselő 
csoportok részt vesznek. Hiszen pl. a nukleáris energiával kapcsolatos minden olyan kérdésben, 
amelyben a (környező) lakosság érintett, az ő szempontjai is fontosak. Lényeges tehát biztosítani, 
hogy valamennyi érdekcsoport hozzáférjen a legújabb, legmagasabb színvonalú tudományos 
eredményekhez.  

Sok kutató tisztában van az emberiség előtt álló feladatokkal, azok nagyságával, a tudományok 
feladatával, felelősségével és lehetőségeivel.  

Sok kutató még mindig inkább úgy érzi, hogy a környezeti problémákhoz (melyek nem tudományos, 
hanem döntéshozói, végrehajtási megoldásra várnak) csak magánemberként van köze. Sok kutató 
vallja, hogy a tudományos kutatás autonómiáját, szabadságát – bármilyen kapcsolata legyen a 
környezettel, az emberiséggel – nem szabad kurtítani, mert az a tudományt lényegétől fosztja meg, s 
a tudományos eredmények felhasználásáért nem a tudósok a felelősek. Ugyanakkor erősödnek a 
kutatók körében is a kutatások etikájával kapcsolatos diskurzusok. Az, hogy a fenti problémákra ki 
milyen választ ad, részben környezeti nevelési kérdés. 

A kutatók publikációs nyomás alatt dolgoznak, és ez sajnos nem segíti elő, hogy lokális, csak a magyar 
társadalom számára fontos témákat kutassanak, és azokról a helyieknek, vagy a magyarul olvasóknak 
publikáljanak. Szerencsére vannak kivételek is (lásd pl. a Jó gyakorlatot) 

Javaslatok 

Minden kutatóban tudatosulnia kellene, hogy egy környezetileg káros folyamatot vagy jelenséget 
nem helyes újabb, a környezetre másfajta veszélyt hordozó módszerrel kiküszöbölni akkor, ha az 
eredeti kártétel egyszerűbb módon is csökkenthető, pl. folyamatok megváltoztatásával, 
leegyszerűsítésével, a hatékonyság növelésével, a fogyasztás csökkentésével. Nem etikus a 
környezeti károkra épülő újabb és újabb technológiákban keresni boldogulásunkat. E javaslattól 
függetlenül is növekszik a felelősségérzet a tudomány sok művelőjében – meglehet azonban, hogy 
ezt is ugyanolyan lassúnak érezzük, mint a társadalom többi szereplőjének változását... 

Támogatni kell, hogy a „Feladatok a XXI. századra” dokumentum ajánlásai, különösen pedig a 
tudományokra vonatkozó két, örökérvényű és változatlanul lépéseket követelő programpont (318-
321. old) valósuljon meg, mert ezek itthon is érvényesek: „A kommunikáció és az együttműködés 
javítása a tudományos-műszaki közösség, a döntéshozók és a nyilvánosság között”, és „tudománnyal 
és technológiával kapcsolatos magatartáskódexek s irányelvek megerősítése.” Ugyanígy fontos a 
Fenntartható Fejlődési Célokból (Agenda 2030) a tudományokat igénylőkre felhívni a figyelmet. 

A tudományok demokratizálódását segítené a tudós pedagógusok, kutatótanárok számának 
növekedése. Ők diákjaikkal együtt végezhető kutatásokban vehetnének részt, ahogy az a kutató 
diákok mozgalomban történik135. Igaz, a pedagógusok túlterheltsége nem segíti ennek a célnak az 
elérését. 

Váljon széles körűvé az (a NAT 2018 augusztusi, szakértői változatában is szorgalmazott) törekvés, 
hogy az iskolában (felső tagozatban, középiskolában) a tudományos, illetve a környezeti kérdések 
megértéséhez szükséges komplex gondolkodásmód alapjait (készségét) sajátítsák el a tanulók. Ehhez 

                                                           
135 https://www.kutdiak.hu/hu/ 
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a pedagógusokat fel kell vértezni a legkorszerűbb (esetleg korábban is ismert, de az oktatás fejlődése 
során „elfeledett”) oktatási módszerekkel, és segíteni kell, hogy a tudományos kérdéseket a 
mindennapi élet jelenségeivel tudják összekapcsolni. 

Szorgalmazzuk a laikusok felkészítését és bevonását a közösségi tudomány (citizen science) 
folyamatába. 

A tudomány és a kívülállók párbeszéde járuljon hozzá, hogy a tudósokban, kutatókban fokozott 
felelősségérzet fejlődjék ki tudományos kutatásaik módszerei (pl. állatkísérletek), céljai (pl. 
génmanipulált élőlények), eredményei (pl. veszélyeztetett élőlények lelőhelye) iránt. 

 

Ha indokolt, kérjük kutatók támogatását a nevelői munkánk során felmerülő kérdések 
megismeréséhez, megoldások kereséséhez.  

Ösztönözzük diákjainkat a tudományos kutatás eszközeinek (pl. helyes kérdésfeltevés, megismerés, 
elemzés, az eredmények megbízhatóságának tudomásul vétele, stb.) megismerésére, elsajátítására, 
hogy életükben, döntéseik során megfelelően szemléljék a tudomány eredményeit. 

Értessük meg a társadalommal, hogy a tudományos kutatási eredmények bizonytalansága esetében 
gyakran nem várhatunk bizonyosságra (pl. klímaváltozás), hanem óvatosságból hozzá kell látni a 
megelőzéshez.  

Tegyük világossá a tanulók számára, hogy a tudományok eredményei önmagukban, etikai 
kapcsolatok nélkül nem segítenek a környezeti és fenntarthatatlansági problémák megoldásában. 

Kapcsolódó jó gyakorlat 

A beporzó rovarok bemutatása a társadalomnak 

A Tudomány fejezethez kapcsolódó jó gyakorlat.  

A szervezet, amely gyakorolja: MTA ÖK Lendület Ökoszisztéma-szolgáltatás Kutatócsoport 

Közreadó neve: Vásárhelyi Tamás 

A stratégiai fejezet, amelyhez elsősorban kapcsolódik: Tudomány 

További kapcsolódó fejezetek, amelyeknél javasolja megjeleníteni: Iskola, Család, Szabadidő-hobbi 

A gyakorlat rövid (egy mondatos) leírása:  
A magas tudományos színvonalon dolgozó kutatócsoport egyik kutatási területéről, a beporzó 
rovarok szerepéről rendszeresen tájékoztatja a magyar tudományos és laikus közvéleményt. 

A gyakorlat leírása (legfeljebb 1500 karakter, szóközzel): 
A biológiai sokféleség (a biodiverzitás) csökken, és ennek sokféle káros hatása van az emberiség 
számára, többek között az ökoszisztéma-szolgáltatások is sérülnek. A kutatócsoport többféle 
területen vizsgálódik (beporzás, rovar- és magpredáció, lebontás), hazai és nemzetközi szinten. A 
komplex kutatásból kiragadjuk a beporzó rovarok szerepével, jelentőségével és lakossági segítésével 
kapcsolatos kutatásaikat és a tudományos mellett ismeretterjesztő publikációikat, 
megnyilvánulásaikat.  

A beporzókkal is kapcsolatos projektjeik vezetője Báldi András ill. a Junior Prima díjas Kovács-
Hostyánszki Anikó. Utóbbi 2013 óta publikál a megporzó rovarokról, nemzetközi team tagjaként is, 
angolul. Számunkra nagyon fontos, hogy különböző médiumokban jelennek meg írásai (pl. 
Természetvédelmi Közlemények, Természet Világa, Élet és Tudomány, GEO, és interneten elérhető 
források) interjút vállalt, rendszeresen hallani őt a rádióban is, sőt a Magyar Természettudományi 
Múzeum méhekkel kapcsdolatos családi napján önkéntesként is szerepet vállalt. Így tehát különböző 
célcsoportok számára kommmunikálja a tágabb kutatási területének számukra releváns eredményeit, 
illetve a természetvédelmi és környezetvédelmi fenyegetettség csökkentésének lehetőségeit.  
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Munkássága és személyes példamutatása is szerepet játszott abban, hogy magyar szakemberek egy 
új természetvédelmi jeles napot  (Beporzók napja, március 10.) kezdeményeztek 2018-ban. 

Egy jó kép: (filenév, fotós neve; a kép lehetőleg 2-5 MB ill. 1200 pixel széles legyen, mellékelni kell) 

Alkalmazás/adaptálás feltételei (feltétlenül szükséges körülmények, nevelői kompetenciák, 
előkészületek, eszközigény, ha releváns):*** 

A Beporzók a kertünkben című kiadvány (letölthető, lásd lejjebb) közérthetően ismerteti a helyzetet 
és élvezetes tanácsokat ad a rovarbarát tevékenységekre. Ennek alapján bárki átlagos felkészültségű 
és képességű ember bele tud kezdeni az emberiség számára oly nagyon fontos rovarok védelmébe. 
Hasonlóan egyszerű tanácsokat ad a www.beporzóknapja.hu honlap is. 

A gyakorlatot bemutató honlap vagy más virtuális felszín(ek): 
https://www.okologia.mta.hu/Lendulet 

Digitálisan elérhető forrás(ok): 

Kovács-Hostyánszki Anikó (szerk. 2018): Beporzók a kertünkben. 
(https://www.okologia.mta.hu/sites/default/files/Beporzok_a_kertunkben_online_verzio.pdf) 

Interjú: https://www.kutatokejszakaja.hu/2018/11/26/a-kutatono-aki-csipi-a-meheket/ 

Kovács-Hostyánszki Anikó (2017): A méhek védelmében ökológiailag intenzívebbé kellene tenni a 
földművelést. (https://mta.hu/tudomany_hirei/a-mehek-vedelmeben-okologiailag-intenzivebbe-
kellene-tenni-a-foldmuvelest-107531) 

Kovács-Hostyánszki Anikó (2017): Mi marad a bevásárlókosárban, ha eltűnnek a beporzók? 
(https://mta.hu/tudomany_hirei/beporzo-meh-vadmeh-elelmiszer-termeles-termeshozam-ipbes-
jelentes-106094) 

Kovács-Hostyánszki Anikó (2014): Korábban virágba boruló almáskertek. 
(http://epa.oszk.hu/02900/02930/00067/pdf/EPA02930_elet_es_tudomany_2014_16.pdf) 

Vas Zoltán, Kovács-Hostyánszki Anikó, Sárospataki Miklós, Merkl Ottó (2013): A 2014-es 
év rovara: a földi poszméh. 
(https://rovarok.blog.hu/2013/12/20/az_ev_rovara_2014_foldi_poszmeh) 

Nyomtatásban megjelent publikáció(k): 

Arany Ildikó, Czúcz Bálint, Csonka Imre, Kovács-Hostyánszki Anikó, Molnár Zsolt (2017): Tájváltozás, 
tájhasználat és az ideális méhlegelő déldunántúli méhészek szemével. Természetvédelmi 
közlemények, 23: 127-143. 

Kovács-Hostyánszki Anikó (2015): Viráglátogatási hálózatok. Növények és beporzóik intim kapcsolata. 
Természet Világa, 146:(1. különszám) pp. 60-62. (2015) 

Kapcsolódó információk 

Kiss G. (2007): Kutató középiskolások kompetencia fejlődése. Tehetség, 2. pp. 3–9. 

Meadows, D. Randers, J. Meadows, D. (2005): A növekedés határai harminc év múltán. Kossuth 
Kiadó, Budapest, pp. 318. 

Mika J. Pajtókné Tari I. (szerk.) (2015): Környezeti nevelés és tudatformálás. Tanulmányok az 
Eszterházy Károly Főiskola műhelyeiből. pp. 343.  

Pásztor E., Oborny B. (szerk.) (2007): Ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 425.  

Vida G. (2008): Helyünk a bioszférában. Typotex Kiadó, Budapest, pp. 128. 

Vida G. (2012): Honnan hová Homo? Az Antropocén korszak gondjai. Semmelweis Kiadó, (Studia 
physiologica), Budapest, pp. 72.  
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https://mta.hu/tudomany_hirei/a-mehek-vedelmeben-okologiailag-intenzivebbe-kellene-tenni-a-foldmuvelest-107531
https://mta.hu/tudomany_hirei/a-mehek-vedelmeben-okologiailag-intenzivebbe-kellene-tenni-a-foldmuvelest-107531
https://mta.hu/tudomany_hirei/a-mehek-vedelmeben-okologiailag-intenzivebbe-kellene-tenni-a-foldmuvelest-107531
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Számos folyóirat foglalkozik tudományos alapon végzett környezeti nevelési kutatásokkal 
(néhány honlap):  

Applied Environmental Education & Communication (https://www.tandfonline.com/loi/ueec20)  

Environmental Communication (https://www.tandfonline.com/loi/renc20)  

Environmental Education Research (https://www.tandfonline.com/loi/ceer20)  

International Journal of Environmental and Science Education (http://www.ijese.net/) 

Journal of Environmental Education (https://www.tandfonline.com/loi/vjee20)  

Tudományos alapokon álló programok:  

BISEL (Biotic Index at Secondary Education Level) program 

A GLOBE program 
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13. Vallás 

Béres Tamás  

A nem egységes európai kultúrában a vallástól való növekvő ütemű elfordulás (szekularizáció) egyik 
jele és következménye a vallások intenzív helykeresése, amely az eredethez való visszatérés 
programjától a kulturális felelősség újragondolásán át, a társadalmi hasznosulás igényén keresztül a 
politikai szerepvállalásig húzódó széles skálán ölt testet. Az egyházak környezetre és a környezet 
iránti felelősségre vonatkozó álláspontjának nyilvános képviselete ennek megfelelően nemcsak az 
egyes egyházak (felekezetek, vallási közösségek) között tér el az egyes országokban, hanem gyakran a 
különböző országokban élő azonos egyház is eltérő hangsúllyal és formai keretek között fejti ki erre 
vonatkozó programját. Ez az adottság egyrészt ki kell, hogy ábrándítsa az egyházi összefogás 
nemzetközi és hazai egységének erejében reménykedő külső szemlélőket, ugyanakkor világossá teszi 
és kiemeli azon hazai egyházi törekvések rendkívüli szerepét, amelyek a meglevő különbségek 
ismeretében mégis vállalják a teremtés megőrzésének közös feladatát. A NKNS 2003-as változata 
megalapozottan javasolta a két évezredes egyéni keresztény értékek újrafelfedezését, mint a 
környezettel való együttélés aktív és építő formájának megújuló elsajátítását (ezek közt a 
megbocsátás, lemondás, áldozatvállalás, munka és pihenés életszerű ritmusa és a játék öröme 
szerepelt). A 2010-ben írt Stratégia céljai között a vallások és egyházak belső, egymás közti és 
társadalmi kapcsolatainak fejlesztése kapott hangsúlyt. Fenntartva, hogy ezek egyike sem évült el az 
eltelt években, a vallás politikai szerepének előtérbe kerülésével a környezet / teremtés 
megbecsülése iránti aktív és nyilvános képviselet jelentősége emelkedik ki az újabb stratégia 
szempontjából az egyházak részéről.  

Kulcsszavak: Vallás, egyházak, Laudatio si, ökumenikus, teremtésvédelem 

Helyzetkép 

A környezet megbecsülésének legismertebbé vált dokumentuma Ferenc pápa 2015-ben kiadott 
Laudato si’ kezdetű, „a közös otthon gondozásáról” szóló körlevele lett az elmúlt időszakban.136 A 
globális válság legszembetűnőbb jeleiként Ferenc pápa a következő területeket nevezi meg: 
környezetszennyezés, az éghajlat változása, a víz problémája, a biológiai sokféleség elvesztése, az 
emberi élet minőségének romlása és a vele összefüggő társadalmi hanyatlás, a világméretű 
egyenlőtlenség és a rendelkezésre álló válaszok erőtlensége. A környezeti válság emberi gyökereiként 
a technokrata paradigma és az antropocentrizmus globális elterjedését teszi felelőssé. Előremutató 
szempontként pedig a párbeszéd politikai eszközként való elterjesztését, a vallások tudományokkal 
való dialógusát, valamint az ökológiai nevelést és lelkiséget ajánlja a pápa „minden jóakaratú ember” 
figyelmébe.  Az enciklikában tárgyalt nyilvánvalóan helytálló szempontok és a körlevél lényeglátó 
szemlélete elvileg lehetővé teszi, hogy tartalmáról – legalább a világkereszténység képviselőinek 
körében – közös gondolkodás induljon el. Hazai viszonylatban ennek a megkezdődő (?) folyamatnak a 
katolikus egyház keretein túl érő és leginkább látható jele az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának 
kezdeményezéseként megvalósuló tihanyi konferenciák és egyéb programok, amelyekben egyrészt a 
vallásközi találkozások, másrészt a szakmaiság és nyilvánosság egyaránt érvényre jut. 

A közös, globális és ökumenikus gondolkodás elterjedéséig a környezet iránti globális felelősséget a 
kereszténység három nagy ága: az ortodoxia, a római katolikus és a protestáns egyházak jellemző 
módon külön-külön gyakorolják. Bartolomeiosz konstantinápolyi patriarka kezdeményezéseinek 
ebben elévülhetetlen szerepe van.137 A 340 tagegyházban 500 millió embert összefogó, genfi 

                                                           
136 Ferenc pápa: Laudato si’ kezdetű enciklikája közös otthonunk gondozásáról. Szent István 

Társulat, 2015. http://szit.katolikus.hu/feltoltes/Laudato%20si%27.pdf  [2019.04.01.] 

 
137 https://www.patriarchate.org/ [2019.04.01.] 

http://szit.katolikus.hu/feltoltes/Laudato%20si%27.pdf
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székhelyű Egyházak Világtanácsa (WCC) a Justice, Peace and the Integrity of Creation elnevezésű 
folyamat keretében ma három nagy munkaágban: az Ecumenical Water Network, a Climate Justice és 
a Poverty, Wealth and Ecology programban dolgozik.138 Az egyes európai protestáns egyházak 
központi célkitűzéseiben természetesen mindenütt megtalálható a globális igazságosságért folytatott 
erőfeszítés, beleértve a klímaváltozás által hátrányosan érintett társadalmi csoportokat, az ember 
földi jelenlététől szenvedő élőlényeket, így az emberi fajt magát is. A környezeti kérdésekben 
legaktívabb szerepet játszó európai egyházi munka a ECEN keretében zajlik.139 Szerteágazó 
tevékenységet fed le az öko-judaizmus140 és a Fazlun Khalid nevéhez köthető muszlim alapítvány, az 
Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences (IFEES)141, de hazánkban egyik sem 
érezteti hatását. A hindu és buddhista vallási hagyomány az ábrahámita vallásoknál közvetlenebb 
útmutatást kínál az egyéni dematerializációs gondolkodás útján a nyugati világban, szervezett 
fellépésük ezzel szemben nem jelentős. 

A hazai összefogás bevezetőben említett példája a katolikus, református, metodista és evangélikus 
egyházak képviselőinek közös munkájaként évről-évre összeállított „Teremtés heti” füzet, amelynek 
terjesztésében a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa is részt vesz. A Naphimnusz Egyesület 
a katolikus, az Ökogyülekezet a református142, az Ararát Munkacsoport az evangélikus egyházon belül 
működő környezeti munka helye. 

 

Javaslatok 

Néhány kivételtől eltekintve nem határozható meg ma világosan az egyházak (felekezetek, vallási 
közösségek) konkrét célja és szerepe a hazai politikai életben. Célszerű volna széles körben 
megismerni az egyházak álláspontját a mindenkori hatalommal való kapcsolatára vonatkozóan. Ennek 
megtörténtéig nehezen értelmezhető az az építő kritikai hang és útmutatás, amelyet minden ember 
joggal várhat el minden olyan egyháztól, amelynek célja nem a hatalomban való részesülés vagy az 
anyagi haszonszerzés, hanem a társadalmi felelősségnek a szent iratok és a (hagyományos vagy 
kritikai) teológiai normák szerinti gyakorlása. 

Az egyházak teológiai munkáért felelős vezetőinek illetve testületeinek célszerű volna rövid 
időn belül: 

-- gondoskodni az ember anyagi világgal és élőlényekkel való („teremtésvédelmi”) kapcsolatáért 
felelősséget vállaló teológiai felfogások széles körű megismertetéséről és jelentőségének megfelelő 
megvitatásáról. 

Az egyházak oktatásért felelős vezetőinek illetve testületeinek célszerű volna rövid időn belül: 

--  gondoskodni az ember anyagi világgal és élőlényekkel való („teremtésvédelmi”) kapcsolati 
szempontjainak tananyagban való megjelenéséről, alulról építkező, folyamatos szemléletben. 

Az egyházak működésért felelős vezetőinek illetve testületeinek célszerű volna rövid időn 
belül: 

-- tisztázni és meghatározni a környezeti munka strukturális helyét és szerepét az egyházvezetés 
minden szintjén (országos, területi, helyi) ökumenikus ill. vallásközi kapcsolataik aktív 
igénybevételével. 

                                                           
138 https://www.oikoumene.org/ [2019.04.01.] 
139 https://www.ecen.org/ [2019.04.01.] 
140  https://blogs.timesofisrael.com/jewish-teachings-on-ecology/ [2019. 04. 01.] 
141  http://www.ifees.org.uk [2019. 04. 01.] 
142 A Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalma nemrég a Károli Gáspár Református Egyetem 
Egyház és Társadalom Intézet kutatóműhelyévé vált. http://okogyulekezet.hu/ 
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-- országos szinten kidolgozni, döntési folyamatukban elfogadni, majd nyilvánossá tenni környezeti 
alapelveiket. 

-- országos szinten elvégezni saját működési feltételeik és szabályaik felülvizsgálatát a (kidolgozott, 
elfogadott és nyilvánossá tett) környezeti alapelveik szerint. 

-- gyakorlati intézkedéseket rendelni az országos szinten érvényre juttatott környezeti irányelveikhez 
és végrehajtani azokat. 

-- egységesíteni országos szintű környezeti alapelveiket a nekik megfelelő gyakorlattal az 
egyházkormányzás minden szintjén a szükséges változtatásokkal. 

Az egyházak stratégiai döntésekért felelős vezetőinek és testületeinek célszerű középtávon: 

 -- feldolgozni és az egyház életének minden hagyományos területén (oktatás, szociális munka, 
társadalmi tanítás, közéleti felelősség) érvényesíteni a fenti rövid távú feladatok elvégzésével kapott 
eredményeket. Ezek között kiemelt figyelmet érdemel az ajándékba kapott földi élet még tudatosabb 
megbecsülése, az  iránta tanúsítható felelősség elmélete és gyakorlata, valamint az emberi méltóság 
iránti aktív tisztelet aktuális szempontjainak kidolgozása, különös tekintettel a mai kor jellemző krízis- 
és konfliktushelyzeteiben élők kiszolgáltatottságának enyhítésére.   

 

Kapcsolódó jó gyakorlat 

Jó gyakorlatok a nagyobb keresztény egyházak lapjain:  

http://www.teremtesvedelem.hu/ 

http://okogyulekezet.hu/ 

http://arterm.hu  
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Ferenc pápa: Laudato si’ kezdetű enciklikája közös otthonunk gondozásáról. Szent István 
Társulat, 2015. http://szit.katolikus.hu/feltoltes/Laudato%20si%27.pdf  [2019.04.01.] 

Dékány Ferenc: Teremtett természet. Beato Frater Angelico Kiadó, 2018 

Béres Tamás: A hálás élet művészete: bevezetés az ökoteológiába. L’Harmattan, 2017  

Kajner Péter - Lányi András (szerk.): A fenntarthatóság témaköre a felsőoktatásban . UNESCO 
Magyar Nemzeti Bizottsága, 2019 

Puskás Attila: A teremtés teológiája. Szent István Társulat, 2010 

Jerabek-Cserepes Csilla: Közösségben a teremtett világért. MEÖT, 2017 
https://www.evangelikus.hu/teremtes-hete-fuzet-2018 [2019.04.01.] 
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14. Gazdaság 

Fidrich Róbert  

A globális ökológiai összeomlás elkerüléséhez gyökeres, rendszerszintű változásra, termelésünk és 
fogyasztásunk szerkezetének átalakítására, a természeti erőforrások felhasználásának csökkentésére 
van szükség. Ma már világosan látható, hogy a globális és legtöbbször a helyi környezeti problémák 
mögött rendszerszintű összefüggések mutathatók ki. Jelenlegi civilizációnkban lényegében szinte 
minden gazdasági tevékenység környezethasználattal, környezetterheléssel jár, s ma már a 
környezeti válságokkal foglalkozó ENSZ-jelentések is a problémák okainak felsorolásakor a legtöbb 
gazdasági ágazatot a főbb hajtóerők között említik. Ezért van szükség ezen a területen teljes 
paradigmaváltásra. 

Kulcsszavak: gazdaság; mezőgazdaság; agroökológia; agroüzemanyagok; energia;  informatika; átterhelés; 
befektetés; közbeszerzés. 

Helyzetkép 

A Növekedési paradigma c. bevezető és elméleti részben felvázoltunk egy átfogó helyzetképet illetve 
a fontosabb összefüggéseket. Itt most néhány részterületre fókuszálnánk és az alternatívák 
bemutatására. 

A hazai gazdaság jelenleg két legfontosabb húzóágazata az építőipar és az autóipar. Környezeti 
szempontból mindkettő a legproblémásabb szektorok közé tartozik, ráadásul az új beruházásoknál 
még mindig túlnyomórészt a zöldmezős beruházások dominálnak. Ezek elveszik a mezőgazdaságtól a 
termőföldet, a környezet számára kevésbé terhelő extenzív művelési módok terét. 

Mezőgazdaság 

Az IAASTD-jelentés143 (a mezőgazdasági tudás, tudomány és technológia hatásáról a világ fejlődésére 
vonatkozó első nemzetközi felmérés) fő üzenete: “Business as usual is not an option!”, vagyis a 
jelenlegi módon nem folytatható tovább a mezőgazdaság és élelmiszertermelés. A jelentés szerint a 
világméretű éhezés elleni harc legjobb útja nem a génmódosított növények elterjedésének 
növelésén, hanem a biológiailag változatos gazdálkodási módszereken keresztül vezet. A helyi 
tudásra alapozó, kisléptékű, helyi termelésre, az agrár-környezetvédelem módszereinek, a 
„megfelelő technológiák”144, tájfajták stb. alkalmazására van szükség. 

Hazánkban ugyanakkor továbbra is az intenzív, iparszerű gazdálkodás dominál, amely az egyik 
legfőbb hajtóereje a biológiai sokféleség csökkenésének Európában, de globális szinten is. Bár az EU 
Közös Agrárpolitikája  az utóbbi években  bizonyos „zöldítési” feltételek teljesítését követeli meg, de 
érdemi változást ez sem eredményezett.  Sajnos, az elmúlt években a magyar kormány uniós szinten 
rendre egyes egészségkárosító, valamint a biológiai sokféleséget is károsító növényvédő szerek 
(neonikotinoidok, glifozát) tilalma ellen szavazott. Pozitívum, hogy a kormány továbbra is kitart az 
ország génmódosítás-mentességének fenntartása mellett. Kevesen tudják, hogy ez csak a 
növénytermesztésre vonatkozik, az állattenyésztésben továbbra is az importált génmódosított 
szójatakarmány dominál.  

                                                           
143 Magyar nyelvű összefoglaló: http://vedegylet.hu/doc/IAASTD.pdf 
A teljes jelentések: https://www.globalagriculture.org/original-reports.html 
144 Megfelelő technológia (appropriate technology): az alternatív gondolkodásban elterjedt név olyan 
technológiák összefoglaló jelölésére, amelyek a környezetet kevésbé károsítják, nem túlzottan nagy léptékűek, 
valamint egyszerűek és olcsóak. A megfelelő technológiákat jelenleg fejlődő országokban, főként trópusokon 
próbálják alkalmazni, elvileg alkalmasak a gazdag ipari országok, az északi félteke műszaki rendszereinek 
átalakítására (Környezetvédelmi lexikon, 2002) 

[TB6] megjegyzést írt: a kamatos kamat nélkül, ez egy jó 
fejezet. 
A nemnövekedés mozgalom: környezetterhelést kell 
csökkenteni, nem a növekedést. 
Nukleáris erőművet. Lovelock is mondta, hogy a nukleáris 
erő kell – a felmelegedési folyamat megállíthatatlan. 

http://vedegylet.hu/doc/IAASTD.pdf
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Anyag- és energiaigény 

Az elmúlt évtizedek során sok kritikát kaptak az ún. „bioüzemanyagok” (biodízel, bioetanol), 
helyesebben „agroüzemanyagok”, mert elterjedésesük jelentős szerepet játszott a 2007-2008-as 
években az élelmiszerárak égbe szökésében, a termőtalaj és biodiverzitás károsodásában. A 
részleteket már a 2010-es Stratégiában bemutattuk. Azóta kiderült, hogyaz olajpálma ültetvények 
elterjedése miatt a Dél-kelet-ázsiában nagy  trületeken nagyon sok őserdőt pusztítottak el, a kihalás 
szélére sodorva az orangutánokat, s ráadásul az olajpálma ültetvények létesítése miatt az érintett 
országok üvegházhatású gáz kibocsátása is rekordméreteket öltött. Bár az EU a kritikák hatására 
megpróbálja visszaszorítani az agroüzemanyagok felhasználását, melyet a magyar kormányzat a hazai 
agrárpotenciálra hivatkozva az elmúlt években sajnos inkább hátráltatta az ezt célzó lépéseket. A 
földeken sokfelé láthatunk hatalmas repce táblákat, amelyekből a végén „biodízel” lesz.  

Az anyagtakarékosság és hulladékszegénység helyett egyre több hulladékot termelünk. A többutas 
csomagolások eltűntek, az üvegvisszaváltás összeomlott – a kereskedők lobbiereje győzött.  Bár a 
szelektív gyűjtés lassan teret nyer az országban, de a hulladék-hierachia legmagasabb szintjén álló 
megelőzés, a hulladékcsökkentés még mindig nem kap megfelelő prioritást. Kormányzati szinten 
sajnos a civil szervezetek által erősen kritizált újabb hulladékégetők létesítése kap támogatást.  

Az ország energiatermelése továbbra is a nukleáris és a fosszilis erőművekre alapul (újabb 
atomerőmű blokkok, valamint gázvezetékek építését tervezve), és részben emiatt a megújuló 
energiaforrások nem igazán jutnak szerephez. Eközben globális szinten egyre jobban teret nyernek az 
egyre olcsóbbá váló megújuló erőforrások. Különösen a szélenergia kormányzati szintű háttérbe 
szorítása indokolhatatlan. A 2011-es fukusimai katasztrófa óta globálisan visszaszorulóban van, és 
egyre drágábbá válik az atomenergia. A hangsúlyt inkább az energiafelhasználás csökkentését 
elősegítő energiatakarékossági, energiahatékonysági programokra, valamint a közösségi energiás 
kezdeményezések támogatására kell helyezni.. Meg kell ugyanakkor említeni azt is, hogy az utóbbi 
években egyre több kritika merül fel a mostanában népszerűvé váló megújuló energiás 
technológiákkal kapcsolatban is, ugyanis azokban sokszor ritkaföldfémeket és más problémás 
anyagokat használnak fel, amelyekkel a hangsúlyt az energiafelhasználás abszolút csökkentésére 
helyezni. 

Sajnos, a 2010-es NKNS-ben említett klímatörvény javaslat, amely az energiafelhasználás 
csökkentését célzó lépéseket tartalmazott volna, időközben lekerült az Országgyűlés napirendjéről. 

Informatika, új szerepben 

Egy-két évtizede még sokan azt gondolták, hogy a számítógépek és az internet majd elhozzák a 
papírmentes irodát, csökkentik az utazások mértékét, és eleve egy tisztább, a környezetet kímélő  
jövőt hoznak el. Végülis egy számítógép vagy egy okostelefon tisztább, mint egy gyár vagy egy autó, 
alapértelmezésben nem füstöl, és lehet vele távolról (utazás nélkül) dolgozni, konferenciát, sőt, 
tanórai előadást és konzultációt tartani.  

Mára viszont kiderült, hogy elektronikai eszközeink előállításához nagyon sokféle nyersanyagot kell 
kibányászni, és azok feldolgozása, szállítása, valamint az alkatrészek összeszerelése is komoly 
környezetterheléssel jár.  A mobil eszközeink mögött álló "felhő", a világháló és a digitális szektor 
pedig az üvegházhatású gázok kibocsátásának közel 4 százalékáért felelős. A legnagyobb 
erőforrásigényű internetes cselekedet a videóletöltés, videómegosztás. Mindezeken felül ma már 
évente 45 millió tonna elektronikai hulladék keletkezik, amelyek többségének az újrahasznosítása 
Afrikában és Ázsiában rendkívül környezetszennyező körülmények között történik. Az elektronikai 
hulladékok keletkezése és a gyártáshoz szükséges nyersanyagok növekvő mértékű felhasználása 
mögött részben az áll, hogy a mobiltelefonok és más elektronikai eszközök átlagéletkora 1,5-2 év, ezt 
követően többnyire új készüléket vásárolunk.  
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Környezeti átterhelés 

Az európai országok gazdasága az elmúlt évtizedekben látszólag környezetbarátabb lett. Ez részben 
annak köszönhető, hogy – a gazdasági globalizációnak is köszönhetően – a szennyező iparágakat 
áttelepítették Kínába vagy a világ más országaiba, így a szennyezés más országok környezeti 
leltárában jelentkezik. A NIMBY szindróma, a „Csak ne az én kertembe!” óhaj tehát kontinensek közt 
is működik. Az ilyen földrajzi „átterhelés” mellett meg kell említeni az egyes „környezetvédelmi” 
szolgáltatások (pl. csatornázás) bevezetése miatt bekövetkező átterhelést is. Miként erre már a 2010-
es NKNS-ben is kitértünk, az újonnan fejlesztett infrastrukturális építményeken alapuló 
környezetvédelmi ellátó rendszerek nem csökkentették a környezet terhelését, hanem a terhelést 
más, kevésbé érzékeny, vagy kevésbé kockázatos befogadó környezetre terhelték rá. Például a 
szennyvíziszapot lerakják, égetik vagy komposzt helyett használják (azaz feladatot adnak a következő 
nemzedékeknek a rekultivációval, a jelen orvosainak és műszerészeinek a levegőszennyezéssel, a 
gazdálkodóknak a termények bevizsgálására és nehézkes értékesítésére). Ez az ún. „átterhelés” 
jellemző minden „csővégi” megoldásra, azaz minden olyan beavatkozásra, ami nem a kedvezőtlen 
jelenségek okát (a valójában és lényegében felesleges anyag- és energiahasználatot) kezeli. Olyan ez, 
mint az orvosok közt a mondás: minden beavatkozás újabb beavatkozást szül. 

Magánbankok, magánbefektető befolyásolása, tőke-átcsoportosítás (divestment) 

Környezettudatos ügyfélként odafigyelhetünk arra, hogy a pénzünket kezelő bankok mit csinálnak a 
náluk elhelyezett pénzünkkel. Ha például tudomásunkra jut, hogy a bankunk környezetkárosító 
beruházásokat pénzel, jelezhetjük a bank felé, hogy ügyfelükként nem szeretnénk, ha pénzünkkel 
ilyen tevékenységet finanszíroznának. Amennyiben egy kampány keretében tömegesen tesszük meg 
ezt, lehetőségünk van rá, hogy rávegyük a bankot, hogy kihátráljon a beruházás mögül. Az utóbbi 
időben főleg Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban terjedtek el az úgynevezett „divestment” 
kampányok (magyarul talán a befektetés ellentéteként „kifektetésnek” lehetne mondani, 
szabatosabban inkább a tőke-kivonásnak, tőke-átcsoportosításnak lehet nevezni).145 Reméljük, lassan 
hazánkban is elterjednek a pénzünk felhasználására odafigyelő hasonló kezdeményezések. 

Zöld közbeszerzés 

Világszerte az állami  közintézmények közbeszerzése az elektronikai eszközök piacának egyötödét 
teszi ki, ezáltal jelentős piac-befolyásoló tényező lehet. Ezért fontos lenne a fenntarthatósági 
szempontok beépítése a közbeszerzés folyamatába.  Hazánkban 2018-at a Közbeszerzési Hatóság a 
Fenntartható közbeszerzés évének minősítette, és konferencián számoltak be a zöld közbeszerzési 
tapasztalatokról. A fővárosi önkormányzat is elkezdte már előkészíteni a zöld közbeszerzési 
stratégiáját. Fontos lenne, ha széles körben elterjedne a fenntarthatósági szempontok figyelembe 
vétele a közbeszerzésnél. Lényeges, hogy ne csak az eszközök energiafelhasználására fókuszáljanak, 
hanem a teljes életútra is, és vegyenek figyelembe társadalmi szempontokat is (pl. a gyártás során az 
összeszerelő üzemekben uralkodó munkakörülményeket). 

 

Javaslatok 

A GDP helyett alternatív, a fenntarthatósági szempontokat előtérbe helyező mutatók bevezetésére, 
elterjesztésére van szükség. A pénz, a gazdasági növekedés és „versenyképesség”  középpontba 
helyezése helyett és ellenére más értékek: az együttműködés, a természettel való harmónia, 
embertársaink tisztelete, a kreatív egyéni megoldások adta öröm és elégedettség előtérbe helyezése 
szükséges a jelenlegi népesség hosszú távú prosperálásához. Tanárok, környezeti neveléssel 

                                                           
145 Dr. Gyulai Iván, Fidrich Róbert, Éger Ákos: Pénz és fenntartható fejlődés – második, javított/bővített kiadás (60. oldal) 
https://mtvsz.hu/dynamic/fenntart/penz_es_fenntarthato_fejl_2kiad.pdf 
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foglalkozó civil szervezetek keressenek példákat arra, amikor a GDP növekedése káros 
társadalmi/környezeti szempontból. 

Mindenkinek 

A GDP helyett alternatív, a fenntarthatósági szempontokat előtérbe helyező mutatók bevezetésére, 
elterjesztésére van szükség, a lehető leghamarabb.  

A termelési-fogyasztási mintázatokat úgy kell átalakítani, hogy csökkenjen a természeti erőforrások 
felhasználása, csökkenjen az energiafelhasználás és a területhasználat. Előnyben kell részesíteni a 
tudás- és munkaintenzív gazdasági tevékenységeket. 

A természeti erőforrások korlátos voltának alkalmazása a gazdaságra: természeti erőforrás kvóta, 
klímatörvény.146 Az elvet a döntéshozók mellett iskolákban is kell gyakorolni: például parlamenti nyílt 
nap vagy drámajáték formájában. 

A multinacionális cégek büntetlenségének felszámolása érdekében kötelező erejű ENSZ egyezmény 
elfogadása az emberi jogok és a nemzetek feletti vállalatok tekintetében. A javaslat címzettjei a 
döntéshozók, a parlament, a népfőiskolák, a felnőttoktatás, és a média szereplői. 

A fenntarthatósági szempontokat figyelembe kell venni a közbeszerzésben (az elektronikai eszközök 
területén is, nem csak az energiafelhasználást, hanem a teljes életutat figyelembe véve) minden, a 
beszerzésekben érdekelt szereplőnek: döntéshozók, önkormányzatok, közintézmények, 
közbeszerzési tanácsadók (kerüljön a képesítési követelményei közé), népfőiskolák. 

Tanárok, környezeti neveléssel foglalkozó civil szervezetek, lelki vezetők számára  

Keressenek példákat arra, amikor a GDP növekedése káros társadalmi/környezeti szempontból! 

A pénz, a gazdasági növekedés és „versenyképesség”  középpontba helyezése helyett és ellenére más 
értékek: az együttműködés, a természettel való harmónia, embertársaink tisztelete, a kreatív egyéni 
megoldások adta öröm és elégedettség és hasonló értékek előtérbe helyezése lenne szükséges. 

X-Y játék avagy „Nyerj, amennyit tudsz!” – a verseny vs. együttműködés illusztrálására. 

Verseny, vetélkedő helyett kooperatív módszereket használjunk a gyerekek, diákok bevonására. 

A „József-fillér” példáján keresztül a kamatos kamatra épülő exponenciális növekedés 
fenntarthatatlanságának bemutatása: ha Szent József egyetlen pfenniget betett a bankba 5%-os 
kamatra Jézus születésekor, és ma besétálna a bankba a pénzéért, mennyi aranyat kapna?147 

Döntéshozóknak 

Szükség van olyan jogszabályra, amely - a tervezett elavulást pénzbírsággal, börtönnel büntetendő 
cselekménynek minősíti. A tartós fogyasztási cikkek jótállását fokozatosan 5, majd 10 évre kell 
emelni. 

Biztosítani kell a tartós fogyasztási cikkek, elektronikai eszközök élettartamának meghosszabbítása 
érdekében a javításhoz való jogot. 

Szükséges a „befektető-állam vitarendezési mechanizmust” (ISDS) tartalmazó kereskedelmi- és 
befektetési egyezmények felszámolása, illetve az ezekről való folyamatos tanulás és 
véleményformálás. 

                                                           
146 uo., 52. oldal 
147 Dr. Gyulai Iván, Fidrich Róbert, Éger Ákos: Pénz és fenntartható fejlődés – második, javított/bővített kiadás (12-13. oldal) 
https://mtvsz.hu/dynamic/fenntart/penz_es_fenntarthato_fejl_2kiad.pdf 
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Civil szervezetek, aktivisták számára 

Magánbankok, magánbefektetők befolyásolása, tőke-átcsoportosítás (divestment) ösztönzése, 
elvárása. 

Civil szervezetek és társadalmi vállalkozások is hozzanak létre, illetve demonstratívan támogassanak 
közösségi javító műhelyeket. 

Kapcsolódó jó gyakorlatok 

Az élelmiszer-önrendelkezés, agroökológia témakörben számos kezdeményezés, mozgalom, hálózat 
található Magyarországon: a minősített ökológiai gazdálkodásnak már több évtizedes múltja van az 
országban. Egyre jobban terjed a permakultúra mozgalom148. Kezd teret nyerni a talajtakarás (mulcs, 
mélymulcs). Létrejött az AFINET Agroerdészeti Hálózat, aktívan tevékenykedik a Kisléptékű 
Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete149, a közösség által 
támogatott gazdálkodás (zöld láda rendszer, CSA, AMAP) is egyre jobban teret nyer hazánkban (csak 
néhány példa: Szatyor, Nyíregyházi Kosár stb.). A tájfajták elterjesztésére gyakran szerveznek 
magbörzéket, a tájfajta gyümölcsök kapcsán fontos szerepet játszik alkalmazkodó gyümölcsészettel 
foglalkozó Kárpát-medencei Gyümölcsész Hálózat, míg az őshonos állatfajok kapcsán példaszerű a 
kárpáti borzderes (marha) megmentésére kidolgozott programot (Polyán Egyesület150). Terjednek a 
közösségi kertek, egyre többen próbálkoznak iskolakertek létesítésével, rovarszállók („darázs 
garázs”), odúk telepítésével, egyre népszerűbb a madárbarát kert, kezdenek újra meghonosodni a 
termelői piacok is. 

A helyi pénzrendszerek (LETS-rendszerek, szívesség bankok stb.) létesítésére is számos példa volt az 
elmúlt évek során (Talentum Kör, Bocskai Korona, a soproni Kékfrank151 stb.) 

Pár évvel ezelőtt hallhattunk a Bringakonyha vagy a Cyclonomia  közösségi kerékpárjavító műhely 
tevékenységéről is. Pink Póniló néven ilyen varroda is létezik. Ezek a formációk gyorsan változnak, 
alkalmazkodnak az igényekhez, emiatt név szerint nem említenénk többet, azonban mindenkinek 
javasolt a környékbeli közösségi típusú gazdasági tevékenységek folyamatos figyelése, értékelése és – 
értelemszerűen - használata. 

Az utóbbi időben egyre többet hallhatunk társadalmi vállalkozások létrehozásáról, és szerveződőben 
van egy szolidáris gazdaság kezdeményezés, amelynek a fő célja a szövetkezeti együttműködési 
forma elterjesztése.  

A Nemnövekedés-mozgalom hazai képviselőinek is több említésre méltó kezdeményezése van 
(Cargonomia, permakultúrás mintakert a Szent István Egyetemen stb.)  

 

Kapcsolódó információk 

Charles Eisenstein: Megszentelt gazdaságtan - pénz, ajándék és közösség az átalakulás korában 
https://sacredeconomics.wixsite.com/magyar/konyv 

Creutz, H. A pénz szindróma I.-II. Nyíregyháza. 1995.  Örökségünk kiadó  

Lietaer B., Arnsperger C.,  Goerner S., Brunnhuber S.: Pénz és fenntarthatóság - A hiányzó 
láncszem. Budapest, 2015. Image Kft. 

Schumacher, E. F.: A kicsi szép. Budapest, 2014. Katalizátor kiadó.   

                                                           
148 https://permakultura.hu/ 
149 https://www.kisleptek.hu/ 
150 http://www.polyan.hu/index.php/mintagazdasag/karpati-borzderes-szarvasmarha 
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A zöld közbeszerzés teljes tartalma inkább a Kereskedelem 
fejezet témája. 

A döntéshozóknak szóló javaslatok között legalább kettő 
konkrét jogalkotási feladatot javasol, emiatt felmerül, hogy 

a JOGI FEJEZETBEN is lehetne a helyük? 

Várjuk a Konferencia véleményét is ezekről, és a fejezetről. 



A kézirat felhasználását a megvitatásra korlátozza a kiadó. A jelenlegi kéziratok majdani 
elfogadott változatai ingyenesen elérhetőek lesznek az mkne.hu honlapon.   

111 

15. Kereskedelem 

Újszászi Györgyi152  

A közvetítő szerepe és szükségessége, avagy létezik-e fogyasztás kereskedő nélkül? Szabad-e a 
kereskedelem? A termelő/termék előállító mindig megkapja a tisztességes fizetségét? A Föld bármely 
pontján? Ki vagy mi garantálja? Milyen rendszerben és van-e az egyes rendszereknek eltérő ökológiai 
következménye? ? A kis vagy a giga lépték a jó? Honnan tájékozódjak, kit kérdezzek, mit tegyek 
fogyasztóként? Kezdetben vala a cserekereskedelem, amikor pénz nélkül magát a terméket cserélték 
el más termékre személyes megállapodás, vagyis a barter ügylet során. A fejlődés során 
termékfelesleg keletkezett, melyet helyben nem lehetett értékesíteni, így létrejött a távolsági 
kereskedelem, még pénz nélkül. Majd színre lépett az az „egység”, amihez viszonyítani lehet 
bárminek az értékét: az árupénz. Ez valamely gyakori, mindenki által elismert értéket képviselő 
termék, illetve e termék bizonyos mennyisége volt. Az árupénz nem volt alkalmas vagyonképzési 
célokra, nagy távolságú szállításuk sem volt megoldott, így megjelent a szállítható és tartós értéket 
képviselő pénz, kialakult a nemesfémpénzek rendszere, miután feltűntek az első kézzel vert 
pénzérmék.  

Kulcsszavak: kereskedelem; minősítés; fairtrade; fogyasztó; áru; helyi; termelés; pénz; termék 

Helyzetkép 

 

 Manapság bankkártyával fizetünk, az áru teljesen neutrális, szabványosított, egyformán piros akár a 
Föld bármely pontján, miközben egész közösségek saját élelmüket sem termelik meg, mert helyette 
biodízel üzemanyagot vagy éppen kávét, kábítószert termesztenek, azért jobb árat kapnak.. 

A kereskedelmi tevékenység ma már a termékek (áruk és szolgáltatások) gazdasági tevékenység 
keretében történő, átalakítás nélküli értékesítése, szállítása. A kereskedelmi funkció a gyártó és a 
fogyasztó közötti földrajzi, mennyiségi, minőségi és időbeli távolságokat áthidaló tevékenység. A 
nagykereskedelem a termékek továbbértékesítése. Szupermarketek, hipermarketek, hagyományos 
kisboltok, kényelmi üzletek, általános áruházak, szakáruházak, kiskereskedelmi automaták lehetnek 
az értékesítés helyszínei többek között. Az utóbbi években egyre elterjedtebb a csomag- vagy 
áruküldő szolgáltatásokon keresztüli vásárlás, az e-kereskedelem.  

A kereskedelem meghatározó szerepet játszik életünkben, szükségleteinket elégítjük ki a 
kereskedelemből beszerzett árukkal, szolgáltatásokkal. Funkcionális és pszichológiai szükségleteket. A 
folyamat kétirányú, mert a kereskedelem pedig visszafelé közvetíti a piac igényeket a termelés felé. 

A fogyasztást/vásárlást ösztönzik a reklámok. A reklám minden olyan kommunikációs formát 
magában foglal, amely a hagyományos és online médián keresztül juttatja el a kereskedő üzeneteit a 
fogyasztókhoz fizetség ellenében. 

Már a NKNS 2010-es fejezetében olvashattuk: „A kereskedelem a termelés és a fogyasztás közé 
beépülő közvetítés, amely biztosítja, hogy a megtermelt javak eljussanak a fogyasztóhoz, illetve a 
termelő eladhassa eladásra termelt áruját. Oka a termelés és a fogyasztás közötti mennyiségi, térbeli 
és időbeli különbségek kiegyenlítése.”153 Minél nagyobb a távolság fizikai értelemben és a közvetítők 
számának nagyságában, annál személytelenebb a fogyasztó és a termelő közötti kapcsolat és annál 
több a csomagolás, és annál több közbelépő kereskedő él meg a „végfelhasználóból”, azaz a 
fogyasztóból; s annál nagyobb esélye van annak, hogy a termelés során egy vagy több szereplőt 
kizsákmányolnak kisebb nagyobb mértékben, miközben a fogyasztó erről semmit nem tud. A 
fogyasztó már csak címkéken tájékozódhat arról, hol készült/termett, amit fogyaszt, mit tartalmaz, 

                                                           
152 Védegylet Egyesület 
153 Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia, 2010. szerk.: Vásárhelyi Judit 
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mit nem; már amennyiben jogszabály írja elő, hogy mit kell feltüntetni a vevőtájékoztatón. A 
különféle minősítések szintén segítik a fogyasztók döntését mind termékek, mind szolgáltatások 
esetében. A cégnevek, termék és szolgáltatás elnevezések ugyancsak „milyenséget” jelölhetnek (lásd 
a „bio” vagy „organikus”, vagy „hazai” termék). 

A globalizáció 2019-es szintje  – számos multicég közel vagy teljesen azonos árukészletű óriás 
áruházai, marketingre költött milliárdjai, melyet ugyan mi fizetünk meg, mégis alig várjuk az akciókat 
– folyamatos dömping termékek fogyasztására ösztönöznek bennünket, miközben a helyi kisléptékű 
termelők, szolgáltatók (pld. „kisbolt”) részben vagy egészében elsorvadnak. A környezeti 
fenntarthatóság miatt célszerű és erősen ajánlott lenne, hogy lakóhelyünk 100 (max. 200) km-es 
körzete termeléssel ellássa az ott lakókat. Kisközösségek, átalakuló települések, napi kenyeres 
kisbuszok, helyi pénz, kosár/szatyor bevásárló közösségek és/vagy szívességbank kezdeményezések 
világszerte törekszenek ennek megvalósítására.  

Kisközösségi kereskedelem 

A Soproni Kékfrank,  a Kosár Közösség (Nyíregyháza), a Szatyor Bolt (Budapest) mint magyar példák, 
melyeket most kiemelek. 

A Soproni Kékfrank: Sopron és vonzáskörzete, a határokon átnyúló összefüggő járások gazdaságának 
élénkítésére bevezetett pénzhelyettesítő utalvány (u.n. helyi pénz).154  „A helyi pénz ezzel szemben 
megteremtené a hiányzó csereeszközt, melyet a pénzt használók a helyi kis- és középvállalkozóknál, 
gazdáknál költenének el, ezzel is segítve a fennmaradásukat és a helyi munkahelyek megőrzését. 
Azért lehet ezt megvalósítani, mert a pénz létrehozói dönthetnek abban, kik válhatnak 
elfogadóhelyekké. Azzal, hogy a kis- és középvállalkozók élveznek előnyt az eszköz által, 
megteremtődik a lehetőség a helyi ipar megerősödésére. Egyszerűen meg fogja érni a helyi 
beszállítókkal még szorosabb együttműködést kialakítani. A helyi pénz alkalmas arra is, hogy 
előmozdítsa a helyi mezőgazdaságot, élelmiszertermelést, megteremtve annak keresletét, amely így 
versenyképes lehet a nagy áruházláncokban kínált külföldről behozott zöldséggel, gyümölccsel, 
hússal szemben. Így tehát sokkal „zöldebb” élelmiszert lehet megvásárolni, hiszen kevesebbet 
utazott a termék, jobban ellenőrizhető a származási helye, a termék előállításának módja.”155 

„A szívességbank lényege az, hogy egy helyi közösség tagjai „szívességeket” cserélnek egymás között, 
azaz munkát végeznek, szolgáltatnak/adnak és kapnak, és mindezt egy értékmérő segítségével 
számolják el. A rendszer azon az elgondoláson alapszik, hogy mindenki rendelkezik olyan tudással, 
képességekkel, amelyek segítséget jelenthetnek mások számára. Az egyén által adott és kapott 
szívességeknek hosszú távon ki kell egyensúlyozniuk egymást, ám nem két ember viszonylatában, 
hanem a közösség szintjén.”156  

A Nyíregyházi Kosár Közösség helyi termelőktől veszi át a terméküket, és egy értékesítési ponton adja 
át a közösség tagjainak, illetve rövid távolságon belül (környezetkímélő módon) házhoz szállítja. 
Rendszeresen meghívja az átvevő pontra a beszállítókat, akiknek lehetőséget biztosít a személyes 
bemutatkozásra. „A Nyíregyházi Kosár bevásárló közösség egy civil kezdeményezés, mely a helyi 
gazdaság megerősítésén, sőt újraélesztésén dolgozik. Valódi helyi terméket előállító termelőket 
fogadunk sorainkba, valamint olyan vevőket, akik a fenntarthatóságot szem előtt tartva igyekeznek 
fogyasztani. Hisszük, hogy a helyi termékek minél nagyobb arányú fogyasztása segíti elő a helyi 
gazdaság erősödését és a valódi munkahelyek létrejöttét. Minden helyben maradó forint előbb-
utóbb visszatér hozzánk, és a helyi gazdaság körforgásában bennünket gazdagít.”157 

                                                           
154 http://www.kekfrank.hu/gyik.php 

155 Helyi pénzek Jacsó Enikő Kisközösségi Program 2013. március HUMUSZ  
156http://humusz.hu/sites/default/files/Dokumentumok/kozossegek/szivessegbank_kiskozossegi_program.pd
f 
157http://www.nyiregyhazikosar.hu/ 
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A Szatyorbolt küldetése: „Hosszú távon egy olyan vásárlási forma alakításán dolgozunk, ahol a 
vásárló, a termelő és a szervező ugyanazt szeretné: egészséges, fenntartható életet, termelést és 
fogyasztást. Ahol elsősorban nem a pénz alapú nyereség növelése az irányadó, hanem az elégedett 
termelőkért, vásárlókért és nem utolsó sorban  egy kevésbé terhelt környezetért teszünk. Mi nem azt 
szeretnénk, hogy a vásárlók minél többet fogyasszanak, vásároljanak, olyat is akár, ami felesleges, 
hanem épp annyit, amennyire szükségük van.  Szeretnénk elérni, hogy aki a Szatyorból vásárol 
tisztában legyen azzal, hogy az adott a terméket ki és hogyan termelte meg, és tudja, hogy mindenki, 
aki a magok elvetésétől a szatyor összerakásáig része a folyamatnak, szívesen csinálta azt, és 
örömmel teszi, amit tesz a vásárlókért és saját magáért.”158 

A csere- és az áru/pénz kereskedelem után  megjelennek a beruházások akár vállalati, akár állami 
szinten. Itt is van helye az ökológiai szempontoknak.  

ZÖLD KÖZBESZERZÉS 

Zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan közbeszerzést, amely során az ajánlatkérő a beszerzési 
folyamat minden szakaszában figyelembe veszi a környezetvédelem szempontjait, és a termékek 
életciklusa során a környezetre lehető legkisebb hatást gyakorló megoldások keresésével és előnyben 
részesítésével ösztönzi a környezetbarát technológiák elterjedését és a környezetbarát termékek 
előállítását.159  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szabályozza ezt Magyarországon, 
mely legutoljára 2019. január 1-ével módosult. „A fenntartható közbeszerzések éve” program 
keretében (szerk.: „A fenntartható közbeszerzések éve” 2018 volt.): 

 a zöld, szociális, illetve innovatív közbeszerzés, valamint a körforgásos gazdaság témáiban 
konferenciák megrendezésére kerül sor; 

 a fenntartható jó közbeszerzési gyakorlati példák (így például legzöldebb eljárás, 
leginnovatívabb ajánlat) elismerése és megismertetése érdekében a Hatóság Közbeszerzési 
Nívódíjat alapít; 

 fenntarthatósági pályázat kiírásával, illetve a nyertes pályázatok díjazásával és a 

Közbeszerzési Szemlében történő közzétételével a Hatóság szintén a fenntarthatósági 
szempontok fontosságának tudatosításához kíván hozzájárulni; 

 elindul egy, a fenntarthatósággal kapcsolatos közbeszerzési (mini-)honlap; 

 fenntarthatósági kiadvány jelenik meg; továbbá 

 a Hatóság saját tevékenysége során is a fentiekre tekintettel kíván eljárni, így saját belső 

fenntartható beszerzési szabályzatot fogad el.160  

SZABADKERESKEDELMI EGYEZMÉNYEK 

A gazdasági, társadalmi, környezeti folyamatokat nem lehet egymástól elkülönítve 
vizsgálni/elemezni, mivel kölcsönhatásban vannak egymással, így a gazdaság alapfogalmaival is meg 
kell ismerkednie a fenntarthatóságra neveléssel foglalkozóknak. Szabadkereskedelem alatt az áruk és 
a szolgáltatások országok közötti zavartalan, vámoktól és egyéb kereskedelmi akadályoktól mentes 
áramlását értjük.161  

                                                           
158 http://szatyorbolt.hu/bevasarlo-kozosseg 
159https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/zold-kozbeszerzes 
160https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/2018-fenntarthato-kozbeszerzesek-eve 
161 A szabadkereskedelem közgazdasági indokoltságát elsőként  David Ricardo fejtette ki az 1817-ben 
megjelent A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei (On the Principles of Political Economy and Taxation) 
című művében. Ebben egy absztrakt modell segítségével bebizonyította, hogy a szabadkereskedelem minden 
részt vevő ország és az azokban élő minden gazdasági szereplő számára hasznos. Nemzetközi megállapodások 
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A szabadkereskedelmi megállapodások egyik célja a nem-vám-jellegű korlátok leépítése, mely nagy 
veszéllyel jár egyes országok önrendelkezése szempontjából. A környezetvédelmi szabályozás 
szigorúsága lazulhat a befektetők perbefogási hajlandósága miatt. Példa: EU USA szabadkereskedelmi 
megállapodás: míg az Európai Unióban a megelőzés elve érvényesül (vagyis addig nem kerülhet 
forgalomba új vegyszer/gyógyszer amíg nem igazolják „ártalmatlanságát”, addig az USA-ban azonnal 
piacra dobhatják és csak a súlyos következmények egyértelmű bizonyítása után vonható vissza az a 
bizonyos termék. Félő, hogy a közös álláspont kialakítása során az Uniós szigorúbb szabályozás 
enyhülne, míg a megengedő egyesült államokbeli szabályozás továbbra is jóval megengedőbb 
maradna. 

Dömpingtermékek behozatalát teszi lehetővé, veszélyeztetve a hazai termelők piacon maradásának 
esélyeit. A befektetők indokolatlanul előnyös védelmet élveznek a kizárólag számukra elérhető 
államok elleni bírósági keresetek benyújtása révén. Kizárólag a cégek perelhetik az államokat, olyan 
kvázi-bíróság előtt, mely 3 tagú, tagjai hol döntéseket hoznak, hol a cégeknek adnak tanácsot, melyik 
államot milyen egyezmény kapcsán lehet támadni, miközben  igen magas óradíjért dolgoznak, ami 
nem szavatolja függetlenségüket. Az általuk hozott döntés ellen fellebbezni nem lehet. Példa: 
Verespatak esetében a román kormány visszavonta a Verespatakra vonatkozó UNESCO Világörökségi 
cím iránti kérelmét, mivel a kanadai bányatársaság 4,4 milliárd dollárt követel a román államtól. 

Javaslatok 

Államigazgatás, minisztériumok, jogszabályalkotók: 

Támogassák a „zöld” közbeszerzés elterjedését  képzéssel, szoros együttműködésben az élelmezés 
területén dolgozó szakértőkkel, tudósokkal, civil szervezetekkel. Biztosítsanak forrást  civil 
szervezetek számára,  hogy folyamatosan tudjanak foglalkozni a fenntartható étkeztetéssel, 
minősítési rendszerekkel, működésük ne függjön egy-egy projekt időtartamától. 

Szabadkereskedelmi megállapodások: Magyarország ne támogasson vagy ratifikáljon semmilyen 
befektetés-védelmi mechanizmust tartalmazó egyezményt. 

Felsőoktatás: 

Oktassák a fenntartható kereskedelmi rendszerekről szóló ismereteket tantárgyakba integrálva, alap- 
és továbbképzések során.   

Iskolafenntartók, pedagógusok: 

Ismertessék az iskola üzemeltetőkkel, különösen az étkeztetésért felelős döntéshozókkal, hogyan 
lehet felépíteni fel az étkeztetést (egészségügyi szempontokat is figyelembe véve) fenntartható 
forrásból származó alapanyagokra. A pedagógusok vállaljanak szerepet a megismertetésben, 
bevezetésben, elfogadtatásban, hiszen számos modern kori „vívmány” játszik szerepet a civilizációs 
megbetegedések számának növekedésében. 

Civil szervezetek, nullahulladékos és csomagolásmentes aktivisták és magányos influencerek: 

Tartsák fenn fogyasztói szemléletformáló tevékenységüket  minél szélesebb körben, elsősorban 
digitálisan, összhangban a hazai szabályozásokkal. Ajánlott a saját, már meglévő, valamint más 
szervezetek kiadványainak népszerűsítése, újak fejlesztése. A közösségi médiában, főleg a facebook-
on nagyon sok új csoport és oldal található, amely összegyűjti a jó gyakorlatokat. Érdemes ezeket 
feltérképezni és időről időre bemutatni.  

                                                           
vezettek a szabadkereskedelem növekedéséhez, 1947-ben létrejött a GATT, vagyis az Általános Kereskedelmi és 
Vámtarifa Egyezmény. 1995-ben pedig megalakult a WTO, a Kereskedelmi Világszervezet, melynek célja a 
nemzetközi kereskedelem liberalizációja volt. A nemzetközi megállapodások mellett fontos szerepe volt még a 
nemzetközi kereskedelem növekedésében a technikai fejlődésnek, a szállítási és kommunikációs költségek 
csökkenésének.  

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=GATT&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1995
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereskedelmi_Világszervezet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetközi_kereskedelem
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Család: 

Minden szülő felelőssége, hogy személyesen mutasson jó és fenntartható példát gyermeke(i)/szülei 
számára. Ehhez tudását folyamatosan meg kell újítania, a világ és a kínálat változása miatt (civil 
szervezetek, közösségek jó példái segítenek ebben stb.), majd a saját háztartásában alkalmaznia .  

A szülői munkaközösségen keresztül  ismertessék az iskola fenntartóival a jó példákat, szülőtársakat, 
pedagógusokat és beszerzőket is bevonva és a gyermekeket is megnyerve.  

Média: 

A nyomtatott és digitális média nagyszámú elérést biztosít a fenntartható kereskedelmi rendszerek 
megismertetésében. Szerkesztők cikk témájaként vagy TV-s sorozatokba építve juttassák el az 
ökológiailag fenntartható kereskedelemről szóló tudást és információkat.  

A közösségi média (facebook, twitter, instagram)  kiemelt eszköz lehet a jó példák, gyakorlatok gyors 
és széles körben történő megismertetésben. A megbízható forrás  

Vallás: 

A fenntarthatóság minden egyház, felekezet értékrendjébe illeszkedő érték. Az egyházak, egyházi 
vezetők híveket befolyásoló szerepe kimagasló, ezért javasolt, hogy rendszeres együttléteik és 
ünnepeik során is alkalmazzák, hívják fel a figyelmet rá, biztassák híveiket arra, hogy fenntartható 
beszerzési forrásokhoz forduljanak, így is védve a teremtett világot. Legalább az ünnepekhez 
kötődően vendéglátás során részesítsék előnyben a fenntarthatósági szempontból minősített 
termékeket.  

Kapcsolódó jó gyakorlat 

A Fair Trade tiszteleten, párbeszéden, és átláthatóságon alapuló kereskedelmi partnerkapcsolat, 
amely nagyobb egyenlőségre törekszik a nemzetközi kereskedelemben. Hozzájárul a fenntartható 
fejlődéshez azáltal, hogy jobb kereskedelmi feltételeket ajánl, és garantálja azoknak a termelőknek és 
munkásoknak a jogait, különösen délen, akik elveszítették érdekérvényesítő képességüket.162 

A méltányos kereskedelemben fokozott elvárás a termelők felé, hogy fenntartható módon, vegyszer 
nélkül (vagy környezetbarát vegyszerek használatával) termesszék terményeiket. A környezetbarát 
termelésre történő átálláshoz minden segítséget (szaktudás, képzések, alacsony kamatú, rugalmas 
törlesztésű kölcsönök, stb.) megkapnak a minősítő szervezettől. A természetes termesztési módok 
lehetővé teszik a helyi ökoszisztéma és a biológiai sokféleség megőrzését. 

Célok: A kereskedők és a helyi termelők méltányos együttműködésükhöz elengedhetetlenül kössenek 
hosszútávú szerződéseket, melyek lényege: 

– a termelők biztos jövedelmének és jól-lététének növekedése,  

– hosszú távú kereskedelmi kapcsolatok fenntartása, 

– hátrányos helyzetű termelők, például nők és bennszülöttek fejlődési esélyeinek növelése, 

– védekezés gyermekek kizsákmányolása ellen, 

– a fogyasztók tudatosságának növelése a nemzetközi kereskedelem kistermelőket sújtó káros 

következményeiről, annak érdekében, hogy vásárlóerejüket jó célok érdekében 
használhassák, 

                                                           
162 http://védegylet.hu/fair-trade/ 
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– emberi jogok védelmezése a társadalmi igazságosság, a környezetbarát tevékenységek, 
valamint a gazdasági biztonság előmozdításával. 

A méltányos kereskedelemben forgalmazott termékek előnyben részesítésével hozzájárulunk a 
Fenntarthatósági Célok (Agenda 2030; FFC) eléréséhez. 

Magyarországon két szervezet foglalkozik a témával a 2000-es évek eleje óta folyamatosan oktatási 
anyagok, különböző célcsoportoknak szánt kiadványok írásával, kampányok bonyolításával: a Tudatos 
Vásárlók Egyesülete és a Védegylet Egyesület. 

Kapcsolódó információk 

Kimutató linkek 

tudatosvasarlo.hu 

https://tudatosvasarlo.hu/cikk/mi-meltanyos-kereskedelem-fair-trade 

https://tudatosvasarlo.hu/cikk/12-teny-amit-fair-trade-rol-tudnod-kell 

kozossegek.atalakulo.hu 

http://szatyorbolt.hu/ 

http://atalakulowekerle.blogspot.com/ 

http://kosarkozosseg.hu/ 

https://szivessegbank.lap.hu/ 

https://energiaklub.hu/files/brochure/zold_kozbeszerzes_donteshozoi_utmutato.pdf  

http://www.parlament.hu/irom40/10755/10755.pdf 

https://szivessegbank.lap.hu/ 

https://tudatosvasarlo.hu/cikk/mi-meltanyos-kereskedelem-fair-trade
http://atalakulowekerle.blogspot.com/
http://kosarkozosseg.hu/
https://szivessegbank.lap.hu/
https://energiaklub.hu/files/brochure/zold_kozbeszerzes_donteshozoi_utmutato.pdf
http://www.parlament.hu/irom40/10755/10755.pdf
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Mottó: A legnagyobb vállalat is emberekből áll. 

16. Munkahely 

Herner Katalin 163 

A téma definíciója (ha kell) és indokoltsága 

Hazánkban mintegy 4,5 millió ember hétköznapokon 8 órát tölt a munkahelyén. Munkahelyi 
környezetünk jelentős hatással van életünkre, egészségünkre, a munkahelyen tapasztalt 
körülmények befolyásolják lelkiállapotunkat, elégedettségünket, önértékelésünket, egészségünket és 
szemléletmódunkat. Természetesen ez a kölcsönhatás kétirányú. Ugyanakkor munkahelyünkön 
naponta hozunk olyan döntéseket, amelyeknek környezeti és társadalmi hatásai vannak: beállítjuk a 
fűtést vagy a klímát, nyomtatunk, papírt vagy irodatechnikai berendezéseket szerzünk be és 
használunk, járműflottát kezelünk és használunk, munkába járunk. A munkatársak tudatosítása 
döntéseik következményeiről befolyásolja a szervezet környezeti és társadalmi mutatóit.  

A munkahelyi környezeti és fenntarthatósági nevelés célja a munkavállalók szemléletformálása, 
tudatosítása illetve a felelős magatartás és viselkedési minták átadása, amely a munkahelyi 
környezeten túl visszatükröződik a munkavállalók életmódjában is. A munkavállalók tudatosítása 
egyrészt ki kell, hogy térjen a környezeti hatások, problémák megismerésére és megértésére, 
másrészt az összefüggések feltárására a környezeti hatások és a munkavállaló munkahelyén 
folytatott tevékenysége, a vállalat vagy szervezet működése és az egyének életmódja között. A 
legfontosabb üzenet, amit a munkahelyi környezeti és fenntarthatósági nevelés közvetíthet a 
felelősség, annak megértetése, hogy egyéni és munkahelyi döntéseink szavazatot jelentenek a 
környezettudatos vagy környezetterhelő működés mellett. 

Kulcsszavak: környezeti és fenntarthatósági képzés, munkatársak bevonása, érzékenyítés,felelősség, 
munkahelyi környezeti programok 

Helyzetkép 

Statisztikai adatok szerint 2019. I. negyedévében Magyarországon 4,5 millió ember dolgozott, ami a 
teljes népesség 46%-a. Jellemző a teljes munkaidős foglalkoztatás. A részmunkaidő és az atipikus 
foglalkoztatási formák, mint pl. a távmunka Magyarországon nem elterjedt, mindössze a 
munkavállalók 7%-t érinti. 

A statisztika szerint a foglalkoztatotti korcsoportok (15-24 év, 25-54 év, 55-64 év) közül a legtöbben a 
25-54 év közöttiek vannak, a foglalkoztatotti ráta ebben a korcsoportban mintegy 85%. 

Ez jellemzően az a korosztály, amelyik iskolai tanulmányai során nem vagy alig hallhatott a 
környezetvédelemről, fenntarthatóságról - hacsak nem ilyen irányú képzésben részesült. Ők alkotják 
a munkahelyi környezeti és fenntarthatósági nevelés fő célcsoportját.  

A munkaadói oldalt vizsgálva: a KSH Jelenleg mintegy 1,7 millió vállalkozást tart számon 
Magyarországon, a működő vállalkozások száma mintegy 520 ezerre tehető. A vállalkozások méret 
szerinti megoszlását ld. a grafikonon.  

                                                           
163 KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért 
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A vállalatok jelentős hányadánál a környezetvédelem kimerül a kötelező jogszabályi megfelelésben és 
az érdekelt feleknek – hatóság, 
tulajdonosok, vevők - való 
megfelelésben. A vállalatok jelentős 
részénél a környezetvédelmi és 
munkabiztonságra vonatkozó oktatás a 
jogszabályi megfelelésre korlátozódik: 
hulladékok, veszélyes anyagok és 
veszélyes hulladékok oktatására, és 
munkafolyamatokra. Ezen túl a 
vállalatvezetők – kevés kivételtől 
eltekintve - nem érzik szükségét a 
környezeti fenntarthatósággal való 
foglalkozásnak, a munkavállalók 
bevonásának, szemléletformálásának. 
Ez a kép a Környezetközpontú 
Irányítási Rendszerek valamelyikét 
működtető vállalatok esetében is igaz. 

Szerencsére vannak jó példák és 
példaértékű munkahelyek, bár ezek 
száma elenyésző az összes vállalat 
számához képest. Jellemzően azon hazai és multinacionális nagyvállalatok járnak élen a kötelezőnél 
szélesebb felelősségvállalásban, ezzel együtt a dolgozók környezeti és fenntarthatósági nevelésében, 
amelyek anyavállalatuk révén „hozzák” ezt a kultúrát vagy vevőik, ügyfeleik elvárásaihoz igazodva 
foglalkoznak a környezeti, fenntarthatósági tudatossággal. Azok a kis-és középvállalkozások, ahol a 
vezető vagy vezetőség személyes elköteleződése tükröződik a vállalati környezeti programokban, 
szintén üde kivételt, felmutatható jó gyakorlatot, és társadalmi innovációt is jelentenek egyszerre.  

Példák itthon is elérhető eszközökre:  

 - MSZ ISO14001:2015 – a 2015-ben megújult szabvány nagyobb figyelmet fordít a munkavállalók 
bevonására és a felső vezetés környezeti elkötelezettségére – ezek gyakorlatba ültetése részben a 
KIR-rel rendelkező vállalatoktól, részben a tanúsítók szigorúságától függ; 

 - EMAS rendelet: 2017/1505 EU rendelet – az ISO14001-es szabványnál komolyabb erőfeszítéseket 
követel meg a munkavállalók bevonása, tájékoztatása, az érdekelt felekkel történő kétirányú 
kommunikáció terén. Magyarországon az EMAS szerint hitelesített szervezetek száma csekély, 2019-
ben 29 szervezetről beszélhetünk; 

- ISO 26000– a társadalmi felelősségvállalás témakörét felölelő szabvány, csekély számú követővel; 

- etikai kódex-szel a legtöbb hazai nagyvállalat rendelkezik, ezeknek lehet pozitív fenntarthatósági és 
környezeti tartalma; 

- az ENSZ 2030-ra kitűzött Fenntartható Fejlődési Céljai (FFC) vezérfonalat adhatna  a vállalatok 
számára  fenntarthatósági törekvéseikhez, egyelőre azonban alig van gyakorlat arra, hogy a vállalatok 
az indikátorok szintjén is foglalkoznak a Fenntartható Fejlődési Célokkal.  

- a Zöld Iroda már gyakorlatias, kézzel fogható eszköz a szervezetek, irodák környezettudatosabb 
működtetéséhez, és a munkavállalók szemléletformálásához; 

- országos környezetvédelmi kampányok, amelyekhez a szervezetek csatlakozhatnak: TeSzedd!; 
Bringázz a munkába!, Fenntarthatósági témahét, Passzold vissza, tesó! kampány és mások; végül 

- vállalatok egyedileg szervezett akciói, környezetvédelmi rendezvényei egy-egy jeles naphoz 
kapcsolódóan, például munkahelyi környezetvédelmi vagy fenntarthatósági napok, hetek. 
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A vállakozások száma létszám 
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A fentieket összefoglalva a környezetvédelem és a környezeti nevelés, fenntarthatósági 
szemléletformálás a munkahelyek egy részénél már megjelenik, de a legritkább esetben jelent ez 
átgondolt, stratégiai szintű gondolkodást, hanem a legtöbbször országos vagy helyi, esetleg vállalati 
kezdeményezésen alapuló kampányt, egyszeri vagy évente ismétlődő akciót jelent a kötelező 
környezetvédelmi oktatáson túl. Lehetne több is, hiszen  a munkavállalók, különösen a most 
munkába álló Y és Z generáció tagjai nyitottak a környezetvédelem és a fenntarthatóság iránt, és 
széles rétegük környezettudatosabb, mint a korábbi nemzedékek. Ők  akár munkaadójuktól is 
elvárják a környezettudatosabb gondolkodást és vállalati működést, munkahely választásukat és 
lojalitásukat is befolyásoló tényező lehet a vállalati környezeti tudatossága 

A fentiek igazolására vagy cáfolatára sem találtam megbízható hazai kutatást vagy adatokat, 
empírikus következtetéseim még bizonyításra szorulnak.  

Nemzetközi kitekintés:  

 A vállalati környezeti és fenntarthatósági nevelés javíthatja a vállalat jövedelmezőségét, fejlesztheti a 
munkahelyi közösséget, segíthet megtartani a munkavállalókat, miközben elősegíti a vállalat 
környezeti, fenntarthatósági céljainak elérését. Erre utal az amerikai National Environmental 
Education Foundation (NEEF) 2010-es jelentése164. A jelentés egy 1300 vállalati döntéshozóval 
készített kérdőívre alapozva állítja, hogy a válaszadók 65%-a szerint a környezeti és fenntarthatósági 
tudás érték a vállalatoknál, 78%-uk szerint pedig a környezeti, fenntarthatósági tudás jelentősége nő 
a következő öt évben. A vállalati környezeti és fenntarthatósági képzés a következő, kézzel fogható 
előnyökkel járhat a vállalatoknál - figyelembe véve azt, hogy nincs egy általános megoldás, a vállalati 
kultúra, méret, iparág, jogi, társadalmi és gazdasági környezet befolyásolja a képzés mikéntjét és 
sikerét:  

- jövedelmezőség javítása a hatékonyság fejlesztése révén; 

- kedvező hatás a vállalati anyag-energiaáramban, azaz kevesebb alapanyag, kevesebb energia, 
kevesebb víz felhasználás az egyik oldalon, kevesebb hulladék és emisszió a másik oldalon; 

- munkahelyi közösség erősítése, munkatársak aktív bevonása, 

- munkatársak elköteleződése, lojalitása javulhat, fejlődhet a szervezet öntudata és morálja; 

- felelősség kiterjesztése,  

- kockázat és költségek csökkentése; 

- szorosabb kapcsolat kialakítása az ügyfelekkel és vevőkkel; 

- szervezet jóhírnevének öregbítése. 

 

Javaslatok 

Döntéshozók számára 

Jogszabályalkotói oldalról javasolt fenntartható fejlődési stratégia és akcióterv megfogalmazása az 
ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai (FFC), mint vezérfonal mentén. Ehhez kapcsolódóan az FFC-k 
kommunikációja, a környezeti nevelés beépítése is fókusztéma.  

Fenntartható Fejlődés Cselekvési terv elkészítése, megvalósítása és megvalósítása a fenntarthatósági 
célok  közelítése érdekében.  

A szakpolitika részéről kapjanak a munkáltatók támogatást, információt a környezeti fenntarthatósági 
szemléletformálásához. Ezek lehetnek háttéranyagok, információk, adatok (letölthető anyagok, 
kisfilmek, infografikák, kampányok) és lehet verseny a vállalatok között, minta Te Szedd!, a Bringázz a 

                                                           
164 The Business Case for Environmental and Sustainablitiy Employee Education 
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munkába! vagy a Pet-Kupa kampányok. Jó példákkal, esettanulmányokkal, díjakkal támogassa a 
szakpolitika a munkáltatók erőfeszítéseit a munkavállalók környezeti neveléséhez. Mivel a munkahely 
a helyi, települési környezete érdekében is tehet: adhat támogatást, know-how-t, végezhet munkát, 
kutatást, beszállhat a zöld jeles napok megrendezésébe, legyen erre is szakpolitikai elismerési 
rendszer. 

A fenti állami feladatok elvégzését az állam szakpolitikai háttérintézetei és az ezen a területen aktívan 
működő felsőoktatási és civil szervezetek  segítségével tudja hatékonyan végrehajtani. E célból 
elkerülhetetlen az állami támogatás biztosítása a munkahelyi környezeti fenntarthatósági 
szemléletformálást végző civil szervezetek és intézmények részére, a folyamatos megújulást és 
innovativitást ösztönző pályázatos formában. 

Továbbra is szükséges a jó példák, jó vállalatok elismerése: jutalmazása, kiemelése, előnyben 
részesítése például pályázatok vagy beszerzések és közbeszerzés során, hatósági ellenőrzéskor (pl. 
értékelési többletpont beszerzéseknél, vagy egyszerűsített telephely ellenőrzéskor az EMAS, 
ISO14001, ISO26000SFA és ezekkel egyenértékűen minősített, bizonyítottan környezettudatos és 
felelős vállaltok esetében stb.) 

Javasoljuk a vállalatok kötelező karbonlábnyom számításának bevezetését adott alkalmazotti létszám 
fölött, ami garantálná, hogy a vállalatok  figyelmét a témára irányítsuk. Például Franciaországban 
2011 óta kötelező a karbonlábnyom számítás az 500 fő feletti vállalatok esetében: 

Vállalatvezetők / munkaadók számára 

A vállalatok, szervezetek akkor tudnak a környezeti szemléletformálásban hitelesen részt venni, ha jó 
példával járnak elöl, környezettudatosan, a környezeti fenntarthatóságot szem előtt tartva 
működnek. Ennek érdekében: 

- az életciklus szemlélet figyelembevételével néznek termékük vagy szolgáltatásuk környezeti 
hatásaira, 

- a megelőzés és elővigyázatosság elvét betartva végzik tevékenységüket, 

- a körforgásos gazdaság elve szerint a lineáris folyamatok átalakításán dolgoznak,  

- a hulladékok megelőzése – csökkentése – újrahasználata – újrahasznosítása – ártalmatlanítása 
elvet követik,  

- a természeti erőforrásokkal takarékosan terveznek és bánnak, 

- a munkavállalói számára környezet- és emberbarát munkakörnyezetet alakítanak ki pl. Zöld 
Iroda bevezetésével és végül 

- mindezek megvalósítása során bevonják, és partnerként kezelik munkavállalóikat és érdekelt 
feleiket, akiket folyamatos kétirányú kommunikációval tájékoztatnak (fórumok, zöld team, nyílt 
napok, fenntarthatósági jelentések stb.). 

A fentieknek megfelelően hasznos lépések a vállalati / szervezeti működés / tevékenység / termék / 
termelési folyamat környezeti fenntarthatósági célú átvilágítása, a gyenge pont analízis (gap analízis), 
a célzott fejlesztés, a konkrét programok, eszközök és módszerek bevezetése165. ,  

A munkavállalók ösztönzése lehetséges a fenti célok megvalósítása során: támogató, nyitott légkör 
biztosításával, ötletek befogadásával, jutalmazásával, (akciók, kampányok, oktatás, továbbképzés, 
ötletláda, javaslatok stb.). 

A munkavállalók részére környezettudatos munkahelyi légkör biztosítása célszerű. 

                                                           
165 Például Zöld Iroda, Életciklus-elemzés, Karbonlábnyom számítás, Ökológiai lábnyom számítás, Stratégiai 
Fenntarthatósági Audit, EMAS vagy ISO 14001-es szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer 
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Javasoljuk a munkavállalók proaktív magatartásának támogatását, biztosítását a környezeti 
programok, kampányok és képzések terén, ami nem csak a munkáltató által meghirdetett 
programokban való részvételt jelenti, hanem az országos vagy egyéb szervezésű programokban való 
részvétel aktív előmozdítását is. 

A munkavállalók számára 

A munkavállalóknak a munkáltatók irányában legyenek elvárásaik a környezeti és fenntarthatósági 
stratégia, programok és szemléletformálás területén. 

A munkavállalók a munkahelyen tanult információkat, szemléletet honosítsák meg otthonukban is 
illetve fordítva, a magánéletük környezettudatos magatartását vigyék be a munkahelyi 
környezetükbe is. 

Általában a társadalom számára 

A társadalom tagjai, a lakosság részére javasoljuk a környezettudatos, a fenntarthatóság szempontjait 
szem előtt tartó vállalatok, termékek, szolgáltatások előnyben részesítését. 

Javasoljuk a lakosság aktív érdeklődésének felkeltését és részvételét a munkahelyi környezetvédelmi 
programokban, akciókban és kampányokban.  

A lakosság tagjaiban tudatosítani kell, hogy minden tudatos jó döntés, vásárlás egy-egy szavazatot 
jelenthet a környezettudatos működés mellett. 

Kapcsolódó jó gyakorlat 

 

Kapcsolódó információk 

Környezeti nevelés a Budapesti Gazdasági Egyetemen a Green  Mentor program tapasztalatai  
http://real.mtak.hu/88291/1/EPA03448_multidiszciplinaris_2018_3_111-128.pdf 

A vállalati fenntarthatóság értelmezéséről:  
www.eco.u-szeged.hu › a-vallalati-fenntarthatosag-ertelmezeserol-kotet 

Environmental education to raise employees’ awareness  
https://www.suntory.com/csr/activity/environment/management/education/ (2017)  

NEEFUSA (National Environmental Education Foundation) 
The Business Case for Environmental and Sustainability Employeee Education, 2010  
https://www.neefusa.org/resource/business-case-environmental-sustainability-
employee-education   

HITACHI e-learning program 
https://www.hitachicm.com/global/environment-csr/environmental-
activities/news/employee-environmental-education/ 

FUJI XEROX: Lectures, fieldwork, LEAF – Love Earth Action Fuji (environmental conservation and 
social contribution activities)  
https://www.fujixerox.com/eng/company/ecology/internal/environment  

http://real.mtak.hu/88291/1/EPA03448_multidiszciplinaris_2018_3_111-128.pdf
https://www.neefusa.org/resource/business-case-environmental-sustainability-employee-education
https://www.neefusa.org/resource/business-case-environmental-sustainability-employee-education
https://www.hitachicm.com/global/environment-csr/environmental-activities/news/employee-environmental-education/
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16. Sport 

Dosek Ágoton, Petrovics Kálmán  

A sport sok évezredes múltra visszatekintő emberi tevékenység, amelyben testi, lelki és szellemi 
képességek fejlesztése és azok próbája a cél. Frenkl Róbert összefoglalásában a sport „mindazon 
szervezett és/vagy szervezetlen, csoportos vagy egyéni testedzési tevékenységek gyűjtőfogalma, 
amelyekben az ember biológiai mozgásigényét, szükségletét, társadalmi körülmények között 
kielégíti”166 A rekreációs sporttevékenység céljában és a terhelés mértékében különbözik a 
versenysporttól, de az amatőrök gyakorlatanyaga és a sportolás helyszíne hasonlít a profikéhoz. A 
természeti, az épített és a társas környezet egyaránt motiválhat a sportolásra, maga a tevékenység 
pedig még szurkolókat is vonz. Hazánkban általánossá vált a mozgásszegény életmód, a lakosság 
hetven százaléka teljesen inaktív életet él. A sport a modern kor emberének életrendjében pótolhatja 
azokat a természetes mozgásokat, amelyek az egészség és a stressz tűrés érdekében kívánatosak. A 
sportolás élményközpontú foglalkozás. A valós élmények átélése konkurenciát teremthet az 
elektronika nyújtotta virtuális valóságnak, a számítógépes és egyéb mikroelektronikai játékoknak. A 
sportra jellemző igazi „megküzdés”pozitív személyiségformáló tényező. A természetjárás különböző 
formái eleve a természet önerőből történő bejárását jelentik, amelyhez hazai terepeinken széles 
lehetőség nyílik. A környezeti nevelés elemei beépülhetnek a sport mindennapjaiba. Nevelőként és 
szülőként is jól ösztönözhetők a társas tevékenységek, hogy vonzóbbá váljanak, mint a szórakozás 
magányosabb formái. A csoporthoz tartozás erőt, tartást ad, szükségtelenné tesz számos felszínes 
időűzést. Az olimpiai játékok média megjelenései kifejezetten ösztönöznek a környezeti értékek 
megbecsülésére és megmutatják a sport által a fenntarthatóság érdekében tett lépéseket.  

Kulcsszavak: versenysport; szabadidő-sport; sportrekreáció;testnevelés; 

Helyzetkép 

Az emberek jelentős része ülőmunkát végez, civilizációs betegségekkel kell küzdenünk. A 
mindennapos testnevelés 2018-ra lezárult bevezetése a fiatalok egészségét szolgálja. 2010 óta 
hazánkban a sport jelentősége megnövekedett, a kormányzat stratégiai ágazattá nyilvánította. 16 
egyéni sportág kiemelt állami támogatásban részesült 2013-tól, és hat „látvány sportág” a TAO 
felhasználási lehetőségeit élvezi. A szabadidő növekedésére kell számítani a műszaki fejlesztések 
révén, ezzel párhuzamosan bővül a szolgáltatásként nyújtott sportkínálat és azok fogyasztása. 2019-
től a sporttörvény a „regisztrált szabadidő-sportolók” számára kedvezményeket biztosít. A bevont 
fiatalok felé lehetőség nyílik környezeti nevelési eljárások hatékony alkalmazására. 

Jól megfigyelhető a turizmus és a sport összekapcsolódása. A hazai turizmus fejlesztésének egyik 
lehetősége a nagyszabású sportrendezvényekre érkező turisták fogadása. Másik lehetőség a sportos 
szabadidő eltöltés körülményeinek javítása, ezen a területen is komoly központi fejlesztések zajlanak, 
pl. kerékpárút hálózat, olcsó szálláshelyek, vándortáborok, kilátóhelyek létesítése. A turistautak 
jelzéseit továbbra is színvonalasan tartják karban a természetbarátok. A természetben űzött sportok 
sportági szövetségeiben –és az épített létesítményt használó szövetségekben is– működnek 
környezettel foglalkozó bizottságok, amelyek környezettudatosan alakítják eseményeiket, a 
bejelentési kötelezettségüknek és területhasználati engedélykérésnek eleget tesznek. A sportolásra 
használt szabadtéri területek nagy része a Natura-2000 védettség alá került, ezek szervezett 
használatának engedélyeztetése adminisztratív kötelezettségekkel jár. A környezet zavarását a lehető 
legkisebb mértékűre kell csökkenteni, el kell kerülni a szennyezést és károsítást. Sokan önállóan 
sportolnak a természetben, ők nem kötelesek engedélyt kérni, felügyeletük nem tartozik a sportági 
szövetségek ellenőrzése alá. Az amatőrök esetében arra hagyatkozhatunk, hogy számukra is 
meghatározó törekvés és érdek az értékőrzés. A sportolásnak jelentős pozitív, környezeti nevelési 

                                                           
166Frenkl Róbert: Életmód, egészség, sport   in: Tanulmányok a testnevelés- és sporttudományok köréből; TF 
kiadvány  1978.  p. 220. 



A kézirat felhasználását a megvitatásra korlátozza a kiadó. A jelenlegi kéziratok majdani 
elfogadott változatai ingyenesen elérhetőek lesznek az mkne.hu honlapon.   

123 

hatása lehet, de ha sokan látogatnak természetélményt nyújtó helyet, az valószínűleg elveszti 
varázsát a tömeg, az infrastruktúra kiépítése, a terhelésből származó károsodás révén. A 
létesítményekhez kötött sportok esetében a fenntarthatóságot célzó megoldások egyre inkább 
jellemzőek: napelemes energiaszolgáltatás, víz-öblítés nélküli toalettek, szűkítővel ellátott zuhanyzók, 
mozgásérzékelős világítás, stb. formájában.  

A sportélet nemzetközi szinten is vállalásokat tett a globális problémák miatti feladatok megoldására. 
Ennek állomásai voltak a NOB által szervezett Sport és Környezet Világkonferenciák (1995-1999) ahol 
az első Riói Föld csúcson kiadott „Agenda 21” záródokumentumot a sportélet viszonyaira 
pontosították. A korábbi olimpiák jellemző gazdasági végkimenetele, a fenntarthatósági szempontok 
erősödése, a fogyasztói társadalom kulisszáin átlátók kritikái mind abba az irányba hatottak, hogy a 
Thomas Bach vezette NOB „Agenda 2020”167 címmel adott ki egy dokumentumot, amelyben a 
„fenntartható olimpiák” célkitűzésével alakította át a pályázási és lebonyolítási szabályzatot. Ez kínál 
lehetőséget akár Budapestnek is egy visszafogott és környezeti szempontból előremutató nyári 
olimpia rendezésére, ha a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontok egységét ehhez meg 
tudjuk teremteni. A környezeti nevelés hatékonyságának növelése tudatos tevékenységet igényel a 
sport területén is. A sportolás eredeti céljai az eredmények növelése (versenysport), az 
egészségmegőrzés (fitnesz), az élménykeresés (kalandsportok) és a kényeztetés (wellness) A 
sporttevékenység irányítói különböző szintű pedagógiai képzésben részesülnek, joggal feltételezhető, 
hogy szakirányú képzésük eredményeként a környezeti nevelés területén is hatékonyan tudnak 
tevékenykedni. Testnevelők, edzők, rekreátorok, sportszervezők, fitnesz oktatók, stb. mind olyan 
képzők, akik megfelelő ismereteikkel sok sportolóra hathatnak kedvezően. Ezért a képzők képzése a 
környezeti nevelési területén hatékony eszköz lehet. Ezután a környezettudatos szemléletet erősítő 
készségek, jártasságok, jógyakorlatok, pozitív attitűdök kialakítása beépülve a képzők alapvetően 
sportszakmai tevékenységébe eredményesebb eszköz lehet, mint a direkt képzés.  

A kemény és következetes munkát megkövetelő testnevelők, edzők példaként hatnak tanítványiakra, 
az élsportolók pedig jó példaként állnak sporttársaik és a szurkolóik előtt. Egy-egy élsportoló 
cselekedete hatékonyabb, mint megannyi reklám vagy oktatás, amennyiben a környezettudatosságot 
szolgálja. Sajnos, az ellenkezőjére is van példa, ezért kell nagyobb hangsúlyt fektetni a sport területén 
dolgozók környezeti nevelési képzésére. Miközben a sport pozitív hatásait a lehető legjobban 
szeretnénk kihasználni, át kell gondolnunk, hogy mekkora értéket kell feláldozni a környezeti nevelés 
oltárán. Erre példaként a Normafa fejlesztésével kapcsolatos eltérő nézetek világítanak rá, a lakosság 
kiszolgálása, az üzleti érdekek és a természeti környezet megőrzése egyidejűleg nem oldható meg. 

Javaslatok 

1. Szorgalmazzuk a lakóhelyhez közeli illetve a hazai versenyprogramok látogatását a távoli sportolási 
célpontok helyett. A sportolás során találjunk módot arra, hogy kisebb turisztikai célpontok, 
természeti értékek, kulturális látnivalók felkeresésével és az értékek befogadásával kiegészítsük a 
programot.  

2. Monitorozni kell a szabadidőipar és -piac minden résztvevőjének környezeti érzékenységét, és 
tudatosságát. Szükség esetén javaslatot tenni előremutató megoldásokra. Kommunikációnk mottója 
a közös érdek legyen, ne pedig a tiltás! 

3. A sportvezetőket, edzőket, testnevelő tanárokat hozzá kell segíteni, hogy felkészülhessenek a sport 

környezeti hatásaiból és az általuk bemutatott természeti vagy kulturális értékekkel kapcsolatos 

környezeti ismeretekből. Ehhez jó partnerek lehetnek az ökoturizmus hivatásos, felkészült dolgozói. 

                                                           
167https://www.olympic.org/olympic-agenda-2020 (letöltés 2019.05.10) 

https://www.olympic.org/olympic-agenda-2020
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A sportági szakszövetségeket, sportegyesületeket, szabadidő klubokat bátorítsuk, és 
közreműködésünkkel segítsük, hogy felhasználják a „zöld illemkódexet” programjaik résztvevői 
számára.  
4. A szabadban űzött sportok szervezőinek, résztvevőinek alkalmanként kimagasló a 
környezettudatossága, melyet ideje elismerni.  Példaértékű a tájfutók környezeti nevelési 
szervezettsége, akik a Terephasználati és Környezetvédelmi Bizottság révén folyamatos kapcsolatot 
tartanak az erdőgazdálkodás és a természetvédelem felelőseivel és a tulajdonosokkal. Ezekre a 
példákra hivatkozva el kell várni a többi sportág környezettudatosságát; párhuzamosan pedig fel kell 
tárni a szabadban űzött sportok (sí, szánkó, bicikli, motocross, tájfutás, lovaglás, vízi sportok, 
horgászat, stb.) környezeti hatásait. A természetet károsító sportokat –amelyek tartós 
létesítményekkel foglalnak el területeket pl. új sípályák és felvonók létesítésével; vagy ideiglenes 
használattal vissza nem fordítható folyamatokat indítanak el pl. motoros sportok, vagy 
sziklamászáshoz magnézia és egyéb eszközök használatával;  vagy gyeptöréssel járnak pl. meredek 
hegyoldalakban az útkanyarok átvágása gyalogosan, downhill kerékpározás, vagy éppen a napolaj 
használata élővizekben történő úszásnál- tartsuk távol a féltett területektől. A zavaró sportokat úgy 
korlátozzuk, hogy másutt mégis eljuthassanak a sportolók a „flow”, a lebegés élményig! 
Szükségtelenül, egyéb érdekek miatt semmiképpen se korlátozzunk, mert az hitelvesztéssel jár! 

5. A „zöld etikai kódex” elemeit a fenti körökön túl, széles körben és hatékonyan ismertetni kell. 

6. Bátorítsuk továbbra is a „Zöldköznapi kalauzra” hasonlító szakági kiadványok és publikációk 
elkészítését, amelyek a sportolók és a turisták számára is megkönnyítik a környezetbarát sportolást. 
Alkalmazzuk a jó gyakorlatokat, és a sportrendezvényeket eleve környezettudatosra tervezzük és 
szervezzük. Elsőként az eldobós, egyszer használatos termékektől tisztítsuk meg a sportot. 

7. Legyen a sportlétesítményeknek megfelelő hulladékgyűjtési eljárása, különös tekintettel a szelektív 
tárolókra. Szorgalmazzuk, hogy a speciális, a sporttal kapcsolatos hulladékok kezelésére adjanak 
tanácsot, biztosítsanak gyűjtőhelyet a különböző tevékenységeket szervező körök! (Horgászzsinór, 
futócipő,bicikligumi stb.) A begyűjtés az idények végén –vagy folyamatosan– szervezetten folyjon, 
különbözőkedvezményekkel ösztönözzék a leadást. 

8. Városi pedagógusként ösztönözzük a természetjárást, de eközben ne ócsároljuk a lakókörnyezetet. 
Statisztikák szerint 2011-ben az ország lakosságának 69,5 %--a városi lakos. Az a gyermek, aki 
elégedetlen lakóhelyével, könnyen fordul pótlék felé. A városi szabadtéri környezetben is szervezzünk 
mozgásos élményeket, melyek egyben környezettudatosak is. 

9. Vonjuk be a szülőket tevékenységünkbe. Gyakran a szülők példaképek lehetnek saját sportmúltjuk 
okán, de éppen fordított is lehet a helyzet, a szülők önbecsülése a gyerekek fejlődése, eredményei 
tükrében növekedhet. Ez visszahat a sportklub és a család, sőt a gyermek és a szülő kapcsolatára is, 
és javítani fogja a nevelés, tanítás, értékőrzés hatásfokát is. 

10. Egyre több a sok résztvevőt megmozgató rendezvény, ezért érdemes néhány stratégiai 
fontosságú alapelvet összefoglalni. Az események előkészítésénél, szervezésénél kezdettől 
figyelembe kell venni a környezeti szempontokat, mivel a környezeti problémák jelentős része 
átgondolt szervezéssel elkerülhető. Ösztönözzük, hogy a különböző tevékenységek szakmai 
honlapjain legyenek környezettel foglalkozó rovatok. Minimalizáljuk a környezeti terhelést, ne 
engedjük meg a károkozást! Legyünk kompromisszumra készek a szakmai jellegű kritériumok 
megvalósítása vonatkozásában a pótolhatatlan környezeti értékek megóvása érdekében! 

11. A területen már kialakított és gazdaságosan üzemeltethető szolgáltatásokat kérjük föl pl. a 
közösségi közlekedés üzemeltetőit, szemétszállító vállalkozókat, tűzoltóságot, orvost, élelmiszer és 
italboltot, büfét. Ezek a felkérések azonnal több –helyi érdekeltségű– csatornán át is 
megalapozhatják a rendezvény sikerét! 

12. Rendezvényeink kiszolgálására a lehető legkevesebb ideiglenes építményt létesítsük! Használjunk 
környezetbarát, többször használatos és/vagy újrahasznosítható anyagokat, amelyek 
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energiatakarékosan szállíthatók! Törekedjünk arra, hogy a rendezvény minimális energiaigénnyel 
működjön (fűtés, világítás, melegvíz), és lehetőleg használjunk megújuló energiaforrásokat. 
Fordítsunk nagy gondot az esemény látogatóinak –résztvevőinek– kulturált kiszolgálására! A nézők 
sokszor nagyobb kockázatot jelentenek a környezetre, mint maga az esemény! Gondoskodjunk 
megfelelő parkolóról, elegendő illemhelyről, jelzőtáblákról és kijelölt megközelítési útvonalról. 
Rendezvényeinken legyen kellő számú kiszolgáló, információt adó személyzet, aki a környezeti 
tudnivalókról is hiteles információkkal szolgál! 

13. A tevékenység jellegétől függően kérjük meg a résztvevőket a hulladékuk hazaszállítására, 
(természetjárás szervezett formái) vagy oldjuk meg a hulladék gyűjtését, elszállítását!  

14. Törekedjünk rá, hogy a közösségi közlekedés választása előnyös legyen, és ezt az előnyt időben 
tudassuk a résztvevőkkel. 

15. A sportlétesítményekben rendszeresítsünk környezeti nevelésre alkalmas információs 
jelzésrendszert. A tájékoztatás és figyelemfelhívás nem csak a sportolókat éri így el, hanem a 
várakozó szülőket, szurkolókat, családtagokat és az alkalmi látogatókat.  

16. A környezeti elvárásainkat hatásosan és egységes megjelenéssel juttassuk el az érintettekhez. 
Például közösségi helységekben, öltözőkben elhelyezhetők matricák; honlapon, közösségi oldalakon 
megjeleníthetők, „oszthatók” üzenetek; a szelektív hulladékgyűjtésért járjon extra szövetségi 
támogatás; az energiahatékonyságot maximálisan várjuk el a létesítményfejlesztési támogatásoknál 
és terveknél. 
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http://tf.hu/wp-content/uploads/2010/04/Dikácz-Ernő-Ujj-Zoltán-Sport-és-környezetvédelem-szemelvények-MOB-Budapest-2004.pdf
https://alkotmany.hu/alkotmanyok/hatalyos/hatalyosalkotmany.pdf
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13150%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13150%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409
https://www.olympic.org/-/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/celebrate-olympic-games/Sustainability/IOC%20Sustainability%20Report_Final%20Rev1.pdf?la=en&hash=6D79625806503870C73D7218AB52936BC9DDB756
https://www.olympic.org/-/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/celebrate-olympic-games/Sustainability/IOC%20Sustainability%20Report_Final%20Rev1.pdf?la=en&hash=6D79625806503870C73D7218AB52936BC9DDB756
https://www.olympic.org/-/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/celebrate-olympic-games/Sustainability/IOC%20Sustainability%20Report_Final%20Rev1.pdf?la=en&hash=6D79625806503870C73D7218AB52936BC9DDB756
https://www.olympic.org/-/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/celebrate-olympic-games/Sustainability/IOC%20Sustainability%20Report_Final%20Rev1.pdf?la=en&hash=6D79625806503870C73D7218AB52936BC9DDB756
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OlympicAgenda 2020 
https://stillmed.olympic.org/Documents/Olympic_Agenda_2020/Olympic_Agenda_2020-
Context_and_background-ENG.pdf 

 

Felsoroljuk azokat a törvényi rendelkezéseket, amelyek a szabadtéri sportrendezvények 
rendezésére vonatkoznak:  

A természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvény  
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600053.tv  (letöltés 2019-04-24)  

2013. évi XCIV. törvényaz erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény módosításával,  
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300094.TV(letöltés 2019-04-24)  

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény  
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600055.TV  (letöltés 2019-04-24)  

2016. évi CXIX. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról.  

Fontos a Nemzeti Park Igazgatóságok és illetékességi területük ismerete 
http://magyarnemzetiparkok.hu/a-np-igazgatosagok-mukodesi-terulete/(letöltés 2019-04-
24)  

 

Máshol megjelentetett jó gyakorlatok: 

MTFSZ környezetvédelmi 
szabályzatfile:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/2427_szabalyzat_kornyezetvedelmi_20
12.pdf (letöltés 2019-04-24)  

MTFSZ Környezetvédelmi útmutató  
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/2428_kornyezetvedelmi_utmutato.pdf (letöltés 
2019-04-24)  

A sízés környezeti vonatkozásai in: Dosek-Ozsváth: A sízés + 3     Ozsváth-kiadás  2003 Budapest  (17-
20.o.)  

IOF (Nemzetközi Olimpiai Bizottság)  AGENDA 2020 https://www.olympic.org/olympic-agenda-2020 
(letöltés 2019.05.10)  

 

 

Sport - Kapcsolódó jó gyakorlat 

Petrovics Kálmán  

A Szegedi Vízisport Egyesület Vízitelepén három általános iskola, egy középiskola tart rendszeresen 
testnevelés órákat, valamint a Szegedi Tudományegyetem három kötelező testnevelési kurzusa is itt 
zajlik. A térítésmentesen biztosított helyszín kül- és beltéri sportolást egyaránt lehetővé tesz az 
időjárás függvényében. A természetes környezetben végzett szervezett sporttevékenység során az 
oktatóknak lehetősége nyílik a környezeti nevelés eszközeit is bevetni: egyrészről élményeket, új 
ingereket, változatos mozgásos tartalmat adni a fiataloknak; másrészről bemutatni azokat a 
környezeti károsítókat, melyeket a Tisza folyó sajnos nap mint nap szemléltetni tud. A közvetlen 
találkozás a vízen úszó műanyag palackokkal, a hűtőszekrénytől a hungarocell darabokon át a 
legkülönbözőbb elsodort szeméttel negatív élményként rögzülve neveli őket a helyes magatartásra. 

https://stillmed.olympic.org/Documents/Olympic_Agenda_2020/Olympic_Agenda_2020-Context_and_background-ENG.pdf
https://stillmed.olympic.org/Documents/Olympic_Agenda_2020/Olympic_Agenda_2020-Context_and_background-ENG.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600053.tv
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300094.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600055.TV
http://magyarnemzetiparkok.hu/a-np-igazgatosagok-mukodesi-terulete/
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/2427_szabalyzat_kornyezetvedelmi_2012.pdf
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/2427_szabalyzat_kornyezetvedelmi_2012.pdf
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/2428_kornyezetvedelmi_utmutato.pdf
https://www.olympic.org/olympic-agenda-2020
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A sporttelep természetes környezete, a növényzet állapota, mennyisége, minősége nem csak a 
közérzetet javítja. Ha ápoljuk és rendben tartjuk a környezetünk természetes részét – virágok, fák és 
cserjék és még a nyírott fű is ezt sugallják – akkor a belépők tudat alatt is óvni fogják a rendezett 
környezetet, kevésbé lesznek hajlamosak a szemetelésre, károkozásra. 

Egyesületünk télen beszorul az épület falai közé, a futáson kívül kevés szabadban végezhető 
edzésforma akad. Az októbertől kezdődő téli időszakban az egészséges táplálkozásra, a természetes 
vitaminokra és bizonyos mértékig a hazai mezőgazdasági adottságokra is figyelemmel elhozunk egy 
nyírségi termelőtől egy tonna almát. A karácsonyi ünnepekig – illetőleg ameddig tart – folyamatosan 
kint van a bejárati folyosón egy-egy láda alma, amiből a tagjaink szabadon szedhetnek. Téves volt az 
aggodalmunk, hogy félig rágott almák lesznek szétdobálva, vagy nem fogy el a gyümölcs. 
Fegyelmezetten és boldogan fogyasztották a kis- és nagy versenyzők egyaránt, bizonyítva ezzel a 
kezdeményezés sikerét. 

A kiemelt sportágak létesítményfejlesztési programja a kajak-kenu sportban megújította a 
vízitelepeket, csónakházakat. Minden fejlesztésnél kiemelt szempont volt a fenntarthatóság, a 
megújuló energiaforrások alkalmazása. Még megelőzve ezt a forrásigényes fejlesztést a 
Vízitelepünkön a használati melegvíz nyári időszakban történő biztosítását egyszerű és olcsó 
technikai módszerrel oldottuk meg, amikor is a gázfogyasztásunk minimálisra csökkent. Kellett hozzá 
500 m fekete KPE cső, csatlakozók, szivattyú, egy víztároló és egy szerelő. A nyári napokon akár 60 C 
fokos vizet kapunk a csapvízből a nap segítségével, megoldva a melegvizes fürdést. 

A 2006-os németországi labdarúgó világbajnokság szervezői átlátták, hogy az esemény ökológiai 
lábnyomát csak globális gondolkodással tudják csökkenteni (kompenzálni) ezért India egy régiójában 
a bevételük terhére biogáz üzemet létesítettek és vezetékes gázzal látták el a terület lakóit.  

Az olimpiák megnyitó ünnepségein kiemelt jelentőséggel bírnak a környezettel kapcsolatos pozitív 
üzenetek.  

Kínai kosárlabdázók egy-egy sikeres pontszerzés után a homlokuk elé függőlegesen tartott kezükkel 
tesznek tanúbizonyságot arról, hogy ők nem fogyasztanak cápauszonyból készült ételt. Ezzel a nekik 
szurkoló kínai tömegnek üzennek.  

A magyar kajak-kenu válogatott tagjairól készítettek több olyan videót, amelyben edzés közben 
lelassítanak, és beemelik a hajóba a vízben úszó pille-palackot.  

A londoni olimpia különleges figyelmet fordított a környezeti tényezőkre: az olimpiai falut egy 
barnamezős, rekultivációs építkezéssel hozták létre, előre kigondolva a további hasznosítást, amelyik 
később be is vált.Gyalogosan vagy kerékpáron könnyen elérhető helyszíneket biztosítottak, a korzó 
alá a lépések dinamikáját kihasználó energiatermelő funkciót építettek be, ki- majd visszatelepítették 
a centrumban lévő vizes élőhely állatait (megóvásukat célozva ezzel a lépéssel), a város forgalmát a 
helyi lakosok önmérséklésével és a résztvevők közösségi közlekedésének ingyenessé tételével tették 
elfogadhatóvá. Stadion lelátót építettek az évek óta ipari hulladékként tárolt csövekből és azt később 
Rióban újrahasznosítva használta a mozgalom. A kerékpár stadionban innovatív –vagy a rómaiaktól 
átvett- módon a megvilágítást és szellőztetést tették építészeti megoldással természetessé. 
Hasznosították a fény-, bio- és szélenergiát. Led világítást alkalmaztak. Az érmek hulladék fémből 
készültek. A medencéket a párolgás csökkentése érdekében holtidőben letakarták. Ipari vizeket 
használtak az öntözésre és az öblítésre. Negatív tapasztalatok is felszínre kerültek: a koncentrált 
humán igények kezelése, a tömegek utaztatásának problémái, a kohósalak eltűntetése az 
útburkolatokba, a mesterséges kajak-kenuslalom pálya megépítése, rendezvényártalmak: zaj, 
szennyezés és károkozás, pet-palackok keletkező tömege formájában. Sem itt, sem pedig Rióban nem 
valósult meg a megújuló fényenergiát hasznosító torony illetve hegy.   

2001-ben a WWF által évente meghirdetett a „ világ leginkább környezetbarát nagyszabású 
sporteseménye” a tamperei tájfutó világbajnokság lett, akik a következő célokat tűzték ki: 1 a 
természeti környezet védelme, 2 az anyagfelhasználás és a hulladékképződés csökkentése, 3 a 
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hulladék szelektálása és újrahasznosítása, 4 az energiaigények csökkentése, 5 a szolgáltatók 
befolyásolása a látványos környezeti tudatosság érdekében, 6 a látogatók és sportolók informálása és 
késztetése a jó gyakorlatok felé. A beszámoló riport szerint168 utaztatásában nem sikerült a terv, a 
közösségi közlekedést nem favorizálták kellően a látogatók.  

A sízők a lécek gyakori viaszolását alkalmazzák, ezt lehet anyagtakarékosan és gondosan művelni. A 
felesleg eltávolítást a sítalpakról feltétlenül úgy illik elvégezni, hogy az még a vaxolás helyén történjen 
meg, megelőzve azt, hogy a viasz a hó súrlódása következtében a terepre kerüljön.  

Tájfutó versenyeken saját poharak alkalmazását szeretnénk elérni a célkörzetben, a verseny utáni 
frissítésre. A keletkező műanyag hulladékot (pet-palackok, műanyagpoharak – mert mégis van ilyen) 
egy hálóval körbevett gyűjtőhelyre kérjük elhelyezni. 

Outdoor túrák vezetésénél –sok egyéb képesség ismeretében- a résztvevők létszámát és az időjárási 
viszonyokat is figyelembe véve döntünk az útvonalról, hogy a terep használatával ne okozzunk kárt és 
ezzel együtt a lehető legjobb élményt biztosítsuk.    

 

                                                           
168https://www.britishorienteering.org.uk/images/uploaded/downloads/organisers_2001wocenvironmentalauditreport.pdf  (letöltés 

2019. 05.10.) 

https://www.britishorienteering.org.uk/images/uploaded/downloads/organisers_2001wocenvironmentalauditreport.pdf
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17. A helyi közösség 

Vásárhelyi Judit  

Ha egy helyi, vagyis a maga természeti környezetében élő közösségről gondolkodunk, akár egy 
tanyai, többé-kevésbé önfenntartó nagyobb családra is gondolhatunk. Kitágítva, egy kistájban, közös 
mikroklímában, a járóföldön belül élők/gazdálkodók természettel kapcsolatos fogalmait meg kell 
feleltetni a kézenfekvő közigazgatási egységeknek (település, járás közössége). A közösség lehet 
egyazon jogszabályok és rendelkezések alapján élő, avagy olyan csoport, akik legalább látásból 
ismerik egymást.   Még nagyvárosban is előfordul, hogy a szűkebb lakókörnyékre gondot viselő 
közösség együtt dolgozik (pld. Wekerlei Társaskör,  Wekerle Napok).  „Digitális közösségekkel” itt 
nem foglalkozunk, de magától értetődik, hogy az ilyen  közösség digitális eszközöket is használhat.  A 
közös közigazgatás alatt élők leggyakrabban szabályozás, vagy fejlesztések formájában nyújtanak 
„képzést” e csoportoknak. Másfajta, tapasztalatból származó „környezeti nevelést” nyújtanak 
ugyanebben a léptékben a táji fogalmak szerinti (faluvég, völgy, medence, folyómente, környék) 
adottságok és hatások. 

A tájban élő közösség fogalmai ősibbek és közvetlenebbek, máig kölcsönhatásban léteznek: a 
természettől kapta valaha a megélhetését, egészségét, önazonosságát, hiedelmeit és esztétikai 
indítását.  A közösség saját szokásai és törvényei alapján kapott az erdő, a víz, a legelő védelméről 
„nevelést” (rendtartó székely falu, közbirtokosság), mely viselkedésnek még ma is sejlenek nyomai 
(pl. a Káli-medence víz-közbirtokosságának a felmerülése).  

A helyi közösség kötött és kötetlen határán történelmi, közigazgatási, politikai alrendszerek átfedését 
találjuk, elemzéséhez a természet- és gazdaságföldrajzra egyaránt szükség van, a hagyományok és az 
el/bevándorlás hatásaival kiegészülve.   Mindezért a helyi közösség környezetvédelmi 
szemléletformálása igen összetett. Arra is gondolhatunk, hogy egy közösség fenntarthatóságát célzó 
elgondolásokat nem egy stratégia fogja nyújtani, éppen ellenkezőleg: az erre vonatkozó hagyomány 
lehet éppenséggel a tervezés segítségére.  

A helyi közösség környezetének védelmére számba jöhető aktorok (dinamikájuk, eszközeik is 
különbözőek): 

• az önkormányzat betartat szabályokat, de kezdeményezhet, támogathat is, 
vannak eszközei és információja a feladatáról; lehetnek a település vezetői közt 
is ilyen irányban elkötelezettek (az arculati terv betartása, a helyi értéktár 
gyarapítása, védelme). 

• „helyi zöld/környezet- vagy teremtésvédő, a fenntarthatóságért dolgozó 
szervezet” szabályzattal; 

• helyi kör/klub, társaság, bejegyzés nélkül, laza ugyan, de lehet felkészült, 
céltudatos; 

• a helyi iskola kisugárzó programja, szakkör, iskolakert ültetés 

• az egyház; 

• elhivatott személyiség, „ gyüttment” tanár és más önjelöltek. Ki-ki a szerzett 
tudását, céljait osztja meg, gyakorolja. Vajon ők is „környezeti nevelők”?  

E sokfajta lehetséges szereplő a közigazgatási v. oktatási intézménynél változatosabb, többirányú, 
szabadabb indítást, átadást, ötlet- és energiagyűjtést tesz lehetővé a hely fenntarthatósága 
érdekében. 

Kulcsszavak: helyi fenntarthatóság; táj; közbirtokosság; közigazgatási törvény; helyi aktorok  
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Helyzetkép 

A helyi társadalomban élők környezetének, természeti értékeinek védelméért az önkormányzatnak – 
vagyis elvben a helyi közösségnek – kell felelősséget vállalnia.  Gyakran azt látjuk azonban, hogy az 
önkormányzatok inkább foglalkoznak a ciklus idején belül megvalósítható – olykor korántsem 
környezetkímélő – fejlesztésekkel, a politikai továbbszolgálat zálogával, mint védelemmel. Az utóbbi 
gyakran messze túl mutatna a választási időszakokon. Ez hasadást okoz a helyi közösségen belül (is). 

E feladatok törvényi kötelezettség formájában már az 1990. évi önkormányzati törvényben 
megjelennek. A környezet védelméről szóló törvény (1995) pedig előírja, hogy az önkormányzat az 
illetékességi területére – az NKP-val és a rendezési tervvel összhangban lévő – környezetvédelmi 
programot kell kidolgozzon, a környezet állapotáról készített elemzés eredményéről évente köteles 
tájékoztatni a lakosságot, továbbá rögzíti a környezeti ismeretek fejlesztésének lehetőségét. E 
törvények végrehajtása terén azonban sok a mulasztásos törvénysértés. A KN jelentősen hátra 
sorolódik már a papíron is, gyakran az utolsó teendőként említik.  

Hasznos lehet, ha az önkormányzat törvényben előírt feladatai169 összekapcsolódnak a helyi közösség 
kezdeményezéseivel, ha a feladatokat kiterjesztik a lakosság nemcsak formális bevonására a 
közösségi, összehasonlító kockázatbecslésen és együttműködő tervezésen alapuló, a helyi 
fenntarthatóságra összpontosító akcióprogram készítésekor.  Egyik sarokköve lehet egyidejűleg több 
nemzedék és szektor bevonása. Erre léteznek hazai példák.  Máshol viszont, hiába „áll készen” a 
törvényi szabályozás, a lakosság nem kéri számon annak érvényesítését.  Az épített környezet  és 
annak táji foglalata  iránti érdeklődés viszont hirtelen megugrott a települési arculati kézikönyvek 
kötelező megvitatásával 2017-18-ban.  

A helyi iskolának az önkormányzattal való együttműködési lehetőségei az elmúlt évtizedben 
nehézségekbe ütköznek.   A helyi értékek védelme sokszor esetleges. Az iskolafenntartás 
központosítása megfosztotta a helyi közösséget az iskolafenntartói szerepből adódó „gazdatudat-” és 
szándéktól.  Az iskolán kívüli tevékenységhez nagyobb erőfeszítés szükséges. Az iskolának a saját 
környezete védelmével foglalkozó tervei meggyöngülésével a tanárok helyett gyakran a közösség 
körében dolgozó biogazdálkodó, permakultúrával próbálkozó családok vagy közösségeik adnak 
mintákat, irányt. Ők elszántan visszaolvassák a régi tájfajták összegyűjtésével a tájjal a mikroklímának 
megfelelő bántásmódot is, régi tudást elevenítenek  föl. Ennek az iránynak az elemi megjelenése a 
kertbarát-klub, a magbörzék, a nyitott kertek látogatása avagy csak a kertünkről szóló eszmecsere a 
buszmegállóban.  Igaz, 2010 óta az ökoiskolák száma is megduplázódott (ezekben gyakorlatilag elvárt 
a tantárgyköziség, a saját kert).  

 

Javaslatok 

1. A helyi KN legfontosabb kívánalma az együttműködés, a nevelők részvétele a település 
környezettel kapcsolatos ügyeiben és környezetgazdálkodásában, és a település részvétele az 
oktatási intézmények pedagógiai tevékenységében. Ehhez belátó önkormányzatra és elhivatott 
pedagógusokra van szükség. Legyen az önkormányzatnak intézményesített összekötője  a 
környezetgazdálkodás és a helyi KN között.  

2. Az iskolának otthont adó önkormányzat biztosítson forrást a közösség és az iskola környezeti 
nevelésére. Az iskola „fizesse vissza” azt a település életében való részvétellel.  

                                                           
169 A települési hatáskörök szűkülése miatt igen fontos a kultúra; a közlekedésszervezés; a közterületek állapota 
és hasznosulása; a zöldterületek állapota és hasznosulása, nagyobb településeken a magaskultúra, a sport. 
Minden településen fontos a katasztrófavédelem -  s a velük való kapcsolatrendszer léte/minősége egyben a 
helyi közösség rezilienciájának is fontos gyakorlóterepe, és mértéke. (A Szerk. megjegyzése) 
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3. Egységes, a szubszidiaritáson alapuló helyi környezetgazdálkodás és eszköze, a szemléletformálás 
végső célja az ökológiailag fenntartható fejlődés.  Az aktorok törekedjenek konszenzusra, a szükséges 
jó kompromisszumokra.   

4.  Az önkormányzat és a közösség belátáson alapuló, környezettudatos együttműködése 
megalapozza, és a közösség önfenntartási potenciáljának – a természeti, gazdasági, társadalmi és 
spirituális erőforrásoknak – a felmérése, értéktár formájában tudatosítása és használatba vétele 
növeli a település autonómiáját, valamint mérsékeli a globalizáció hátrányos hatásait.  

5. A helyi üzleti élet, igazodva a nemzetközi és fejlődő hazai elvárásokhoz tudatosítsa magában, hogy 
felelős társadalmi szereplő, erősítse kapcsolatait a közösségekkel és iskolákkal, valamint 
nyilvánvalóan viseltessen tisztelettel a helyi értékek iránt.  

6.  Éljünk a helyi társadalom szemléletformálásának alapvető eszközeivel: a nyilvánossággal, a 
döntéshozatalban való nemzedékközi részvétellel, a helyi médiával, a pedagógiailag/pszichológiailag 
is megalapozott akciókkal.  

7. Ragaszkodjuk a felnőttoktatáshoz, folytassuk  az előadások, tréningek, népfőiskolák, körök és 
klubok szervezését. 

8. Célozzuk meg az önkormányzati környezetvédelmi „sablon” igazi programmá változtatását, 
megvalósítását.  Ebben mindenkinek jut személyre szabott feladat.  

9. A már létező helyi mezőgazdaságot vonjuk be a helyi fenntarthatóságot célzó programba, például 
népszerűsítsünk, vagy kezdeményezzünk organikus gazdálkodási formákat, és a helyi 
termékfelhasználást.  Ahol a sikeres, helyi kertművelésre alapozott  közmunka program már 
okafogyottá vált -  mivel a közmunkások javát felszívta a közeli versenyszféra -, vizsgálni kell a 
program során született, helyi termékeken alapuló program megtartásának egyéb lehetőségeit. 

10. A rendezési és a településfejlesztési, valamint az arculati tervre és helyi klímastratégia 
szubszidiaritáson alapuló elemeire viseljünk gondot a környezetvédelmi terv szempontjából. E téren 
a fenntarthatóságért tanulás a társadalom bevonása, a részvételi folyamat keretei között folyik.  

11. A helyi civil szervezetek alakítsanak ki nemzedékközi szemléletformálási programot, keressék a 
fenntarthatóságot, nyújtsanak személyes és szervezeti példát (például a Beporzók napjának 
megtartása március 10-én „rovarhotelek” készítésével, az iskolakert javára,  ami egyben a környező 
kertek javát is szolgálja). 

12. Bölcsőnk a táj. Az életterünkről egyidejűleg több nemzedéknek szóló szemléletformálásban helye 
van a helyi természeti értékek ismeretének, a „saját hellyel” való lelki azonosulásnak, 
„gazdaérzéseknek”, a gondoskodás attitűdjének,  a  tájvédelem stratégiájának,  eszközeinek (pld. 
GMO és/vagy glifozát-mentes települések) és a helyi társadalom kommunikációjában a „cselekvő 
részes” attitűd működtetésének. 

13. A tanárok és a diákok időhiánya ellenére, az iskolafenntartás központosításával szemben se adjuk 
fel saját törekvéseinket a „helyünkkel” foglalkozó közösségi tanterv avagy legalább projekt, témanap 
szorgalmazására.  

14. Individuális erőinket ne a táj átalakítására, hanem védelme során mozgósítsuk. 

15. A hely védelméhez a KN-nek több nemzedéket kell bevonnia az iskolai nevelésbe, az ökoiskola 
programba. Ne hárítsuk el ezt az összetett feladatot.  

16. Éljünk a helyi közösség tagjaként.  

 

Kapcsolódó jó gyakorlat 

A hosszúhetényi klímavédelmi stratrégia:  klimabarat.hu/jogyakorlatok/hosszuheteny 
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18. Zöld civilség 

Móra Veronika, Ökotárs Alapítvány  

A modern demokráciák alapvető összetevője a sokszínű és virágzó civil társadalom, azaz a felelős 
polgárok összessége, akik tudatosan szerveződnek meg saját, másokkal közös érdekeik 
érvényesítésére vagy mások megsegítésére. A civil társadalom megjelenhet spontán és informális 
módon, de szervezetten és jogi keretek között is170. Utóbbiak képviselik a „jéghegy csúcsát”, a civil 
társadalom látható részét, ezek a civil szervezetek. Legfőbb jellemzőjük, hogy az állampolgárok 
szabad akaratából jöttek létre (tehát nem például jogszabály előírása alapján, ez különbözteti meg 
őket az állami szektortól); nem oszthatnak profitot (ez különbözteti meg őket az üzleti szektortól); és 
szervezetileg többé vagy kevésbé intézményesültek, azaz nem ad-hoc módon működnek, hanem van 
valamiféle állandóságuk, belső felépítésük, közös döntéshozatali rendjük (ez különbözteti meg őket 
az informális háztartási szektortól)171. Emellett tipikusan közérdeket szolgálnak, és működésükben 
jelen van az önkéntesség valamilyen eleme. A különféle civil és helyi csoportok a részvétel, az aktív és 
tudatos állampolgári lét „gyakorlóterepei”, ahol a fiatalok és időben gazdag emberek a valóság révén 
tanulhatnak felelősségvállalásról, együttműködésről, demokráciáról, azaz fenntarthatóságról.  

A civil szervezetek összessége alkotja a civil vagy más néven harmadik szektort, elkülönítendő őket az 
állami-hatalmi és az üzleti-forprofit világtól. 

Az irodalom a civil szervezetek három fő társadalmi funkcióját, szerepét különbözteti meg172: 

(1) érdekérvényesítő: a hatalom feletti civil kontroll, a demokratikus fékek és ellensúlyok 
rendszerének egyik fontos eleme a közügyek és társadalmi csoportok érdekében való felszólalás, 
kiállás; 

(2) szolgáltató: az állam által nem vagy nem megfelelően ellátott közfeladatokat elvégző vagy 
kiegészítő, felmerülő új szükségletekre válaszoló tevékenységek, kisebb vagy nagyobb 
csoportoknak; 

(3) közösségteremtő: az egyének társas szükségleteinek kielégítését, szabadidő kitöltését segítő 
közösségi tevékenységek szervezése.  

A civil szervezetek működésének alapját a számos nemzetközi egyezményben lefektetett egyesülési 
szabadság biztosítja, amely magába foglalja a nemcsak a szervezetek létrehozását és működtetését, 
de az ehhez szükséges források gyűjtésének szabadságát, valamint az egyenrangú, igazságos elbánást 
az üzleti világ szereplőihez viszonyítva.  

Kulcsszavak: civil szektor, környezetvédő civil szervezet, iskolán kívüli nevelési programok, önkéntesség, 
állampolgári részvétel, finanszírozás, jogi környezet 

Helyzetkép 

A rendszerváltás utáni két évtizedben a környezet- és természetvédő („zöld”) civil szervezetek jól 
működő együttműködési struktúrát alakítottak ki, melynek középpontjában az évente más-más 
szervezet által más-más városban több száz fő részvételével megtartott Országos Találkozó állt és áll, 
két találkozó között pedig közös levelezőlisták és kisebb összejövetelek biztosítják a folyamatos 
kapcsolattartást. A KSH adatai szerint ma kb. kétezer olyan civil szervezet működik Magyarországon, 
amely a környezetvédelmet jelöli meg fő tevékenységeként173. A rendszerváltás után, a kilencvenes 
évek közepére a hazai zöld mozgalomnak kialakult egy jól látható struktúrája és együttműködési 
rendszere, ahol a szervezeteknek 3 fő típusát vagy szintjét lehetett megkülönböztetni174:  

                                                           
170 Anheier H., Glasius M., Kaldor M. (2004): Globális civil társadalom I-II., Typotex Kiadó, Budapest 
171 és szinte mindig van jogi személyiségük (és ezzel adószámuk, számlájuk stb.) – a Szerk.  
172 Kuti Éva (1998): Hívjuk talán nonprofitnak, KSH Nonprofit Kutatócsoport, Budapest 
173 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpg004.html 

174 Móra Veronika (2008): A zöldek (környezet, természet és állatvédő szervezetek) – In: Civil Szemle V. évf. 1-2. szám p. 119-132, Budapest  
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(1) országos szakmai-tematikus szervezetek: egy-egy nagyobb környezeti témát, ügyet lefedő, 
intézményesült, többnyire Budapesti székhelyű szervezetek, pl. a Hulladék Munkaszövetség, 
Levegő Munkacsoport, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Greenpeace-
Magyarország stb.  

(2) a „végvárak”: nagyobb megyeszékhelyeken működő, megyei vagy regionális hatású „mindenevő” 
szervezetek, amelyek a térség környezeti problémáinak, ügyeinek zömét felkarolják: ilyen például 
a Reflex Győrben, az E-Misszió Nyíregyházán, a Zöld Akció Miskolcon, a CSEMETE Szegeden.  

(3) a „derékhad”: kisebb és nagyobb, inkább helyi szinten tevékenykedő, többnyire önkéntes 
szervezetek, a faluszépítő egyletektől kezdve különböző öko-közösségeken át a speciális témákra 
szakosodott csoportokig bezárólag.  

E szervezetek közös munkájukkal - főként a kilencvenes és kétezres években - számos sikert értek el, 
mind a jogalkotás területén (pl. természetvédelmi és környezetvédelmi törvény, erdőtörvény) mind 
egyedi, sokszor nagy visszhangot kapó ügyekben. Emlékezetes ezek közül a Zengőre tervezett lokátor 
elleni fellépés (2006-7), de ide sorolhatók pl. a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos 
eredmények, a védett madárfajok megőrzésére irányuló erőfeszítések és még sok más.  

Az elmúlt 10 évben ugyanakkor jelentősen átalakultak a hazai civil szervezetekre irányadó 
jogszabályok. Az egyesületeket és alapítványokat, mint főbb szervezeti formákat a Polgári 
Törvénykönyv (2013. évi V.) írja le, ezen túlmenően a „civil törvény” (2012. évi CLXXV.) tartalmaz 
további szabályokat különösen a közhasznú jogállás, a gazdálkodás, beszámolás, adománygyűjtés 
terén. Sajnos ezek az újabb törvények sem csökkentették érdemben a civil szervezetek 
működtetéséhez szükséges adminisztráció mennyiségét, sőt egyes kérdésekben máig megoldatlan 
értelmezési nehézségeket okoztak175.  

Ezzel párhuzamosan romlottak a civil szervezetek finanszírozási lehetőségei – például a kifejezetten 
zöldek számára elérhető, a mindenkori minisztérium által kezelt Zöld Forrás pályázati kerete egy 
évtizede változatlan, évente 70 millió Ft, még inflációkövető emelés sem történt.176 Az Európai 
Alapítványi Központ által 2018-ban végzett felmérés pedig egyértelműen kimutatta, hogy az Unió 
keleti tagországaiban működő zöld civil szervezetek bevételeinek majdnem fele származik EU-s 
pályázatokból, és körükben jóval kisebb a tagdíjakból, adományokból származó jövedelem aránya 
mint a kontinens nyugati felében177.  

Mindezeket a nehézségeket tovább fokozza, hogy a  zöld civil érdekérvényesítés korábbi fórumai 
(kevés kivétellel) kiürültek, formálissá váltak, nincs lehetőség a döntéshozókkal való érdemi, tartalmi 
párbeszédre (legfeljebb csak az alacsonyabb szakmai szinteken). Ha a civilek ki is fejthetik 
véleményüket, többnyire nincs, aki meghallgassa azt és főként válaszoljon rá. És bár az elmúlt 6-7 
évben tapasztalt „civilellenes” lejárató kampányok célpontjában nem elsősorban a zöld civilek álltak, 
a történtek rajtuk is nyomot hagytak. 

Ennek megfelelően változott a zöld civil szektor is az években: megfigyelhető a közpolitikai 
indíttatású, érdekérvényesítő zöld civilség háttérbe húzódása, elhalkulása. Több nagy szervezet 
inkább a tudatosításra, nevelésre helyezte át a fókuszt, annak viszonylagos konfliktusmentessége, s 
így: működtethetősége okán. Ezzel párhuzamosan, a téma „divatossá” válásával megjelentek olyan új 
kezdeményezések, amelyek az egyéni cselekvés, a zöld életmód felől közelítenek, arra koncentrálnak, 
jellemzően a közösségi médián szerveznek és kommunikálnak. Ilyenek például a hulladekvadasz.hu, a 
Felelős Gasztrohős, az Átalakuló Közösségek, és a különböző kerékpáros mozgalmak. Legújabb 
trendként ugyanakkor megjelentek az nemzetközi ifjúsági klímamozgalmak (Fridays for Future, 
Extinction Rebellion) hazai „leágazásai” is. 

                                                           
175 Kolejanisz M., Móra V. (2012): Útmutató az új civil törvényhez és a jogszabályok közötti gyakorlati eligazodáshoz. Ökotárs Alapítvány, 
Budapest 
176 A Nemzeti kulturális Alapprogram Környezetkultúra Szakkollégiumának sem javultak a lehetőségei. (A Szerk.) 
177 https://www.efc.be/news/efcs-latest-mapping-provides-the-most-comprehensive-study-to-date-of-environmental-funding-by-european-
foundations/ 

https://humusz.hu/
https://www.levego.hu/
http://www.mme.hu/
https://www.greenpeace.org/hungary/
https://www.greenpeace.org/hungary/
http://reflexegyesulet.hu/
http://www.e-misszio.hu/
http://www.greenaction.hu/
http://www.csemete.com/
https://hulladekvadasz.hu/
https://gasztrohos.hu/
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Ugyanakkor a környezeti és fenntarthatóságra nevelésben nem kizárólag a „klasszikus” zöld 
szervezeteknek lehet szerepe. Minden olyan szervezet, mely feladatának tekinti a néprajzi értékek, az 
épített környezet, a természeti értékek feltárását és védelmét, az egészségvédelmet, az 
állatvédelmet és a környezeti károsodások elleni küzdelmet – a szervezet sajátosságainak 
megfelelően – egyben környezeti nevelőmunkát is végez. Mindezek a szervezetek programok széles 
skáláját képesek kínálni az oktatás , nevelés, közművelődés szereplőinek. Hagyományos és máig erős 
civil tevékenység a nyári táboroztatás, példaként kiemelhetőek Süni táborok, a szombathelyi 
Kerekerdő Alapítvány táborai vagy az újabb kezdeményezések közül a Földhangoló ökotáborok, 
illetve a vidéki, fenntartható életforma iránt érdeklődőknek a Gyüttment Fesztivál.  

Javaslatok 

Az alábbi ajánlások fő célja a szemléletformálási és a civil szektor közelítése, kapcsolódásaik erősítése 
(mind formális, mind informális eszközökkel), az utóbbiakban rejlő potenciál kiaknázása, azaz  a 
részvétel, az együttműködés az aktív és tudatos állampolgári lét, a felelősségvállalás tanulása 
érdekében  

Célkitűzések a jogalkotóknak és a kormánynak: 

1) Ahhoz hogy a civil szervezetek – köztük a zöldek – hatékonyan és eredményesen tudjanak 
tevékenykedni, szabad térre, a működésüket segítő jogi-szabályozási környezetre és adminisztratív 
terheik csökkentésére van szükségük. A jelenlegi hazai jogszabályok ezt nem képesek kellően 
biztosítani, ezért szükséges a vonatkozó törvények és rendeletek mielőbbi felülvizsgálata, és szükség 
szerinti átdolgozása, az érintettek – maguk a civilek – bevonásával és aktív részvételével.  

2) Azonnal és jelentősen növelni kell a zöld civil szervezetek számára közpénzből elérhető forrásokat, 
amelyek a jövő generáció érdekében végzett munkájuk fedezetét adják. Ez egyaránt vonatkozik ez a 
minisztériumi pályázatokra (elsősorban a Zöld Forrás keretre) és az EU Strukturális Alapjaiból nyújtott 
támogatásokra. A hatékony pénzfelhasználás érdekében meg kell őrizni és erősíteni kell a 
támogatások odaítélésének nyitottságát, átláthatóságát és elszámoltathatóságát.  

3) A környezeti illetve fenntarthatóságra nevelés fejlesztése csak az összes érintett szereplő együttes 
munkájaként lehetséges. Ezért (újra) létre kell hozni és érdemi jogosítványokkal felruházni olyan 
közös fórumokat, amelyben részt vesznek a környezetvédelemben érintett kormányszervek, az 
oktatásügy és közművelődés intézményrendszere, a tanárképző intézmények és a kapcsolódó 
kutatóműhelyek, valamint az érintett zöld civil szervezetek. 

Ajánlások az oktatási, képzési, közművelődés intézményrendszer szereplőinek: 

4) A zöld civil szervezetek által kidolgozott és biztosított órai és órán kívüli programok, vetélkedők, 
táborok és erdei iskolák nemcsak javítják a nevelés színvonalát, de meg is könnyítik a pedagógusok 
munkáját. Fontos ezért, hogy a civilek könnyen és akadályok nélkül eljuthassanak célcsoportjukhoz, 
programjaikat megvalósíthassák az óvodákban, iskolákban és közművelődési intézményekben, és ezt 
az együttműködést ne hátráltassák a vezetők sem.  

5) Hasonlóképpen, az óvodáknak, iskoláknak és más intézményeknek is törekedniük kellene a 
környezetükben működő zöld civil szervezetek proaktív feltérképezésére és megismerésére, annak 
érdekében, hogy az utóbbiak által kínált programokat, szolgáltatásokat már előre, tervezetten 
beépítsék pedagógiai munkájukba. 

6) Középiskolák esetében fontos kapcsolódási pontot kínál az ifjúsági közösségi szolgálat (IKSZ) – 
célszerű minél inkább kihasználni ezt a lehetőséget az intézmények és a zöld civilek közötti kétirányú 
kapcsolat építésére. Az iskolák ajánljanak ki a tanulóknak minél több zöld szervezetet a szolgálat 
teljesítésének helyeként – a civileknek pedig tartalmas programot kell kínálniuk ehhez.  

7) Felsőoktatási intézményekben már inkább az önszerveződés serkentése a megfelelő eszköz. Ezt 
segíti a civil szervezetekkel és környezetvédő mozgalmakkal kapcsolatos alapismeretek és áttekintés 

http://sunitabor.hu/
http://www.kerekerdo.org/index2.html
http://www.kiskozossegek.hu/okotabor
https://gyuttmentfesztival.hu/
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tananyagba való beépítése (jogi alapok, történeti háttér, szervezési technikák), különösen a releváns 
szakokon, pl. humánökológia, természetvédelmi mérnök. Emellett szükséges, hogy az egyetemek és 
főiskolák vezetése adjon teret (fizikai és átvitt értelemben is) az ilyen irányú hallgatói 
kezdeményezéseknek, kluboknak, köröknek.  

Feladatok a zöld civil szervezeteknek:  

8) A megfelelő külső környezet mellett maguknak a szervezeteknek is folyamatosan törekedniük kell 
a tanulásra és önfejlesztésre. A digitális világ új lehetőségeket ad, de egyben kihívást is jelent. 
Különösen a kommunikáció (üzeneteink hatékony célba juttatása az információs zajban, kitörés a 
„véleménybuborékokból”) és a forrásszerzés (közösségi finanszírozás, mikro-adományozás) terén 
szükséges új módszerek, technikák elsajátítása és folyamatos alkalmazása.  

9) Az önfejlesztést és a zöld szakmai munkát egyaránt segítené olyan civil „forrásközpontok” (újbóli) 
létrehozása, amelyek képzésekkel, tanácsokkal tudnák támogatni a környezetükben működő 
szervezeteket. Ennek előfeltétele egyrészt a civilek önszerveződése, a leendő „forrásközpontok” 
kiemelése, másrészt pedig az anyagi alapok megteremtéséhez szolgáló érdekérvényesítés és 
nyomásgyakorlás.  
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Jó gyakorlat: 

 

Beregi Ifjúsági Fenntartható Fejlődés Harcosok 

Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 

Jánd (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 

 

Az iskolába néha krétát kell bevinni, néha gondolatot. Például a fenntartható fejlődését, ahogy a 
Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület teszi 10 éve. A környezeti szemléletformálást, a 
fiatalok megszólítását a zöld szervezetek régóta végzik, egyre kisebb hatásfokkal ők is. Inántsy-Pap 
Sándor, a Beregi Egyesület motorja szerint nagyon nehézzé vált a fiatalok közül még a fogékonyakat 
is megmozgatni. „Érdektelenek, nem tudnak semmit a világról. Bemennek az áruházba, megveszik, 
ami kell, de fogalmuk sincs, mi hogy működik, hogy készül, nincsenek képek a fejükben. A 
tanárképzés sem tudja követni a társadalmi változásokat, nincsenek meg a kompetenciák, hogy 
érdeklődővé tegyék a fiatalokat. Ha el tudnánk érni őket úgy, ahogy a globális média, könnyebb 
dolgunk lenne.” 

Ezért 2013-tól a Svájci-Magyar Civil Alapból támogatott projektben (címe: Ifjúsági Fenntartható 
Fejlődés Harcosok) új módszerekkel dolgoztak. Régebbi, előadásokra, frontális oktatásra épülő 
gyakorlatuk már korábban átalakult: a közösségfejlesztés, a saját élményes megtapasztaltatás egyre 
nagyobb súlyt kapott munkájukban, most viszont ők már lényegében a háttérbe vonultak, és a 
fiatalok megszólítását osztály- és iskolatársakra bízták, akiket persze ők készítettek föl és mentoráltak 
folyamatosan. Megyei középiskolásoknak hirdették (Facebookon persze), 18 gyereket vontak be hét 
iskolából, a legtöbben Vásárosnaményból, Nyíregyházáról és Záhonyból jöttek. 

Az iskolákba ők be sem mentek, még a tanári karnál is a gyerekek érték el, hogy bevihessék a sulikba 
a projekteket. „Ők tudják, hogy a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban mi piszkálhatja meg a 
kortársaikat.” A gyerekek egymást értékelték, ők végezték az ismeretterjesztést, a felnőttek csak 
beültek a foglalkozásokra hospitálni. 

Mindennek a célja persze magasztos és globális: felkelteni a társadalmi szintű igényt a 
változtatásokra, a túlélésre, a környezeti és társadalmi problémák mérséklésére. A beregi 
Harcosoktól persze még nem fogja az USA aláírni a kiotói egyezményt, Paks sorsát sem ez dönti el, de 
a cél nem is ez volt, hanem az, hogy „zökkentsük ki őket a komfortzónájukból” – mondja Sándor. 17-
18 évesek, „a szembesítés a legjobb módszer”. 

„Ha az embereket felkészítjük a biztosan eljövő változásokra, akkor, ha valaki tudatosan él, nem esik 
majd pánikba, ha 3 napig nem lesz áram, és a multinál a fotócellás ajtón sem tud bemenni. Aki 
tudatos, annak van alternatívája.” 

A projekt zárása után az egyesületnek nem maradt önkéntes-szervezője, aki az aktivált gyerekeket 
továbbra is a környékükön tartaná, foglalkozna velük, de azért most is van 4 gyerek, aki egy másik 
projektjükben aktív, egy másik pedig a zöld szervezetek országos találkozóján bukkant fel. „A 
projektek óriási sikerélményt adnak, olyan élményekkel mennek haza, hogy az minimum a saját 
osztályukban lecsapódik. A gyerekek azóta is lebegnek, és keresnek minket.” 

 

Kulcsszavak: középiskola, Észak-Magyarország, projekt, kortárscsoport, offline  
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19. Települési környezet mint tanulótér 

Tóth Eszter, Pataky Gabriella  

Az életterünk dinamikusan változik, az emberiség felénél is többen élnek már városi környezetben. A 
városok pedig egyre kiterjedtebb, bonyolultabb szövetet képeznek körülöttünk. Nem csak a 
heterogén társadalmi szerkezetekben és összetett intézményi infrastruktúrákban kell feltalálni 
magunkat, hanem komplex, gyorsan változó fizikai terekben. Az elvárosiasodás folyamatára pedig a 
tanulásnak, oktatásnak, nevelésnek is reagálnia kell.  

Az épített környezettel kapcsolatos alapvető ismereteink jelentős részét a közvetlen 
környezetünkben, informális tanulással sajátítjuk el. A települési környezet valóban ideális tanulótér 
az épített környezetről való komplex ismeretszerzésnek.  

Az első ábrán, amely az épített környezet összetett szempontrendszerét illusztrálja, leolvasható, hogy 
az épített (települési) környezet az ember által létrehozott tér, amely egyrészt kerete, másrészt 
produktuma a cselekvéseinknek. Vagyis magába foglalja a materiális világot: kultúrtájat, 
településeket, épületeket, utcákat, kerteket, parkokat stb. Ez a materiális környezet azonban nem 
adott és állandó, hanem a társadalmi interakciók és tevékenységek eredménye. Az épített környezet 
lenyomata az egyéni cselekvésnek és a társadalmi struktúrának, így kulturális és szimbolikus 
jelentéstartalommal is bír, és társadalmi normák (jogszabályok, szokások, erkölcsi normák) 
szabályozzák. Ahhoz, hogy megértsük az ember és környezete kölcsönhatásának átfogó, komplex 
viszonyrendszerét, és fenntartható módon használjuk és formáljuk a környezetünket, 
elengedhetetlen ezeknek a különböző szempontrendszereknek, jelentéstartalmaknak a 
megismerése.  

 

1. ábra: a természeti és épített környezet különböző dimenziói (In: Guba Anna, Pataky 

Gabriella, Tóth Eszter (2017): Épített környezeti nevelés az óvodában, kultúrAktív Egyesület, 

Budapest) 

 

Településeken, épületekben, köztereken élünk, dolgozunk, tanulunk és szocializálódunk. Az általunk 
használt terek jelentős hatással vannak az életminőségünkre, a viselkedésünkre, az identitásunkra és 
a társas kapcsolatainkra. Ugyanakkor ezeket a tereket mi magunk is aktívan alakítjuk a hétköznapi 
tevékenységeink során. Ennek a kölcsönhatásnak az egyik legkézenfekvőbb megnyilvánulása, hogy az 
emberek a számunkra kedves helyeket óvják és szépítik, míg a negatív érzelmeket kiváltó tereket 
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kerülik, vagy akár rombolják. Az egyre nagyobb figyelmet kapó épített környezeti nevelés célja, hogy 
szorosabbá tegye a kapcsolatot az emberek és saját életterük között, hogy jobban tájékozódjunk a 
környezetükben, ismerjük annak sajátosságait, azonosuljunk vele, és hogy tudatosan és tevékenyen 
vegyünk részt annak formálásában és fenntarthatóságának biztosításában. Az épített környezet, a 
maga komplexitásában, kiváló keretet biztosít a fenntarthatóságra nevelésnek, amely egy 
ökológiailag, szociálisan, gazdaságilag és politikailag fenntartható társadalom létrejöttéhez szükséges 
kompetenciák fejlesztésére törekszik.  

Helyzetkép 

Előremutató pedagógiai irányzatok már a 20. század elején hirdették a saját, hétköznapi 
környezetnek a tanulási folyamatokba való integrálásának jelentőségét. Ennek ellenére az épített, 
települési környezet mind az intézményes, mind a nem formális oktatásban a mai napig alig - vagy 
csupán egy-egy, leginkább a történeti, kulturális szempontokat kiemelve - jutott szerephez. Az 
épített, települési környezetnek az oktatásból való mellőzöttsége az elmúlt évtizedekben kezdett 
megváltozni a környezetpszichológiai kutatások, az urbanizációs folyamatok, a fenntarthatóságra 
törekvés térnyerése, a gyermekek jogainak kibővítése, és az építészek megváltozott szerepének 
hatására. 

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye elismeri a gyerekek részvételi jogát az őket érintő társadalmi 
kérdések megvitatásában. A lakókörnyezet, az utcák, a játszóterek és az iskolák kialakítása 
vitathatatlanul a gyermekek ügye is, ezért biztosítani kell a gyermekek véleménynyilvánítását, és 
igényeiket figyelembe kell venni. Ez az oktatási gyakorlatra is új feladatokat ruház, hiszen a szükséges 
ismeretek átadásával és kompetenciák fejlesztésével a gyermekeket fel kell készíteni a 
véleménynyilvánítás gyakorlására. 

A Nemzetközi Építész Szövetség (UIA) 2002-ben elfogadott Épített Környezeti Nevelési Irányelve, 
szorgalmazza, hogy építészek, és pedagógusok szakmai együttműködések keretében hozzanak létre 
oktatási projekteket, amelyek fokozzák a gyerekek épített környezet iránti érzékenységét. Ezen 
túlmenően felszólítja a kormányzatokat, hogy az épített környezeti nevelést építsék be oktatási 
stratégiáikba. Magyarországon is egyre több kezdeményezés valósul meg ezen a téren, többségében 
építészeti szakmai (MÉK, MÉSZ) és civil szervezetek lebonyolításában, és sok esetben 
minisztériumokkal, önkormányzatokkal, oktatási és kulturális intézményekkel együttműködésben. A 
gyakorlat a helyi igényekhez és lehetőségekhez alkalmazkodik, ezért igen változatos képet mutat 
mind a tematika, mind a módszertan vagy az időtartam szempontjából. 

Az ENSZ tagállamai által jóváhagyott Fenntartható Fejlődési Célok között egyaránt szerepel a 
fenntartható városok és közösségek és a minőségi oktatás. A fenntarthatóságra nevelés és az épített 
környezet ily módon még szorosabban összekapcsolódhat. A Nemzetközi Építész Szövetség 
támogatásával megjelent egy összefoglaló kiadvány építészek számára, amely az egyes Fenntartható 
Fejlődési Célokat az építészeti gyakorlattal köti össze.  

Javaslatok 

Önkormányzatok számára 

A települési környezeti nevelést és a helyi identitás erősítését célzó programok önkormányzati 
finanszírozása biztosítsa az ilyen jellegű programok megvalósulását, folyamatosságát, minőségét, 
fenntarthatóságát.  

A települési környezeti nevelési programok ökormányzati koordinálását kijelölt hivatali megbízott 
végezze, aki szorosan együttműködik a partner szervezetekkel, intézményekkel és hivatali 
egységekkel.  

A helyi, fenntartható fejlődést célzó és környezetgazdálkodási programokhoz kapcsolódjon 
pedagógiai program, amelyben a tanulási folyamat valós, lokális feladatok megoldásába integrálódik.   

https://docs.wixstatic.com/ugd/578646_b455422e730145dd90851d5284e7a135.pdf
https://arkitektforeningen.dk/sites/arkitektforeningen.dk/files/uploads/un17_guidebook.pdf
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Az önkormányzatok törekedjenek minőségi, a gyerekek igényeit figyelembe vevő környezet 
kialakítása, és a tereprendezések, fel-, és megújítások, városrehabilitációs progamok során a 
gyerekek bevonására, tanulási folyamat beépítésére.  

Az önkormányzatok lehetőség szerint kapcsolódjanak országos és nemzetközi tematikus hálózatokba 
(pl. UNICEF Gyerekbarát Települések, Klímabarát Települések Szövetsége), amelyek teret adnak a 
tapasztalatcserének, a kollektív tudás fejlesztésének, jó gyakorlatok adaptálásának.  

Az önkormányzatok legyenek nyitottak a szektorközi együttműködésekre.  

Pedagógusok, környezeti nevelők, civil szervezetek számára 

A tapasztalati és helyspecifikus tanulás ösztönzése: A pedagógiai gyakorlat a lakó-, és a 
tanulókörnyezetben, illetve a településen a gyermekek által használt terekben szerzett tapasztalatok 
feldoglozására építsen. Játékos megfigyelések, épületbejárások, séták, intézménylátogatások 
segíthetik az épített terek jellemzőinek és minőségének megismerését, a környezetgazdálkodási 
folyamatok és a helyi környezetvédelem lehetőségeinek megismerését.  

A települési, városi környezet komplex megértésére való törekvés: a környezeti nevelés integrálja a 
környezet fizikai aspektusán túl a kulturális, normatív és társadalmi szempontokat is, hogy a gyerekek 
lehetőséget kapjanak az összetett jelenségek, problémakörök megértésére.  

A helyi identitás és kötődés erősítése: a környezeti nevelés helyspecifikus programjának kidolgozása, 
a helyi adottságok, igények és feladatok beépítése.  

Az aktív környezetvédelmi elköteleződés, és a települési környezet alakításában való részvétel 
elősegítése: elemző, összefüggéseket feltáró és problémamegoldó gyakorlatok alkalmazása a helyi 
környezethez kapcsolódóan, amelyek rávilágítanak arra,  hogy az épített környezet nem eleve adott 
és állandó, hanem a társadalom igényeit követve folyamatosan változik. Az egyéni, illetve közösségi 
térhasználati igényeket feldolgozó feladatok hozzásegítik a gyermekeket, hogy számukra, és a 
közösség számára pozitív módon formálják a környezetüket.  

Fontos, hogy a gyermekek kis koruktól kezdve megtapasztalják, hogy ők is alakítják a közvetlen 
környezetüket, és megismerjenek olyan cselekvésformákat, amelyekkel pozitívan tudják alakítani 
magán-, és közösségi tereiket. Az osztály-, vagy csoportterem átalakítása, a kuckóépítés, 
veteményeskert kialakítása, vagy aktuális  városfejlesztési folyamatokba való bekapcsolódás jó 
példák lehetnek az aktív részvétel megtapasztalására.   

Vegyenek aktívan részt a kapcsolódó szakmai hálózatokban és interdiszciplináris szakmai fórumokon.  

Építészek számára  

Szakmai szervezetek elköteleződése: fontos, hogy az építész szakmai szervezetek kiemelten 
foglalkozzanak az oktatással és szemléletformálással.  

Pedagógusokkal való együttműködés: fontos az építészek és pedagógusok közötti együttműködések 
erősítése, közös oktatási programok létrehozása, valamint az építészképzők és a tanárképzők közötti 
interdiszciplináris együttműködések elősegítése.   

Oktatásban való részvétel: az óvodai, iskolai látogatások, tapasztalaton, az építészek, építőművészek 
vezetésével megvalósuló cselekvésen alapuló tanulási utak sikeresen hozzájárulhatnak a fitalaok 
épített környezet iránti érzékenyítéséhez.  

Vegyenek aktívan részt a kapcsolódó szakmai hálózatokban és interdiszciplináris szakmai fórumokon.  

Jó gyakorlat 

A kultúrAktív Egyesület gondozásában megjelenő Tiéd a város városfelfedező könyvsorozat célja, 
hogy a gyerekek játékos feladatok segítségével fedezzék fel saját városukat. A kalandozásban mindig 
az adott városhoz kapcsolódó figura vezeti és kíséri a gyerekeket, akik szórakoztató, személyes 

https://unicef.hu/ezt-tesszuk-itthon/aktualis-programjaink/unicef-gyerekbarat-telepules/
http://klimabarat.hu/
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hangon mutatják be a város történetét, természeti és épített értékeit, közösségeit és a működését a 
kereskedelemtől, ipartól, infrastruktúrán át egészen az intézményekig.  A könyvekben helyet kap a 
gyerekek személyes városképe: helyet kapnak bennük az általuk használt hétköznapi helyszínek, akár 
a kedvenc fagylaltozó, a legjobb búvóhely, vagy a focipálya. 

A könyvek pedagógiai célja, hogy a gyerekek jobban tájékozódjanak a környezetükben, nyitottabbak 
legyenek a sajátosságai iránt, azonosuljanak vele, és ez csak akkor lehetséges, ha alaposan 
megismerik. A kiadványok ezért egyfelől átfogó képet adnak a városról, másfelől a feladatok 
segítségével önálló felfedezésre és véleményformálásra ösztönöznek. Hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
gyerekek saját maguk alkossanak véleményt lakókörnyezetükről, képesek legyenek nézeteik 
megfogalmazására és közvetítésére, majd lehetőségeik szerint aktívan vegyenek részt az épített 
környezetük formálásában. 

Eddig tíz településen jelent meg kiadvány (köztük Budapest, Pécs, Eger, Paks, Biatorbágy, 
Sepsiszentgyörgy, Brassó), és az adott településeken a könyveket a helyi diákok, oktatási 
intézmények ingyenesen kapják meg.  A Tiéd a város program keretében gyakran pedagógiai 
programok, projektnapok, nyári táborok, pedagógus módszertani képzések is megvalósulnak.  

Kiemelkedően sikeres a projekt Biatorbágyon, ahol a könyv a Fedezzük fel Biatorbágyot! (FfB!) 
programba ágyazottan valósult meg: 2018 óta a Biatorbágyi Értéktár Bizottság (ÉTB) szervezésében 
két napos városfelfedező projektben vehet részt minden biatorbágyi negyedikes osztály. A különböző 
témájú projektnapok során a gyerekek építészeti szerkezetekkel, a város természeti környezetével, az 
önkormányzat működésével ismerkedhetnek játékos és kreatív módon. Az ÉTB szervezésében 
működő FfB! célja, hogy minden biatorbágyi általános iskolás gyerek részt vehessen az épített 
környezeti projektnapokon, melyeket felkészült helyi pedagógusok vezetnek. Biatorbágy Város 
Önkormányzata a könyveket ingyenesen bocsájtja a mindenkori negyedikes helyi kisiskolások 
rendelkezésére. 
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20. Információs társadalom és fenntarthatóságra nevelés 

Kövecsesné Gősi Viktória – Horváth Ildikó  

Mindig is voltak generációs különbségek, konfliktusok, azonban ma ez  felerősödött, hiszen a 
generációs különbségek mellett egy kulturális különbség is kialakult. A ma gyermekeket, fiatalokat 
nevelő szülők és a náluk idősebb felnőttek még az írásbeliség, a literalitás kultúrájában nőttek fel, 
azonban akiket ők nevelnek, oktatnak azok már a digitális kultúra szülöttei. „Ma egy baby boomer 
korú (nyugdíj fele járó vagy már abban lévő ) tanárnak vagy szülőnek sokkal nagyobb távolságot kell 
áthidalnia, mint egy idősebb Y generációs (30-as) embernek. Nemcsak a szokásos generációs 
ellentétekről van szó, hanem arról is, hogy a családi nevelésben és az oktatásban harmonikusan kell 
kezelni az információs kor és a technológiai fejlődés következtében előállt változásokat”.178  

Kulcsszavak: információs társadalom;  technikai civilizáció;  urbanizáció; globalizáció; egyenlőtlen fejlődés; 
oktatási-tanulási környezetek, 3D VR, digitális módszertan, korszerű oktatási módszerek, egyensúly  

Helyzetkép 

A közkeletű félreértésekkel szemben, amelyek az információs társadalmat a sok (vagy túl sok) 
információból vezetik le, valójában azt a hatalmas horderejű korszakváltást értjük alatta, amely a 19. 
században kiformált ipari társadalmak szakadatlan átalakításával mostanra új rendszerjellemzőkkel 
leírható állapotba vezeti át a jelenlegi civilizációs centrumokat.179 Az információs társadalom az 
emberi együttélés új módja, amelyben az információ szervezett előállítása, tárolása, továbbítása, 
előhívása és felhasználása játssza a központi szerepet. Ennek megvalósításához a strukturális elemek, 
a hálózatok segítségével kialakul egyfajta „hálózati társadalom” a maga új e-intézményeivel, 
színtereivel. Így formálódik újjá makroszinten a politika, a gazdaság és a kultúra, továbbá a 
mezoszinten működő intézmények, valamint mikroszinten a családok és az egyéni identitások is.180  

Castells szerint akkor beszélhetünk igazoltan új társadalmi együttélési módról, ha a mennyiségi 
változások (például több számítógép, több tévécsatorna, több mobiltelefon, nagyobb mennyiségű 
információ áramlása) minőségileg is megváltoztatják az emberek közötti társadalmi viszonyokat. A 
technikai, technológiai fejlődés következményeként megváltozik a társadalmi együttélés megszokott 
„logikája” (értsd: kultúrája, szokásai, normái, politikai rendszere, termelési rendszere, pénzügyi, 
gazdasági dinamikája stb.). Ez az az alapvető változás, amitől információs társadalomról 
beszélhetünk: a társadalom szerkezetének megváltozása. Ennek infrastrukturális hátterében az 
információs és kommunikációs technológia áll, anyagi alapjait pedig az új hálózati globalizálódó 
gazdaság adja.  

Míg a korábbi generációk életében jól elkülöníthetően létezett egy valós és egy online identitás, a 
mai fiatalok számára már csak egy identitás létezik, azaz számukra az offline és online lét teljesen 
egybefonódik. A fiatal generáció számára e kettő szétválaszthatatlan, s a technológia csak az identitás 
kifejezésének eszköze”181 Az idősebb társadalmi rétegbe tartozó generációk csodálkozva és értetlenül 
állnak a jelenség előtt. A generációs különbségek nem csak a családon belül jelentkeznek, hanem igen 
komoly generációs szakadék jelentkezik akár az oktatási környezetben is.182  

                                                           
178 Tari 2011:17  
179 Z. Karvalics, 2019 
180 Castells, 1996: 13–18 
181 Ujhelyi, 2013:9 
182 Pais, 2013 
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1. táblázat: A digitális bevándorlók és a digitális bennszülöttek jellemzői183  

 
Az információs társadalom gyermeke, akit  „Ingerfalók” jelzővel is illetnek kisgyermek korától 
kezdődően rengeteg ingerrel, információval találkozik. Ez az ingerküszöb eltolódásához is vezet, mely 
a tanulási motiváció változását is magával hozza. Többek között ennek is következménye a  
monotóniatűrés csökkenése, és az információs türelmetlenség.  

A különböző digitális tartalmak, a viszonylag hamar elérhető sikerek „lustábbá” tehetik a tanulót, 
nehezebb esetleg olyan tevékenységek felé irányítani, ami erőfeszítéssel jár.  

Az információk tekintetében rendkívül fontos a kritikai gondolkodás fejlesztése, az információk 
közötti eligazodás támogatása, segítése a pedagógusok és a szülők részéről. Az internet által nyújtott 
lehetőségek, a fenntarthatósággal kapcsolatos információkhoz való hozzáférés elképzelhetetlen 
méreteket öltött, azonban a hiteles és korrekt információk kiválasztása nem könnyű feladat. A 
pedagógusoknak, környezeti nevelőknek is váltásra van szüksége, hiszen a tanulót aktivizáló, a 
tevékenységeket támogató, segítő attitűddel lehet ezen folyamatokat a háttérből támogatni.  

Természetesen számos pozitív példát is láthatnak a tanulók, hiszen zöld oldalak, fenntarthatósággal 
kapcsolatos szokásokat népszerűsítő influencerek, zöld gondolkodású csoportok állnak 
rendelkezésre, továbbá a környezettudatos magatartást támogató hasznos mobil applikációk, de 
ezek is szükségessé teszik az információk szűrését, hitelességük vizsgálatát.  

A gyors megerősítés, a visszajelzések fontossága ennél a generációnál még erőteljesebbé válik. A 
komoly munka helyett nagyon fontos szerepet kap a játék, a játékosítás az életükben. A szöveg 
helyett a grafikus, sőt a térbeli megjelenítés dominál, ami a vizualizációnak köszönhetően kognitív 
terhelés csökkenést is jelent. További kognitív terhelés csökkenés mellett a megértés teljes folyamata 
a szokásosnál világosabbá válik 3D-s környezetekben.184 

A didaktikának, a fenntarthatóság pedagógiájának azt is figyelembe kell venni, hogy ez a generáció a 
hagyományos lineáris tanulási modellek helyett képes arra, hogy párhuzamosan, vagy 
párhuzamosnak tűnő módon dolgozza fel az információkat. Hipertextes gondolkodás jellemzi őket, a 
gondolkodásukban „linkszerű momentumok” léteznek.  Prensky az agyműködés megváltozását, a 

                                                           
183 Jukes-Dosaj, 2003, Bessenyei, 2010, Tari, 2010. 
184 Horváth-Sudár, 2018. 



A kézirat felhasználását a megvitatásra korlátozza a kiadó. A jelenlegi kéziratok majdani 
elfogadott változatai ingyenesen elérhetőek lesznek az mkne.hu honlapon.   

147 

neuroplaszticitás jelenségét emeli ki, ami a digitális generáció agyműködésének megváltozását jelenti 
a megnövekvő mennyiségű és növekvő sebességgel áramló információk hatására. 185 Természetesen 
ez számos problémát is magával hoz, hiszen a folyamatos figyelemmegosztás megnehezíti az igazi 
flow élmények elérését. Ezt figyelembe véve nagyon lényeges szempont az egyensúly megteremtése, 
és a fenntarthatóságra nevelés tekintetében az élménypedagógiára alapozva a fejjel – szívvel – kézzel 
tanulás irányát követni, és ehhez igazítani a digitális világ által nyújtott lehetőségeket.  

Azt sem szabad azonban elfelejteni, hogy a digitális bennszülöttek rendkívül eltérő képet mutatnak a 
digitális kompetenciák tekintetében. A digitális generáció szülöttei sem rendelkeznek automatikusan, 
és az egész generációra jellemző módon annyira fejlett módon azokkal a digitális kompetenciákkal, 
melyek előfeltételei a generáció boldogulásának. 186 Ilyen módon az is fontossá válik, hogy a digitális 
generációt hogyan tudjuk ebbe a digitális világba szocializálni. Ennek a generációnak jellemzője az 
„Always online” jelenség, a konnektivizmus, a tanulásszervezés új paradigmája. A hálózati létforma 
azonban a közösségszervezés mellett nem jelentkezik automatikusan a tanulási tevékenységekben. 
Érdeklődésükre haszonelvűség jellemző.187 Azzal foglalkoznak szívesen, aminek van értelme, célja. A 
valós életből származó problémák, a jövőjüket erőteljesen érintő kérdések ebbe a körbe tartoznak.  

Gyarmathy azt is kiemeli, hogy a digitális bennszülöttek esetében a mozgásos – észleléses tapasztalás 
helyett főképp vizuális élmények dominálnak. A képzeletalkotás helyett nagyon sokszor kész képeket 
kapnak, ami gátat szab a kreativitás fejlődésének. A figyelem terjedelme pedig nem úgy funkcionál, 
mint korábban. Nem tanulja meg az idegrendszer a finom viszonyításokat, a két agyfélteke közötti 
harmonikus együttműködés is veszélyeztetett helyzetbe kerül.188 „Az iskola hagyományosan a bal 
agyféltekei működést részesíti előnybe, és ezt fejleszti. Az iskolai feldolgozásból hiányzik az átlátás, a 
kreatív gondolkodás, az intuíció, a művészet, bár magas szintű a logikus, elemző, tudományos 
gondolkodásra tanítás.”189 Az iskola Gyarmathy véleménye szerint a lineáris, tudományos 
gondolkodásra készít fel, nem az életre, amely sokszínű és sokféle lehetőségekkel teli, és nem 
szorítható bele kategorikus gondolkodásba. A jobb agyfélteke adja hozzá a bal agyféltekei 
működéshez mindazt, ami a problémamegoldó gondolkodáshoz hiányzik. A digitális kultúra az 
egyoldalú jobb agyféltekei működésre épül, az oktatás viszont egyértelműen a bal agyféltekére.190 
Nagyon lényeges szempont, hogy úgy szervezzük, támogassuk a tanítási-tanulási folyamatot, így a 
fenntarhatóságra nevelés területeit,  hogy abban szerepet kapjanak a két agyfélteke együttes 
aktivizálására irányuló módszerek, eljárásmódok, tevékenységformák. A hatékony tanulás alapvető 
feltétele, hogy a két egymástól eltérő kultúrát és a két agyfélteke működését összehangoljuk. 

Folyamatosan előkerül a kérdés, hogy az információs társadalom digitális világában milyen a jó iskola, 
mire készíti fel a gyerekeket? Az iskola feladata – partnerségben a szülővel –, hogy megtanítsa a 
gyerekeket a biztonságos, tudatos és hatékony információszerzésre, feldolgozásra és új információ 
előállítására. A technológiai robbanás kapcsán egyre nagyobb teret hódító online-tanulás, mobil-
tanulás vagy akár a VR tanulás, melyek esetében a folyamatos online jelenléthez igazodóan a 
módszertani fejlődése szempontjából a kognitívmodell kerül előtérbe. Ally (2004) a kognitivizmust az 
online tanulással való kapcsolatának meghatározásához további 9 területen fogalmazott meg 
következtetéseket a kognitivizmus online tanulásra tett hatását illetően. Ezek a következők: 

1. A tanulónak biztosítani kell, hogy az információk észlelése úgy történjen meg, hogy azok 
minél könnyebben átkerülhessenek a munkamemóriába.  

2. Támogatni kell, hogy a hosszú távú memóriában szereplő információk könnyen előhívhatók 
legyenek, így az új információ feldolgozása hatékonyabb lehet. 

                                                           
185 v.ö. Tari A. 2011, 2013, Lénárd A.2015,SánthaJ.,Polonyi T.2012 Z. Karvalics 2013, Prensky, 2001 
186 Lénárd 2015 
187 v.ö. Tari A. 2011, 2013, Lénárd A.2015,SánthaJ.,Polonyi T.2012 Z. Karvalics 2013, Prensky, 2001 
188 Gyarmathy 2012 
189Gyarmathy 2012: 53 
190Gyarmathy 2012: 54 
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3. Az információkat kicsi egységekre kell darabolni azért, hogy a munkamemória túlterhelését 
elkerüljük. 

4. Alkalmazni kell olyan stratégiákat, amelyek elősegítik a mélyebb feldolgozást, annak 
érdekében, hogy az információtranszfer (a hosszú távú memóriába) könnyen létrejöjjön.  

5. Biztosítani kell, hogy a különböző egyéni tanulási stílusokhoz igazodjon az oktatás minden 
téren. 

6. Az információt különböző módokon kell elérhetővé tenni azért, hogy ezzel támogassuk a 
feldolgozást és a hosszú távú memóriába történő transzfert.  

7. A tanulókat motiválni kell a tanulásra 

8. Bíztatni kell a tanulókat arra, hogy használják a metakognitív képességeiket, mert ez segíti a 
tanulási folyamatot.  

9. Az alkalmazott tanulási stratégiáknak azt is elő kell segíteniük, hogy az információk 
alkalmazhatók legyenek különböző, életszerű szituációkban is.191 

A fentiek megvalósításáshoz elengedhetetlenül szükséges a pedagógusok rendszeres 
továbbképzésének biztosítása mind a digitális kompetenciák megszerzése, folyamatos megújítása, 
mind az új innovatív tanítási módszerek megismerése miatt.  

A jó iskola a munka világára készít fel, így a munkaerőpiac által igényelt kompetenciák fejlesztésére fókuszál. 

Munkaerő-piaci elemzések eredményeként meghatároztak olyan kompetenciákat és kompetencia-
elemeket, amelyek megfelelnek a XXI. századi igényeknek.  

A különböző tanulmányokban, nemzetközi dokumentumokban [pl.: OECD (2015.) , Európai Bizottság 
2006)] összegezett főbb készségek a korábbi alapkészségek (írás, szövegértés, számolás) és a 
szakmaspecifikus képességek mellett a következők: 

• kritikus gondolkodás és problémamegoldás, 

• alkalmazkodó képesség és rugalmasság, 

• együttműködés, munkavégzés csoportban,  

• hatékony szóbeli és írásbeli kommunikációs készség (anyanyelven és idegen nyelven),  

• kreativitás és innovációs készség,  

• digitális írástudás,  

• önismeret, önmotiválás,  

• vezetői készség (mások motiválása, irányítása stb.),  

• önálló tanulás (egész életen át tartó tanulás).  

Az oktatással szemben megfogalmazott XXI. századi igényeket az amerikai szakirodalom a 4C 
modelljében foglalja össze: • kritikus gondolkodás (critical thinking), • együttműködés 
(collaboration), • kreativitás (creativity), • kommunikáció (communcation).192 

 

                                                           
191 ALLY,. (2004): Foundations of educational theory for online learning. In: Anderson, Terry (ed.): The theory and practice of 
online learning. Edmonton, Athabasca University Press, 15-44. 
192 http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/iranytu_helyett.pdf 
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Javaslatok 

Pedagógusok és pedagógiai fejlesztők számára  

Mindezek alapján fontosnak tartjuk, hogy az oktatásban a következő elemek markánsan jelenjenek 
meg a gyakorlatban  

Adaptív, differenciált oktatás 
A tanuló egyéniségéhez alkalmazkodó (adaptív) nevelési környezet feltételezi a siker különböző 
módjait, a választható célok széles skáláját, valamint azt, hogy a sikerhez vezető utak közül egyik sem 
értékesebb a másiknál. Az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő differenciálás és az egyéni 
sajátosságok ismeretében irányított egységesítő oktatás együtt az adaptív oktatás.   

Többszörös intelligenciaelmélet alapján tervezett oktatás 
Az intelligenciának több fajtája, területe van, melyek hatnak egymásra, együttesen működ(het)nek – 
és amelyek megfelelő körülmények között fejleszthetők. Ha a foglalkozások, tanítási órák menetét a 
különböző intelligenciaterületek figyelembevételével alakítjuk ki, úgy hatékonyabb lehet többek 
között az egyéni differenciálás is, elősegíthető a megszerzett információk rendszerbe foglalása, az 
összefüggések megláttatása, a különböző tanulási utak bekapcsolása a folyamatba.193  

Érzelmi intelligencia fejlesztése 
Az érzelmi intelligencia nagyon fontos szerepet tölt be a mindennapi életben való boldogulásban, az 
iskolai és munkahelyi sikerek elérésében. Az éntudatosság, az önismeret, az érzelmek 
felismerésének, szabályozásának képessége, a szociális tudatosság fejlesztése, a jó kapcsolati 
készségek és a felelős döntéshozatal képessége különösen fontos a fenntarthatósággal kapcsolatos 
feladatok megoldásában, a helyes döntések kivitelezésében és reziliens közösségek alkotásában.  

Kooperatív tanulás és projekttervezés 
Az emberiséget érintő globális kihívások, környezeti problémák megoldásának alapvető kritériuma a 
kooperativitásra való nyitottság, a csoportmunkához szükséges ismeretek, rutinok, jártasságok, 
készségek, képességek és nem utolsó sorban az ehhez szükséges attitűdök megléte. A valódi 
együttműködés a megosztott felelősséggel, a közös sikerre való törekvés az innovációk megvalósítása 
nem csak a tantermi keretek között lényeges, hanem a digitális térben is, Ehhez a másik embert 
elfogadó, toleráns magatartást kell tanúsítani mind az offline, mind az online környezetben annak 
érdekében, hogy a világ előtt álló kihívásokat kezelni tudják. Emiatt kell már egészen korán 
jártasságra szert tenni a rövid-és hosszú távú tervezési folyamatok megvalósításában, a 
rendszergondolkodásban, és a demokratikus közélethez szükséges készségek elsajátításában is. 

A kooperatív tanulás és a projektekben történő tanulásra való képesség a reális önértékelés és a 
problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének is a kulcsa, amely a szociális magatartásformák 
gyakorlására és a saját gondolatok és érzések pontos és differenciált kifejezésére is módot ad (logikus 
érvelés és következtetés, a társak érzelmeit figyelembe vevő vitakészség elsajátítása). A tanulás a 
gyermek, a pedagógus, a szülő, a projektben részt vevő valamennyi személy aktív, alkotó 
részvételével örömteli tevékenységgé válik, a tanulás eredményeként önálló, egyéni szemlélet, 
kultúra születik, ami további célok megfogalmazására késztet. 

Mozgás, zene, ritmus, ütem, egyensúlygyakorlatok 
A digitális kultúrában élő emberek minden törekvés ellenére kevesebbet mozognak. A kevés mozgás 
gyengíti az ember egyensúlyrendszerét, továbbá nem kellően hatékony a stresszkezelés, és számos 
egészségügyi probléma is kialakul már nagyon korai életkorban. Az elhízottak aránya évek óta 
szerepel a társadalmi fenntarthatósági indikátorok között.194 Sok hat-hét éves digitális bennszülött 
nem tud már bukfencezni, fára mászni, hintát hajtani.  Számos tudományos vizsgálat igazolja, hogy a 
tanulás sokkal hatékonyabb, ha a tanuló mozoghat közben. A labdára irányuló figyelem, az egyensúlyi 

                                                           
193 https://www.niu.edu/facdev/_pdf/guide/learning/howard_gardner_theory_multiple_intelligences.pdf  
194 Jó Állam Jelentés 2018:116 
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helyzetek stimulálása, a mozgások irányítása, a szem és kéz holisztikus észlelése állandó tréning az 
agynak. A zene is a kontrollfunkciók kiváló közege. Már a passzív, befogadó módban is idegrendszeri 
harmonizációt biztosít a zene, de az aktív zenélés, a zenére folytatott ritmusok, mozgások, tánc 
rendkívüli mértékben fejleszti a kognitív működést. A fejjel – szívvel – kézzel tanulás sajátosságai, a 
személyes megtapasztalás, a környezetben szerzett mozgásos tapasztalatok a fenntarthatóságra 
nevelés alapvető eszközei. A digitális eszköztár használata mellett a környezeti nevelés klasszikus, 
felfedezésen, közvetlen kutatáson, vizsgálódáson, rácsodálkozáson alapuló módszereit továbbra is 
előnyben kell részesíteni.  

Művészet és játék  
A művészet az érzések és formába öntött megjelenítése. A játékosság, a kísérletezés a lényeg, s az 
ebből származó tapasztalat és innovációs nyitottság. Nagyon lényeges, hogy az iskolai nevelő – 
oktató munka során minden tantárgy tanításához alkalmazzuk a művészet eszközeit. A 
fenntarthatóságra nevelés gyakorlatában is kiválóan alkalmazhatóak a művészet eszközei. 
Hasonlóképpen alapvető – és az ipari korszakban „alulhasznált” létformája a gyermeknek a játék, a 
játéktevékenység. Ennek a digitális kultúra és a hagyományos, „offline” játékkörnyezetek is kiváló 
fejlesztési lehetőséget és inspirációt biztosítanak. A játék különös jelentősége abban is rejlik, hogy a 
kutatási és a munkatevékenység egy része is játékosítható: a gamifikáció révén új ismeretek, 
jelentéskapcsolatok születhetnek, miközben a játékélmény teljes.  

Korszerű alkalmazások, internet adta lehetőségek, 3D VR tanulási környezet adekvát alkalmazása 
A tudás rohamos, állandó bővülése közepette jelentős változás figyelhető meg az oktatásban (Brown, 
2002¸ Condie és Murano, 2007; Gibson, 2002). A paradigmaváltás oka, hogy az új technológiák 
megváltoztatták az információhoz való hozzáférést, így az már nincs bezárva az oktatási intézmények 
falai közé. A világ már csak néhány kattintásra, - mozdulatra van a diákoktól, amit mobil okos 
eszközeikkel tértől és időtől függetlenül tudnak elérni. A diákok által preferált online környezetben 
azzal tudjuk leginkább támogatni a tudáskonstruálás folyamatát, ha sok, különböző interakcióra 
adunk lehetőséget a tanulónak (tanuló-tanuló, tanár-tanuló, tanuló-tanulási környezet, tanuló-
információ közötti interakciók). 

A tanulók tanulási folyamataihoz igazodva szükségszerű segítenünk a nagy mennyiségű és sokrétű 
információk között való eligazodás támogatását, az információs környezetből származó elemek 
szűrését és rendszerezését.  

A fenntarthatóságra nevelés tekintetében nagyon lényeges szempont a terepi programok és az okos 
eszközök alkalmazásának harmonikus egyensúlya. Például a különböző környezetvédelmi 
projektekben robotokkal, lego-ökováros fejlesztéssel egészíthetjük ki a közvetlen tapasztalatszerzésre 
épülő módszereket. A mérések, kísérletek, megfigyelések, kutatások eredményeinek feldolgozására 
számos lehetőség kínálkozik. Az eredmények kollaboratív módszerekkel megoszthatóak, lehetővé 
teszik az egymástól távol működő projektcsoportok együttműködését. Az okos eszközök mellett 
azonban a természetélmény a kiindulási alap és az eszközök mértékletes használata.  

Mindenkinek 

A tanulás változatos helyen és időben való megvalósulásának lehetőségét szükséges mindenki 
számára megteremteni (mobil tanulás, VR learning, blended learning) 

Bátorítani, motiválni kell a pedagógusokat az információs és kommunikációs technológia újabb 
vívmányainak elsajátítására, a folyamatos fejlődésre, megújulásra. 

Ehhez szükségszerű a pedagógusképzésben és a továbbképzések rendszerében olyan rövidebb 
lélegzetvételű képzéseket indítani, melyek a folyton változó, megújuló technológiai változásokra 
készítenek fel.    

Szükségszerű a környezeti információk megbízható, könnyen kezelhető és mindenki 
számára hozzáférhető formába rendezése, folyamatos felülvizsgálata, frissítése. 
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Környezeti neveléssel foglalkozó szervezetek tekintsék feladatuknak, hogy nyújtsanak segítséget a 
tájékozódásban: hol és hogyan lehet releváns adatokat megtalálni, melyek a hiteles vélemények, 
értékelések, egy-egy adott témakörben, a szempontok, adatok milyen körét kell vizsgálni, figyelembe 
venni. 

 

Kapcsolódó jó gyakorlatok 

www.elmenymuhely.hu 

https://tka.hu/tudastar_kereso 

 

#Alkalmazások#:  

www.padlet.com (#üzenőfal, # kollaboratív csoportmunka, #rendszerszemlélet)  

easel.ly   (infografika készítő) (#infografika, #vizualitás, #logikus gondolkodás) 

www.maxwhere.com (#3D VR oktatási környezet, #kreativitás, #rendszerszemlélet, #kollaboráció, 
#okostáblák) 

https://learningapps.org/ (#rejtvények, #interaktivitás, #játékos feladatok, #motiváció) 

https://www.strawpoll.me/ (#játék, #szavazás) 

quizlet.com (#tanulástámogatás, #differenciálás, #fogalmak megértése, tanulása, #verseny)  

wordart.com (#szófelhő, #grafikus megjelenítés, #vizualitás) 

http://www.gyakorolj.hu/# társasjáték, #tanmenet, #óravázlat, #kvíz, #mese, #video) 

https://classbox.me/  (#kapcsolattartás, #szülő, #tanár, #tanuló, #interaktív tanterem, 
#kollaboráció) 

https://e-studygroup.com/ (#tanulócsoport, #tananyag, #virtuális tanterem, #hatékonyság) 

https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome (#tanulócsoport, #tananyag, #virtuális tanterem, 
#hatékonyság) 

www.kahoot.com  (#vetélkedő, #izgalom, #kreativitás, #tudás, #játék) 

https://www.storyboardthat.com/hu (#képregény, #motiváció, #kreativitás) 

https://www.mindmup.com/ (#gondolati térkép, #elmetérkép, #rendszerszemlélet, #összefüggések, 
#logikus gondolkodás, #vizualitás) 

 

Telefonos applikációk (a teljesség igénye nélkül):  

 

 https://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/fahatarazo_applikacio 

http://www.elmenymuhely.hu/
https://tka.hu/tudastar_kereso
http://www.padlet.com/
http://www.maxwhere.com/
https://learningapps.org/
https://www.strawpoll.me/
http://www.quizlet.com/
http://www.wordart.com/
http://www.gyakorolj.hu/
https://classbox.me/
https://e-studygroup.com/
https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome
http://www.kahoot.com/
https://www.storyboardthat.com/hu
https://www.mindmup.com/
https://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/fahatarazo_applikacio


A kézirat felhasználását a megvitatásra korlátozza a kiadó. A jelenlegi kéziratok majdani 
elfogadott változatai ingyenesen elérhetőek lesznek az mkne.hu honlapon.   

152 

 https://balkonada.cafeblog.hu/2019/01/25/ingyenes-novenyfelismero-
alkalmazasok/ 

 https://www.mme.hu/madarhatarozo-mobiltelefonos-alkalmazas-0 

 http://www.mme.hu/keteltu-es-hullohatarozo-mobiltelefonos-
alkalmazas 

 https://www.zoldpolc.hu/hasznos-alkalmazasok-tudatos-es-
zold-elethez-355 
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Szerkesztők megjegyzése: A fejezet tartalma túlnyomórészt a köznevelési 
rendszerre vonatkozik. Lehetséges, hogy a jelenlegi helyéről, a III. részből 

(Társadalmi környezet – informális tanulás a közösségeinkben) a IV. részbe 
(Az intézményes környezeti nevelés – oktatás – képzés) kell helyezni. 

Vajon erről mi a Konferencia véleménye? 
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21. Kommunikáció és média 

Dr. Bencsik Márta - Sarkadi Péter  

A kommunikáció legáltalánosabb értelemben információátvitelt jelent valamilyen közös, az 
információ forrása és a befogadó által használt jelrendszer segítségével. Az információ 
közvetítésének  ma leghatékonyabb területe a média.  A média különböző platformjain és közvetítő 
közegein keresztül képes arra, hogy a társadalmi kommunikáció legfontosabb terepe legyen.  A 
média sokszínű szerepet tölt be: tevékenységeinek széles spektruma a tájékoztatástól a 
szórakoztatásig, a neveléstől és a társadalmi normák közvetítésétől a nyilvánosság előtti önkifejezési 
formák megosztásáig terjed. A tömegmédia, amellett, hogy a társadalmi párbeszéd egyes számú 
fóruma lehet, a kereskedelmi információk és üzenetek eljuttatásának a legfőbb eszköze is. A média 
sajátos eszközeit, az ismeretterjesztést, a rábeszélő és befolyásoló képességét a környezeti 
nevelésben és a fenntarthatóság tanulásában is fel kell használni. 

A környezetvédelem és az ökológiai elvek hangsúlyozása az elmúlt években világszerte erősödik, de 
ennek ellenére sem mennek jobban a dolgok: a környezeti mutatók folyamatosan romlanak, a világ 
régiói közötti szakadék nem szűkül, a Föld erőforrásait növekvő tempóban éljük fel. 

A médiában az utóbbi időben egyre gyakrabban helyet kapnak a klímaváltozás végzetes 
következményeiről, az óceánok szennyezéséről, a mindent elborító feldolgozhatatlan 
hulladéktengerről szóló beszámolók. A híradásokban megjelennek a konkrét adatok a fajok 
kihalásáról, az emberi életeket is követelő légszennyezésről, de még mindig kevéssé foglalkozunk a 
rettegtetés mellett azzal, miként lehetne ezt a dermesztő folyamatot lassítani, a következmények 
hatását csökkenteni globális, országos és egyéni szinten. A média sokszínű  platformja olyan eszköz, 
amelynek igénybevételével a környezeti nevelők is célzottan és hatásosan tudják az üzeneteket   
eljuttatni a megszólítani kívánt közönséghez.  

Földünk ezer sebből vérzik, a környezet állapotának a hiteles leírása és a bajok feltárása is épp oly 
komplex feladat, mint amennyire összetett maga a probléma. Bár a média ezt a feladatot 
teljeskörűen nem képes elvégezni, az rögzíthető, hogy a környezeti gondok kezelésére irányuló 
megoldási javaslatok egy rész kommunikációs zavarok miatt nem eredményez tényleges javulást. 
Vagy azért, mert az érintettek nem tudnak a már bevált megoldásokról, a szóba jöhető szereplőkről, 
vagy mert az érdekellentétben álló felek között megfelelő közvetítő (mediátor) hiányában nemcsak 
kompromisszum, de még párbeszéd sem képes kialakulni. 

Kulcsszavak: kommunikáció; média; televízió; rádió; internet; műsor; ügynökség; tcr, közösség;  

Helyzetkép 

Az elmúlt 10 évben a médiafogyasztási szokások alaposan megváltoztak. Még mindig kiemelten 
magas a képernyőidő, ennek a többsége a televíziót jelenti. Magyarországon egy 2018-as vizsgálat195 
szerint az emberek naponta 284 percet töltenek a tévé előtt. A korcsoport szerinti bontás azonban 
árnyalja a televízió szerepét. Egy 7 és 16 év közötti gyermekekre vonatkozó kutatás196 megállapításai 
szerint a fiatalabb korosztályban az alternatív médiaeszközök használata elterjedtebb. Még mindig 
hangsúlyos a televíziózás, de 13 éves kortól csökken a hagyományos tévét nézők aránya és a 
mobiltelefonok és a számítástechnikai eszközök felé fordul az érdeklődés, ezzel együtt a 

                                                           
195Kegyetlenül sokat tévéznek a magyarok  
https://www.origo.hu/techbazis/20181001-magyarorszag-tevenezesi-ido-streaming-szolgaltatas-
elterjedtseg.html 
196 Médiahasználat-, médiafogyasztás-, médiaértés-kutatás 7-16 éves gyermekekkel és szüleikkel 
http://nmhh.hu/dokumentum/197726/NMHH_PSYMA_7_16_eves_2017_final.pdf 

https://www.origo.hu/techbazis/20181001-magyarorszag-tevenezesi-ido-streaming-szolgaltatas-elterjedtseg.html
https://www.origo.hu/techbazis/20181001-magyarorszag-tevenezesi-ido-streaming-szolgaltatas-elterjedtseg.html
http://nmhh.hu/dokumentum/197726/NMHH_PSYMA_7_16_eves_2017_final.pdf
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tartalomválasztás is. A 
környezeti nevelés 
célközönségét jelentő 7-
16 éves korosztály 77%-a 
szokott internetezni. Az 
életkor emelkedésével 
párhuzamosan 
dinamikusan bővül az 
internetezők száma, 13-
14 éves korra teljesen 
általánossá válik. Az 
internet részben tanulási 
eszköz a gyerekek 
számára, de a közösségi 
kapcsolattartás és a 
szórakoztató tartalmak 
fogyasztása jelentősebb 
részét teszi ki a 
világhálón töltött 
időnek.197 

 

 

Forrás: A PSYMA HUNGARY Kft. kutatási jelentése a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére, 
2017 

                                                           
197 Magyarországon 9,94 millió internet előfizetés van. A 16-74 év közötti lakosság 84 százaléka már használt 
internetet, és az internetezők több mint háromnegyede legalább hetente egyszer használja a világhálót. Az 
internetpenetráció 75 % fölött van. 3,75 millió televízió előfizetés van, ez azt jelenti, hogy csaknem minden 
háztartásban van televízió. (KSH, 2019) 
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Amikor a hazai médiában a környezettudatosságot keressük, a következő főbb típusokat találjuk: 

- a zöld mozgalomnak és a környezetvédelemnek, a környezeti nevelés, tudatformálás 
ügyének elkötelezett nyomtatott sajtó, 

- a közszolgálati és kereskedelmi rádió, televízió és az 

- internet.  

A mozgalmi sajtón belül egyre kevesebb nyomtatott kiadvány található. Pl. a Levegő Munkacsoport 
Lélegzet c. periodikája már nem jelenik meg nyomtatásban, helyette hírlevelet készítenek. A Hulladék 
Munkaszövetség negyedévi lapja a Kukabúvár is megszűnt. A Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület Madártávlat c. lapja 25 éve minden évben négyszer megjelenik 
nyomtatásban, majd néhány hónappal később online is. A szervezetek – anyagi/pályázati 
lehetőségeik szerint – inkább egyedi kiadványokban mutatják be tevékenységüket. Példák: 
http://reflexegyesulet.hu/index.php/kiadvanyaink ; http://www.nimfea.hu/kiadvanyaink/index.htm. 

A nyomtatott közéleti sajtótermékek körének szűkülésével, a vidéki napilapok tartalmának 
központosításával a hazai környezetvédelemmel kapcsolatos hírek nagyon ritkán jelennek meg. A 
napilapok esetében korábban bejáratott tematikus zöld oldalak eltűntek. A híradások általában a 
haváriákhoz kötődnek, az egyéb események (pl. lakossági összefogás a jó gyakorlat érdekében, vagy 
éppen egy, a természetvédelem szempontjából káros beruházás elleni fellépés) publicitását pedig 
egyértelműen befolyásolja az, van-e aktuálpolitikai kapcsolódása. A környezettudatosság  felé nyitás 
két évtizede érzékelhető  a női és életmódmagazinokban is. A környezeti kérdések iránt fogékony 
sajtótermékek körébe néhány, eredendően természetismereti, természetvédelmi kiadvány tartozik. 
Többségük kivitelében, tartalmában színvonalas. A teljesség igénye nélkül feltétlenül említésre 
érdemes a nagy múltú TermészetBÚVÁR, a Természet Világa, Élet és Tudomány, A Földgömb, vagy a 
kifejezetten gyerekeknek szóló ökológiai nyomtatott  lapok (pl. Süni Magazin, Vadon, National Geo 
Kids, Szitakötő) Emellett az agráriummal foglalkozó szaksajtó is számos cikkében teret szentel az 
ökológiai, természetvédelmi témáknak. Ilyen lapok például A mi erdőnk, a Magyar Mezőgazdaság. 

E lapok olvasótábora részben átfedi egymást, az újságok többnyire környezet ügye iránt már 
elkötelezettekhez, a bevontakhoz jutnak el. 

Meg kell említeni a pedagógiai szaksajtót is (Iskolakultúra, Új Pedagógiai Szemle, Fejlesztő pedagógia 
(2017-ig), Fordulópont,) amely időről időre teret szentel a környezeti nevelés kérdésének. 

A közszolgálati és a kereskedelmi televíziókban a környezetvédelem főként a hírműsorokban jelenik 
meg.  Az e tárgyú témák többnyire környezeti katasztrófák, nemzetközi konferenciák, 
természetkárosítás elleni – főként külföldi - tiltakozó akciókról szóló beszámolók. A tudósítások 
alaposságában, kiegyensúlyozottságában jelentős különbségek vannak az egyes médiaszolgáltatók 
között. A hazai természetvédelmi témák közül az állatvédelemmel kapcsolatos történetek (pl. 
kutyamenhelyek vagy rossz körülmények között tartott állatok megmentése) és a konfliktusmentes, 
ún. soft témák (pl. az év fája verseny) kapnak gyakran helyet a híradókban. A nagy kereskedelmi 
csatornákon természetfilmet ritkán tűznek műsorra, viszont egy sajátos változást tapasztalhattunk az 
elmúlt öt évben. A reggeli beszélgetős műsorokban, sőt a fikciós programokban, például a napi 
sorozatokban is meg-megjelennek zöld témák. Ezek feldolgozása természetesen nem tudományos 
igényű, sőt nem is alapos, de abban segíthet, hogy a közönség figyelmét – akár a - celeb 
műsorvezetők felhívják valamely, az élhető jövőnk szempontjából fontos kérdésre. (Az egyik napi 
sorozatban például több részen keresztül visszatérő elem volt, hogy a presszóban nem használnak 
műanyag szívószálakat.)  

Egyre több háztartásban elérhetőek a tematikus természeti témákkal kapcsolatos adók, jelenleg több 
tucatnyi ilyet találunk a kínálatban (pl. National Geographic Channel; Discovery; Spektrum; Animal 
Planet, BBC Earth stb.) melyek programjai képileg javarészt lenyűgözőek, de főként a nagyvilág 
természeti világát mutatják be. Pazar felvételekről ismerhetjük meg a Föld távoli tájainak élőlényeit, 

http://reflexegyesulet.hu/index.php/kiadvanyaink
http://www.nimfea.hu/kiadvanyaink/index.htm
http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/lapszamok
https://matarka.hu/szam_list.php?fsz=408
https://matarka.hu/szam_list.php?fsz=408
http://www.fordulopont.hu/folyoa.php
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az OzoneTV pedig a hazai növény- és állatvilágot mutatja be amellett, hogy aktuális környezeti 
kérdéseket is felvet (pl. Egyenlítő c. napi háttérbeszélgetés).  

A közmédiában az elmúlt 10 évben a kifejezetten környezetvédelemi műsorok - még a korábbi 
Stratégiában rögzítettekhez képest is - alaposan visszaszorultak, a Kossuth Rádióban heti egy félórás 
tematikus műsor (Felfedező – a környezetről) maradt, és ugyancsak egyetlen tisztán zöld magazint 
(Kék Bolygó) tud felmutatni a közszolgálati televízió is hetente. Pár perces ismeretterjesztő műsorok 
(M5 lexikon -Kék bolygó) ugyan meg-megjelennek az M5 csatornán, és a közrádió egyéb műsorai (pl. 
Hajnal-táj) is alkalmanként feldolgoznak környezeti tárgyú híreket. A Médiatörvény198 előírásai szerint 
a közszolgálati médiaszolgáltatásnak egyik célja az egészséges életmódot, a környezetvédelmet, a 
természet- és tájvédelmet elősegítő ismeretek terjesztése, ennek azonban egyre kevesebb műsoridőt 
szán az állami média.  A régebbi természetfilmeket időnként sugározza a köztelevízió, de újak ritkán 
készülnek. 

A kereskedelmi rádiók egyikében-másikában megjelentek a tematikus heti zöld műsorok (pl. 
Budapesten az Inforádió, Karc FM, Klubrádió). 2019-ben Magyarországon 131 körzeti és helyi rádió 
üzemel, amelyek közül 33 ún. közösségi adó, melyeken megvan az esély arra, hogy több műsoridő 
jusson a környezetvédelem ügyének. Ez nem csupán pénz kérdése, és elsősorban a vezetőkön, illetve 
az adott szerkesztőn múlik. Persze a helyi vagy környékbeli civil szervezetek aktivitása, felkészültsége, 
együttműködési készsége is sokat számít. Ha aktívak, és rendszeresen megkeresik a sajtót 
közérdeklődésre számot tartó híreikkel, a legtöbb esetben ezek be is kerülnek az adott programba. 

Az előző Stratégiában rögzítettük azt a tapasztalatunkat, hogy a média szinte minden fórumán 
megjelenik az úgynevezett zöldre festés is. A termékek, szolgáltatások környezetbarátként való 
eladásához a cégek reklámkampányaiban egyre több „bulvár hírességet használnak fel”, akik nagyon 
sok médiafogyasztót érdekelnek, így a közönség nem veszi észre, hogy így ők csak a fogyasztóvá 
nevelés eszközei. Ez sok kárt okozhat a valódi környezetbarát szemlélet megismertetésében és 
elfogadtatásában. Az utóbbi években azonban kedvező elmozdulás is észlelhető volt, a 
környezettudatosság trendivé vált a médiában.  Egyre több valódi híres ember tartja fontosnak a 
környezetvédelmet, és kiállnak egy-egy ügy mellett. (A WWF 2019 március 30-i Föld órája akcióját 
például több híres zenész, színész, sportoló, televíziós személyiség is támogatta. A 2019 júliusi 
műanyagmentes kihíváshoz, mely nemzetközi motívum alapján itthon is alulról szerveződve indult, 
szintén sokan, és sokféle ember kapcsolódott, köztük hírességek is.) Az elismert neves személyiségek 
példája arra ösztönzi az embereket, hogy kövessék a tudatos, a környezetért és a jövőért felelős 
magatartás folytatását. 

A tíz évvel ezelőtti stratégia óta az internet berobbant, és rendkívül széles spektrumát kínálja a 
környezettel kapcsolatos információknak mind a hírek és a tájékoztatás terén, mind a kedvező jó 
gyakorlatok, a felvilágosító anyagok elérhetőségében.. Ami a nyomtatott sajtóból és a hagyományos 
elektronikus médiaszolgáltatás híreiből kimaradt, az megtalálható a neten. A világméretű környezeti 
problémákról, klímaváltozásról, a hulladék katasztrófáról, a rovarok eltűnéséről, a korábban helyi 
betegségek és kórokozók globálissá válásáról, az új és új özönnövényekről és –állatokról éppúgy 
tájékozódhatunk, mint a politika különböző színtereinek megoldási javaslatairól, vagy épp 
környezetvédelmi szempontból aggályos beruházásokról, ahhoz kapcsolódó korrupcióról.  

A hírfogyasztásnál azonban figyelni kell arra, hogy a net végtelen lehetősége az álhírek terjedését is 
megkönnyítette, így a tartalmak hitelességét is értékelni kell a tájékozódáskor. Az erőteljesen 
politikai hátterű/indíttatású „fake news” kifejezés szinte hétköznapivá vált a kommunikáció minden 
területén. 

Számos megbízható weboldal informál környezeti ügyekről: pl. a Zöldunió médiacsoport portfólió 
tagjai (többek közt Recity, Ecolounge, Alternativenergia vagy a Greenfo hírportál), de a hagyományos 

                                                           
198 2010, évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, 83.§ (1) j) 

http://zoldunio.hu/portfolio
https://recity.hu/
http://ecolounge.hu/
http://www.alternativenergia.hu/
https://greenfo.hu/impresszum/
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online sajtótermékek mellett az egy-egy szerzőre vagy egy-egy szakterületre épülő blogok is nagy 
szerepet játszanak a szemléletformálásban és a tájékoztatásban (pl. ifj. Chikán Attila  Chikansplanet 
blogja vagy az Energiaklub 230 nevű blogja, gurulóhordó, atomcsapda.blog.hu stb.)199 Számos 
környezeti tudatosságot hirdető civil szervezeteknek is van internetes oldala, amelyek a 
szemléletformálásban is elől járnak. (pl. Humusz Szövetség, Tudatos Vásárlók Egyesülete). Ezek 
olvasói elsősorban a környezettudatos magatartás és életmód iránt már elkötelezett látogatók közül 
kerülnek ki. 

Javaslatok 

A környezeti nevelés kommunikációs stratégiájának arra kell irányulnia, hogy a még nem 
környezettudatosan gondolkodók is kellő muníciót, ismereteket, eszközöket kapjanak ahhoz, hogy 
életmódjukat megváltoztatva jobban figyeljenek a környezetükre. Fontos megértetni azt, hogy amit 
az egyes ember kicsiben megtesz (kevesebbet fogyaszt, lemond a megszokott javak egy részéről), azt 
a bolygó érdekében teszi, és ezek a döntések nem egyszerűen összeadódnak, hanem 
multiplikálódnak, és rendszerszintű folyamatokat is indítanak például a hatalmi tényezők 
alkalmazkodásával. Azzal, hogy valaki kevesebbet használja az autóját, vagy ellenáll a mindig újabb és 
újabb holmik, eszközök megszerzése iránti késztetésnek, ha megváltoztatja a fogyasztói kultúráját és 
a kevesebbel is beéri, valójában a jövőért tesz meg néhány kis lépést. Annak érdekében, hogy ez az 
üzenet az emberek minél szélesebb köréhez eljusson és hatása lehessen, a környezeti nevelés 
stratégiájának és a környezeti nevelőknek fel kell használni a média összes eszközét. A hagyományos 
tájékoztató, ismeretterjesztő platformok mellett meg kell keresni azokat az eddig ki nem aknázott 
lehetőségeket, amelyek a mai technikai eszköztárban megtalálhatók. Építeni kell a reklámokra, az 
alternatív médiaeszközök alkalmazására, az internet véleményvezéreire, a blogolókra, vlogolókra, 
influenszerekre, a közösségi média oldalakra. 

A korábbi Stratégiában megfogalmazódott, hogy szükség lenne egy közvetítő, kommunikációval, 
menedzseléssel, PR-ral foglalkozó, a környezeti nevelést segítő hatékony csoportra, tekintettel arra, 
hogy a feladat meghaladja a civil szervezetek erejét. A javaslat nyomán nem jött létre ilyen segítő 
csoport, pedig annak megalakulása most is indokolt. Jöjjön létre egy környezeti nevelési 
kommunikációs „ügynökség”, amely a környezettudatosság népszerűsítését, az ökológiai 
ismeretterjesztést illetve a környezeti nevelési jó gyakorlatok bemutatását szakmailag hitelesen és 
professzionális marketing módszerekkel látja el. Az „ügynökség” felállításában a civil szférának kell 
meghatározónak lenni, a kormányzat anyagi támogatásával.  

A közszolgálati médiaszolgáltatás a Magyarországon élők közös áldozatvállalásával, állami 
finanszírozással működik. El kell érni, hogy a közszolgálati médiaszolgáltatásban az ökológiai témájú 
programok a jelenleginél sokkal több műsoridőt kapjanak, és a közmédia (évi kb. 90 milliárd forintos) 
finanszírozását ellátó Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) garantálja az ilyen 
műsorokat. Ezt elérendő civil kezdeményezésként az MTVA-hoz, a televíziós műsortámogatási 
pályázatokat kiíró Médiatanácshoz és az Országgyűlés Kulturális bizottságához kell fordulni.  

Tudomásul kell vennünk, hogy a fogyasztói beállítottságú célcsoport felé irányuló kommunikációnak 
harsányabbnak, figyelemfelkeltőbbnek, kell lennie. Az ehhez szükséges technikák elsajátítása 
érdekében szervezni kellene rendszeres tréningeket, továbbképzéseket, vagy valamely kellő 
infrastruktúrával rendelkező szervezet szolgáltassa ezt a többieknek.  

Az országos és a helyi programoknak legyen arculatuk. A médiában jól felismerhető azonosítókkal 
jelenjenek meg, legyen személyhez köthető gazdájuk, adjanak sikerélményt, a résztvevőknek hova-

                                                           
199 A szerkesztői folyamat eredményében született komment, melynek helyét jelenleg nem látjuk: A Zöldunió 
célja, hogy egy platformra hozza a szakmailag megbízható zöld médiát, hogy könnyebben érjék el őket a 
reklámozók, a kommunikálni kívánó cégek.  
Az elobolygonk.hu híreket gyűjt össze, és jó példákkal is szolgál, ily módon segíti a környezeti nevelést, de nem 
feladata a környezeti nevelés (szemléletformálás) kommunikációjának szervezése. 

https://chikansplanet.blog.hu/
https://chikansplanet.blog.hu/
https://230.atlatszo.hu/
https://gurulohordo.blog.hu/
https://atomcsapda.blog.hu/
https://humusz.hu/
https://tudatosvasarlo.hu/
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tartozást. Jó példaként említhető a WWF Magyarország, Greenpeace Magyarország, a Magyar 
Természetvédők Szövetsége. Egy-egy témára társadalmi célú reklámkampányt lehet építeni, ehhez 
megnyerni híres embereket, akik az ügy mellé állnak és gazdasági szereplőket, akik azt finanszírozzák 
(itt persze nehéz határvonalat húzni a tényleges zöldítés és a zöldre festés között.) 
A programok pozitív, figyelemfelkeltő, kreatív, akár humoros üzenetet, cselekvési mintákat, 
csoportélményt közvetítsenek, ne csak a problémákról beszéljenek. A sikerekről legyen visszajelzés. 
Egy-egy akció még nem menti meg a bolygót, de egy jól pozicionált kampány a célközönséget 
megsegítheti abban, hogy a környezettudatosság életünk részévé váljon. 

Szorgalmazzuk, hogy készüljenek, és a legfrekventáltabb reklámsávokban kerüljenek bemutatásra – 
társadalmi célú reklámként (TCR) – környezetvédelmi, illetve ökológiai témájú spotok. Éljünk azzal a 
lehetőséggel, hogy a nagy reklámcégek – a munkatársak kreativitását fenntartandó, valamint 
nemzetközi pályázatok, díjak és nevük jó híre miatt is – időnként hajlandók ingyen is nonprofit ügyek 
társadalmi célú reklámjaival foglalkozni. Így válnak CSR-ekké, azaz társadalmilag felelős cégekké! 

Tanuljunk meg bánni a korszerű kommunikációs eszközökkel. A gyerekek eléréséhez az általuk 
használt médiaeszközök kínálta lehetőségeket kell kihasználni: telefonos környezetvédelmi tárgyú 
játékot fejleszteni/fejlesztetni, ismeretterjesztő applikációt készíteni – akár a gyerekekkel együtt, 
hiszen ők gyakran technikailag sokkal profibbak. A Stratégia óta eltelt 10 évben a média beépült az 
oktatásba, a pedagógusképzésbe. Az továbbra is ajánlatos, hogy médiaismeretet, informatikát, 
kommunikációt tanító pedagógusok megkeressék a tárgyak oktatásánál a környezeti nevelési 
lehetőségeket (közvetlenül, pl. elektronikus hulladék, életmód, vagy közvetetten, pl. kritikai 
gondolkodás). Lehetőleg a gyerekekkel együtt tervezzék meg egy-egy környezeti program 
kommunikációját (személyes megkeresések, rendezvények, iskolaújság, plakátok, helyi lapok, a 
gyerekekkel videókat, vlogokat kell készíteni, a közösségi oldalon, Youtube-on közzétenni stb.). 

Sokat segítene a szemlélet alakításában, ha a környezetvédelmet érintő törvények meghozatalát 
megelőzően,  közérthető és a mindennapok szintjére lebontott információt kapna a közszolgálati 
médiából a nagyközönség a kormány előtt fekvő javaslatokról. Érthető magyarázatok, szakértők és 
laikusok diskurzusa hozhatja emberközelbe ezeket a témákat.  Az elmúlt években sajnos éppen ezzel 
ellentétes folyamatot láttunk, a társadalmi vita nélküli rapid jogszabályalkotás nem kedvez az 
állampolgári tudatosságnak és tájékozottságnak, így a környezettudatosság fejlesztésének sem.200 

Kapcsolódó információk – hiányoznak. 

Általános olvasnivalók  

Kimutató linkek 

 

 

                                                           
200 2014 óta két olyan, a laikusok, szakértők és politikusok közötti diskurzust támogató központi közigazgatási 
beavatkozásról tudunk, amelynek egyértelmű környezeti- fenntarthatósági tartalma is van: a települési arculati 
kézikönyvek tervezésének kötelezettségében szereplő folyamatleírás, illetve a települési klímastratégia 
tervezését támogató pályázat kötelező előírása. (A szerk. megjegyzése) 
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22. Nemzetközi és határon átnyúló feladatok és a 
kapcsolatokban rejlő lehetőségek 

Czippán Katalin  

Köszönet  Suhajda Éva Virágnak, Réti Mónikának és Gellért Zitának a konzultációért.  

A környezeti rendszereket, folyamatokat nem választják el a politikai határok, sőt a légkör vagy a 
tengerek esetében a kontinensek határai sem. Így megóvásuk, szennyezésük megakadályozása vagy 
megszüntetése nemzetközi együttműködést, közös tudás, értelmezés és szaknyelv kialakítását is 
igényli. A fenntartható fejlődés igénye globális keretek között fogalmazódott meg. Az egymással 
kölcsönösen összefüggő környezeti, társadalmi és gazdasági problémák rendszerszintű megoldására 
határozták meg és fogadta el 193 ország az ENSZ közgyűlésén a világunk átalakítását célzó Agenda 
2030-at, benne a Fenntartható fejlődési célokat201 (FFC) 2015 szeptemberében. Az egyetemes és 
oszthatatlan 17 átfogó cél és 169 feladat vagy alcél szorosan összekapcsolódik egymással és 
teendőket jelöl ki az országok számára.   

A nemzetközi kapcsolatok mindig is frissítően hatottak a környezeti, globális fenntarthatóságra 
nevelés tatalmának és módszertanának folyamatos megújulására. A hazai kezdeményezések, 
eredmények nemzetközi terjesztésében is sok kiaknázatlan lehetőség van még. Ennek megfelelően 
szükséges a fenntartható fejlődést szolgáló oktatást nemzetközi keretben is értelmezni illetve az 
előttünk álló kihívások hatékony kezelése érdekében nemzetközi kapcsolatok, projektek révén 
legjobb tudásunk szerint erősíteni.  

Helyzetkép 

A fenntarthatóságra nevelés globális és Európai megalapozottsága 

Felismerve, hogy az emberek tanulása, tájékozottsága kulcsfontosságú a fenntartható világ 
kialakítása érdekében az ENSZ már a 2005-2014 közötti évtizedet a Fenntarthatóságot szolgáló 
oktatás évtizedének nyilvánította, és végrehajtásával, a feladatok koordinálásával az ENSZ Oktatási, 
tudományos és kulturális szervezetét, az UNESCO-t bízta meg.  

Az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa Európai Gazdasági Bizottsága, a UNECE 2005-ben megalkotta 
és elfogadta a Fenntartható fejlődés oktatása stratégiát202, melynek célja, hogy mind a formális, mind 
a nem-formális és a informális oktatást a fenntartható fejlődést szolgálatába állítsa a UNECE 
tagországokban . Az országok kétévenként jelentést203 küldenek a stratégia végrehajtásának 
helyzetéről. Az eltelt 10 év után, 2015-ben, a FFC-kel összhangban jelen stratégiai alapvetés 
megalkotásának időszakában zajlik az UNECE céljainak megújítása.  

Az Európai Unió Tanácsa 2010. november 18-án tanácsi következtetést fogadott el a fenntartható 
fejlődést szolgáló oktatásról. Eszerint a fenntartható fejlődést szolgáló oktatás legfontosabb szerepe 
az, hogy az egyéneket és a csoportokat felvértezze a tudatos választáshoz szükséges ismeretekkel, 
készségekkel és attitűdökkel, mely választásoknak köszönhetően a világot olyanná alakíthatják, illetve 
olyannak őrizhetik meg, amelyet ők maguk és a jövő nemzedékek egyaránt olyan helynek tartanak, 
ahol lehet élni és dolgozni. A testület ennek érdekében felkéri a tagállamokat, hogy hozzák meg a 
megfelelő intézkedéseket a fenntartható fejlődést szolgáló oktatás továbbfejlesztésének és 
alkalmazásának ösztönzésére, és annak érdekében, hogy az minden szinten beépüljön az oktatási és 

                                                           
201 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld magyarul: Zlinszky J., Balogh D. szerk. (2016) Világunk átalakítása, 
A fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó programja. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara. 
https://jak.ppke.hu/uploads/collection/546/file/VilagTovábbáunk_atalakitasa.pdf 
202 http://www.unece.org/ru/env/esd.html 
203 A tíz év összefoglalásáról szóló jelentés itt található: http://www.unece.org/index.php?id=45227 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://jak.ppke.hu/uploads/collection/546/file/VilagTovábbáunk_atalakitasa.pdf
http://www.unece.org/ru/env/esd.html
http://www.unece.org/index.php?id=45227
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képzési rendszerekbe. Továbbá vállalják, hogy a fenntartható fejlődést szolgáló oktatás kérdésében 
előmozdítják az oktatási intézmények közötti hálózatépítést, optimálisan aknázzák ki a meglévő 
hálózatokat, és partnerségek kialakítása révén minden szinten megerősítik a fenntartható fejlődést 
szolgáló oktatással kapcsolatos együttműködést, többek között az iskolák közötti országos és 
határokon átnyúló együttműködést.  204 

A 4. FFC 205kifejezetten a minőségi oktatás területére fogalmaz meg feladatokat az országok számára. 
Az oktatáshoz hozzáférés jogának biztosítása, az esélyegyenlőség előmozdítása mellett azt is célul 
tűzi ki, hogy 2030-ra minden tanuló megszerzi a fenntartható fejlesztés előmozdításához szükséges 
tudást és készségeket, többek között azáltal, hogy oktatásban részesül a fenntartható fejlődésről és a 
fenntartható életmódról, az emberi jogokról, a nemek egyenlőségéről, a békés és erőszakmentes 
kultúra jelentőségéről, a globális polgárságról, a kulturális sokszínűség megbecsüléséről és a 
kultúrának a fenntartható fejlődéshez történő hozzájárulásáról. 206 A FFC-k megvalósulásáról szóló 
jelentésekben hazánk ezen alcél megvalósulását is értékelni fogja az elfogadott indikátorok 
segítségével, melyek a globális állampolgárságra nevelésre, és a fenntartható fejlődés oktatására 
vonatkoznak, beleértve a nemek közötti egyenlőséget és az emberi jogokat. Megmutatják, mennyire 
kerül előtérbe a fenntarthatóságra nevelés és a globális nevelés a nemzeti oktatáspolitikában, a 
tantervben, a pedagógusképzésben és a tanulók értékelésében. Mivel a mérések egyben a figyelem 
összpontosítását is jelentik a kiválasztott területekre, érdemes elgondolkoznunk azon, hogy miként 
lehet felhasználni ezt a figyelmet a NKNSA céljainak elérése érdekében.  

A 4. cél végrehajtásának koordinálásával megbízott szervezet, az UNESCO folyamatosan dolgoz ki 
útmutatókat, szakanyagokat a célok végrehajtását segítő oktatáshoz, képzéshez, 
szemléletformáláshoz. Ezek közül néhány magyarul is elérhető207. Az oktatási cél elérését más 
szervezetek is – mint például az OECD, UNESCO – fontosnak tartják, így az általuk kidolgozott 
dokumentumok is hasznos támpontot jelenthetnek  

Az együttműködések meghatározó szerepe 

Nemzetközi együttműködésből számos olyan program indult el, ami mára meghatározó eleme lett a 
hazai környezeti nevelésnek. A BISEL program208 például a Belga Biotikus Index adaptációjára épített, 
kémiai vizsgálatokkal is összekapcsolt középiskolai program, melyet az Agrárminisztérium koordinál.  

A hazai szakmai eredmények, jó gyakorlatok, tudás és módszertan komoly elismerésnek örvendenek 
külföldön (korábban az öröm-bánat térképezés, a szakkörök, az erdei iskolák, vagy éppen a 
vándortáborok kaptak nemzetközi szakmai elismerést) miután megismerték azokat. A gyakorlataink 
megismertetéséhez és terjesztéséhez, a hazai szakma őt megillető rangra emeléséhez, a nemzetközi 
programokhoz, projektekhez hazai partnerek megtaláláshoz forrásokra van szükség. 

Az ökoiskolák hazai rendszere az OECD környezeti nevelési kezdeményezése, az ENSI hálózatában 
kifejlesztett szempontrendszerre alapozva jött létre. A magyarországi eredmények és tapasztalatok is 
hozzájárultak a szempontok és javaslatok továbbfejlesztéshez. Az ökoiskolaság, a fenntarthatóságra 
való felkészítés „egésziskolás” megközelítéseként – nemzetközi szinten - elismerten a legjobb 
gyakorlata az oktatási rendszerben történő fenntarthatóságra nevelésnek, globálisan az országok 
több mint felében vannak ökoiskolák209. Bár az ENSI megszűnt 2018-ban, a magyarországi ökoiskola 
hálózat tovább erősödik, és elismert eleme az oktatási rendszernek. Azonban a rendszer szintű 

                                                           
204 A Tanács 2010. november 19-i következtetései a fenntartható fejlődést szolgáló oktatásról. Az Európai Unió Tanácsa, Brüsszel.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:327:0011:0014:HU:PDF   
205 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4 
206 Zlinszky J., Balogh D. szerk. (2016) Világunk átalakítása, A fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó programja. Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara. https://jak.ppke.hu/uploads/collection/546/file/VilagTovábbáunk_atalakitasa.pdf  
207 https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development magyarul megjelent: http://ofi.hu/kiadvany/unesco-fenntarthato-
fejlodesi-celok-oktatasa-tanulasi-celok  
208 https://bisel.hu/tortenet  
209 Az ökoiskolák az országok túlnyomó részében tagdíjfizetési kötelezettséggel kapcsolódnak az Eco-School Network-höz, ahonnan 

szakmai támogatást és hálózati lehetőségeket kapnak. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:327:0011:0014:HU:PDF
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4
https://jak.ppke.hu/uploads/collection/546/file/VilagTovábbáunk_atalakitasa.pdf
https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development
http://ofi.hu/kiadvany/unesco-fenntarthato-fejlodesi-celok-oktatasa-tanulasi-celok
http://ofi.hu/kiadvany/unesco-fenntarthato-fejlodesi-celok-oktatasa-tanulasi-celok
https://bisel.hu/tortenet
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motivációs rendszer, az ökoiskolává válás anyagi elismerése jelenleg nem támogatott, ami komoly 
visszalépést jelent a korábbi, a hazai EU-s pályázatokban érvényesíthető, pontot érő támogatási 
szemponthoz viszonyítva. Az ENSI megszűnésével a rajtuk keresztül történt nemzetközi 
kapcsolatépítési lehetőség megszűnt. Azonban az ökoiskolák maguk is szervezhetik, szervezik a 
nemzetközi kapcsolattartást, például közös programokat más ökoiskolákkal, testvérintézményekkel.  

Jelen stratégia írásának időszakában is több olyan fenntarthatóságot szolgáló oktatási és 
szemléletformálási program zajlik, melyek nemzetközi kezdeményezésekhez, eredményekhez 
kapcsolódnak.  

Az ENSZ 2015. szeptemberében indította útjára a „Project Everyone” kampányát, amelyben a Világ 
Legnagyobb Tanórája keretében a 17 újonnan megfogalmazott Globális Célját szeretné 
megismertetni a gyerekekkel. A kezdeményezés hatására világszerte számos ország – köztük 
Magyarország is – csatlakozott ehhez a nemzetközi projekthez. A szervezők a Világ Legnagyobb 
Tanórájának lebonyolítását korosztályhoz igazítható óraterv-vázlatokkal, animációs 
filmmel/képregénnyel segítik.210 

A fenntarthatósági témahét211 sikerességéhez, sokszínűségéhez is hozzájárulnak a külföldi 
szervezetekkel, digitális platformokkal való együttműködések.  

Határon átnyúló programok, együttműködések 

A határmenti és regionális együttműködések támogatását célzó INTERREG programok többségében 
megtalálhatók a természeti és kulturális értékek megőrzését, védelmét szolgáló prioritások. A 
projektekbe a pályázók rendszerint építenek be szemléletformálási elemeket, továbbá vannak 
kifejezetten oktatási együttműködéseket támogató programok, melyek lehetőséget biztosítanak 
környezeti és fenntarthatóságra nevelési projektek benyújtására is.  

A határon túli magyarok támogatására sikeresnek ítélt programok között elsősorban a hagyományok 
és kulturális értékek őrzését célzó projektek szerepelnek, de megtalálhatók környezeti nevelési 
tárgyú kezdeményezések is, mint például képzések tartására, természeti értékek feltérképezésétre, 
megőrzésére benyújtott pályázatok is.  

A Kárpátok Keretegyezmény212 keretében Magyarország korábban is szerepet vállalt oktatási 
együttműködés kialakításában, és szakanyag kidolgozásában. Magyarország az egyezmény soros 
elnökségi teendőinek ellátása idején, 2017-2020 pedig az oktatási együttműködéseket prioritásként 
kezeli. Ennek keretében 2019-ben egy Kárpát-medencei műhely keretében a fenntarthatóságra 
nevelés lehetőségeinek kidolgozását vállalták a résztvevők.  

Európai Uniós támogatások 

Az Erasmus+ (E+) program támogatásával lehet környezeti nevelési programokat is megvalósítani, de 
csak úgy, ha elsődlegesen nem környezeti vagy fenntarthatóságra nevelési témára, hanem az E+ saját 
céljaira (például aktív állampolgárrá nevelés, az oktatás a, munkaerőpiac és a társadalmi kohézió 
szempontjából fontos készségek fejlesztése, az oktatási intézményekben megvalósuló minőség, az 
innováció és az aktív állampolgárság) irányulnak. Egyáltalán nincs benne az E+ céljaiban a 
fenntartható fejlődés. A fenntartható (sustainable) kifejezés a teljes program útmutatóban csak a 
gazdasági szempontból fenntartható növekedés, intézmény, befektetés és együttműködés 
jelzőjeként jelenik meg, valamint a projektek - támogatási időszak lezárta utáni - fenntarthatósága 
szempontjából. Ezért az E+-ban létrejövő környezeti nevelési együttműködések esetiek, erre nem 
lehet intézményi stratégiát kialakítani. Magyarországi, E+, vagy elődprogramjai által támogatott 
nemzetközi környezeti nevelési projektekre példák a jó gyakorlatok között találhatók. 

                                                           
210 https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/  
211 https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/  
212 Egyezmény a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlődéséről 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
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A hazai közreműködéssel megvalósult projekteknél is jellemző, hogy bár a projektekben 
kifejlesztettszámos, a környezeti nevelési palettát gazdagító szak- és tananyag elkészül magyarul is, 
nagy mennyiségű szak- vagy háttérirodalom csak angolul érhető el. Így az angolul beszélő 
pedagógusok jutnak további anyagokhoz, információhoz. További kihívást jelent a 
projekteredmények terjesztése, fenntartása, a támogatási időszak lezárulta után. Több, ismerten jó 
és hasznos projekt ma már nem elérhető, például a Carbondetectives,  a Co2nnect projekt 
széndioxid-lábnyom számlálói.  

Az iskolai mobilitási (utazási, cserediák, cseretanár) projekteket legtöbbször a nyelvtanárok írják és 
szervezik, így leginkább akkor van környezeti nevelési vagy fenntarthatóságra irányuló tartalmuk, ha 
a szervező tanár ilyen beállítódású, vagy együttműködik a szakmai kollégákkal.  

 

Javaslatok  

A kormányzat és a formális oktatási intézményrendszer számára 

1. A Fenntartható fejlődési célok megismerése és elérése érdekében is szükséges, hogy Magyarország 
megtervezze, miként készíti fel saját állampolgárait, gazdasági és politikai döntéshozóit a célok 
értelmezésére, nemzeti adottságokhoz való igazítására és a kitűzött célok elérésre. A célok 
teljesítését a globális és nemzeti sajátságokhoz illesztett indikátorokkal rendszeresen mérik. A 
Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégiai Alapvetés ehhez kiindulási alap különösen a 4.FFC feladatai 
esetében. 

2. A határon átnyúló kapcsolatok erősítésének támogatására az Erasmus+ iskolák közötti 
együttműködések mintájára lehetne az ökoiskolák számára, vagy azok előnyben részesítése mellett is 
pályázati lehetőség, ami egyszerre fejlesztené a globális öntudatot, a határmenti térségek 
identitástudatát, helyenként a nyelvtanulást, és vonzóvá is tenné az ökoiskola címet itthon és a 
szomszédos országokban is.  

3. Hasznos lenne egy olyan portál, ahova feltölthetők a nemzetközi együttműködésben kifejlesztett 
tananyagok, szakanyagok, kutatások hogy az érdeklődő intézmények, pedagógusok könnyen 
hozzáférhessenek ezekhez az információkhoz. 

4. Magyarország sok szempontból hídszerepet tölt be az eurázsiai kelet és nyugat között. Hasznos 
lenne, ha ezekben a célokban és programokban a fenntarthatóságra nevelés és szemléletformálás is 
hangsúlyossá válna. A nálunk összegyűlt tudás, módszerek, fejlesztési tapasztalatok megosztása 
mindkét irányba fontos. 

5. Ahhoz, hogy az iskolák nemzetközi kapcsolataiban gyakrabban játsszon meghatározó szerepet a 
környezeti és a fenntarthatóságra nevelés, be kell vonni a nyelvtanárokat. Képzéseket, tájékoztatókat 
szervezni számukra, mely motiválja őket, hogy a nyelvórákba, nemzetközi kapcsolatokba beépítsék 
azt. Az idegen nyelven tartott tréning és képzési lehetőségekről tájékoztatni kell a nyelvtanárokat is, 
és az idegen nyelvű anyagokat, animációkat az ő körükben is érdemes népszerűsíteni.  

6. A vezető szerep kivívása nemzetközi szervezetekben, majd a feladatnak való megfelelés komoly 
elismerés és kihívás az ország és a szakma képviselői, oktatáspolitikusai és pedagógusai számára. 
Javasoljuk a magyar hazai környezeti és fenntarthatóságra nevelési eredmények terjesztése és a 
hazai érdekképviselet erősítésért ezeket a lehetőségeket támogatni és szervezetten használni 
különösen az oktatási, környezetvédelmi, egészségfejlesztési, nemzetközi fejlesztéssel foglalkozó 
szervezetek esetében. ösztönözni, támogatni kell a nemzetközi hálózatokban, szervezetekben való 
egyéni és szervezeti részvételt 

7. Javasoljuk, hogy a hazai szakmai eredmények, jó gyakorlatok, terjesztéséhez, partnerkapcsolatok 
építéséhez szükséges forrásokat, fordítási költségeket a szervezetek, intézmények, iskolák építsék be 
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a pályázatokba, projekttervekbe. Az előző stratégia ajánlásának megfelelően legyünk büszkék arra, 
mennyi mindennel járulunk hozzá a környezeti neveléshez nemzetközi mértékben is. 

A hazai projektekben legyen támogatott disszeminációs elem a nemzetközi platformokon, 
konferenciákon való terjesztés, a fordítás, külföldi partnerek meghívása.  

8. Bár az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja, az Erasmus+ 
prioritásai között nem szerepel a környezeti vagy fenntarthatóságra nevelés, ezeket a fejlesztéseket, 
együttműködéseket az oktatási a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos 
készségek fejlesztéseként, vagy az oktatási intézményekben megvalósuló minőség, az innováció és a 
nemzetköziesítés erősítése, az aktív állampolgárság szempontjából átgondolva is jól meg lehet 
tervezni. Javasoljuk ebben a témában tájékoztatások, képzések tartását a szaktanárok, intézmények, 
szervezetek számára. 

9. Annak érdekében pedig, hogy az E+ következő ciklusában a prioritások közé bekerüljön, a 
környezeti neveléssel szervezetek, intézmények működjenek együtt a Tempus Közalapítvánnyal és az 
EMMI-vel, és tegyenek javaslatot a 2020 utáni támogatási prioritásokra. Továbbá terjesszék a jó 
gyakorlatokat, projekteredményeket.  

 

Civil szervezetek számára 

A környezeti és fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó civil szervezetek vegyenek részt az FFC 4. 
céljának, a minőségi oktatásnak az elmélyítésében, megismertetésében. Működjenek együtt oktatási, 
oktatásirányítási intézményekkel, egyetemekkel a célok hazai megvalósítása, érvényesítése 
érdekében.  

 

Kapcsolódó jó gyakorlat 

ELENA – Szemtől szemben a természettel http://elena-project.eu/index.php/hu/, aminek moduljai 
a 2018. évi Fenntarthatósági témahét alapjául szolgáltak, és az ezen együttműködést 
tapasztalataira és kapcsolatrendszerére épült LEHUA- tanuljunk emberséget az állatoktól 
projekt: http://www.learningfromanimals.eu/index.php/hu/   Javasolt szerző: Suhajda Éva 
Virág, Rogers Alapítvány 

- Real World Learning Program https://www.rwlnetwork.org/ (LLP), program keretében 
kidolgozott kézmodell hasznos a környezeti nevelési programok értékeléséhez.  

http://elena-project.eu/index.php/hu/
http://www.learningfromanimals.eu/index.php/hu/
https://www.rwlnetwork.org/
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23. Egészintézményes megközelítés a köznevelési 
intézményekben 

Tóthné Timár Geng Csilla  

Az intézményi nevelés és oktatás területén már másfél évtizede elfogadott tény, hogy a tanulási 
környezet és a tanulás szereplőinek rejtett üzenetei jóval nagyobb hatással vannak a tanulókra, mint 
a tanórák vagy óvodai foglalkozások tartalma. Ez így van a fenntarthatóságra nevelés területén is. 

Milyen kompetenciaterületek szükségesek a fenntarthatóságra nevelés megvalósulása érdekében? 
„A fenntartható fejlődés eléréséhez szükségesnek tartott kompetenciák köre (rendszergondolkodás, 
interdiszciplináris elemzés és megértés, a helyi és globális problémák együttes értelmezése, 
bizonyítékok igénylése és kritikus gondolkodás, kreativitás és innováció, együttműködés a 
döntéshozatalban és cselekvésben, problémamegoldás és cselekvés) tartalmazza az innovációs és 
alkalmazkodó képességet.”213 Az idézetben megfogalmazott kompetenciák szükségesek az 
egészintézményes megközelítés megvalósulásához is az intézményekben. 

Az egészintézményesség azt jelenti, hogy az intézmény vezetése és szervezeti kultúrája, az intézmény 
üzemeltetése, az intézményben bármilyen területen folyó munka, legyen az pedagógiai vagy egyéb 
tevékenység, és az intézmény külső kapcsolatrendszere és kommunikációja, a ZöldDök megalakulása, 
a diákság megnyilvánulásai is egyértelműen képviselik a fenntarthatóságot.  

A környezeti- és fenntarthatóságra nevelésnek a köznevelési intézmények mindennapjaiban 
kiemelkedően fontos területnek kellene lenni. Ez azt jelenti, hogy az intézmények arculatától kezdve 
a tárgyi feltételeken keresztül a pedagógiai folyamatokban, és minden egyéb tevékenységben is meg 
kellene jelennie ennek a komplex területnek. 

Kulcsszavak: köznevelés ONAP és NAT; arculat; zöldítés; Zöld óvoda; Ökoiskola; energiatakarékosság; 
fenntarthatóságra nevelés; környezetbarát működés; együttműködések; civil szervezetek; ZöldDök (Zöld 
Diákszervezet) 

Helyzetkép 

A fentebb megfogalmazottaknak csak az intézmények kis része felel meg. Bár már 2005-ben 
meghirdette az akkori oktatásért és a környezetvédelemért felelős tárca az Ökoiskola pályázatot és 
2006-ban a Zöld Óvoda pályázatot is, mely címet egyre több intézmény szeretné elérni. Ezek az 
intézmények már elindultak a fenntarthatóságra nevelés útján, és már kb. 2000 intézmény a tagja a 
két hálózatnak. A pedagógusok negyede dolgozik a fenntarthatóság értékeit egész intézményes 
szinten képviselő munkahelyen.214 (Az óvodások és a tanulók negyede jár ilyen intézménybe.) 
Azonban az intézmények nagyon különböző szinten állnak a fenntarthatósági kritériumrendszer 
szerinti működés megvalósításában.215 

A fentiekben említett intézményeken kívül még vannak olyan intézmények – anélkül, hogy ezeket a 
címeket megpályázták volna – melyekben a környezeti és fenntarthatóságra nevelés kiemelkedően 
folyik, és az egyintézményes megközelítés is megvalósul anélkül, hogy a cím birtokosai lennének. 

Az iskolákban folyó jelenlegi gyakorlathoz hozzátartozik az is, hogy a 2012-es Kormányrendelet a 
Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról tartalmazott elemeket a 

                                                           
213 http://mkne.hu/index_reszletek.php?reszletek=234 , letöltés: 2019. 09. 07. 
214 A Jövő Nemzedékekért Felelős ombudsmanhelyettes irodájának 2016-os megállapítása szerint nem az a 
legfontosabb, hogy a két hálózat különleges címként fenntartsa az intézmények egy részében az önkéntes 
fenntarthatósági elkötelezettséget, hanem az, hogy a teljes köznevelési intézményrendszer közvetítse és 
tükrözze a fenntarthatóságot, egészintézményes megközelítéssel. (Szerk. megjegyzése) 
215 Sok kívülálló gondolja, hogy az a célja a két hálózatnak, hogy a gyerekek többet tudjanak (számonkérhető, 
mért módon) a fenntarthatóságról. Azonban ez a két hálózat nem erre a célra jött létre. (A Szerk. megjegyzése) 

http://mkne.hu/index_reszletek.php?reszletek=234


A kézirat felhasználását a megvitatásra korlátozza a kiadó. A jelenlegi kéziratok majdani 
elfogadott változatai ingyenesen elérhetőek lesznek az mkne.hu honlapon.   

166 

fenntarthatóságra nevelésről, de a korábbi Nat-hoz képest nem hozott igazi változást. A Fejlesztési 
területek között szerepel a fenntarthatóság, a környezettudatosság, a közműveltségi tartalmak 
között is, de ez nem elegendő az egyintézményes megközelítés bizonyos részterületeinek a 
megvalósításához. Jelenleg az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és 
jóváhagyásának rendjéről szabályozás szigorúbb kereteket ír elő a korábbinál (90% a kötelező 
tartalmak, illetve 10% a helyi igényeknek megfelelő tartalmak tanításának).  

Ez a szabályozás a korábbihoz képest még szigorúbb előírásokat tartalmaz, melynek bevezetésével 
folyamatosan háttérbe szorult az iskolákban a hagyományos tanóráktól eltérő tanulásszervezési 
módok megvalósulása. Az iskolák a növekvő tananyag, és a csökkenő szabadon választható órakeret 
szigorú előírásai között kevésbé vállalkoznak témanapokra, projektek megvalósítására, erdei iskolák 
megszervezésére, lebonyolítására stb..  A legtöbb esetben az intézményvezetők sem támogatják 
ezeket a tevékenységeket, így a pedagógusok nagy többsége sem motivált ezek megszervezésére. 

A folyamatban lévő 2012-es Nat átdolgozásának végleges eredményét még nem ismerjük, így csak 
reménykedni tudunk, hogy az 1. változathoz megfogalmazott környezeti - és fenntarthatósággal 
kapcsolatosan észrevételeket, javaslatokat figyelembe veszik az alkotók.  

 

A megvalósulás lehetséges módja 

Jelenleg az óvodáknak illetve az iskoláknak megfogalmazott pályázati kritériumrendszer – bár nem 
teljesen egyformán – de igen jól megfogalmazza a kívánatosan fejlesztendő területeket, melyek az 
egyintézményes megközelítést elősegítik. Ezek teljesülése esetén az óvodák és az iskolák működése 
környezetbarátabbá válna, és megvalósulhatna a minden területre kiterjedő környezeti- és 
fenntarthatóságra nevelés.   

Táblázat: Az intézményekben a kritériumrendszer alapján fejlesztendő területek: 

Zöld óvoda kritériumrendszere Ökoiskola kritériumrendszere 

Alapdokumentumok Alapdokumentumok 

Külső és belső továbbképzések Pedagógiai munka 

A nevelés folyamatában megjelenő 
tevékenységek 

Kommunikáció 

Tárgyi feltételek Helyi közösség, közvetlen környezet 

Kapcsolatok rendszere és hatékonysága Szervezési feltételek 

Intézmény működése Intézmény működése 

A Zöld óvodai arculat kialakítása érdekében 
végzett felnőtt tevékenységek 

Együttműködések 

A nevelőmunka folyamatának értékelése Az intézmény arculata és specialitása 

+1 feladat: Az elkövetkező 3 év során vállalt 1-
3 innovációs feladat a következő nevelési 

évben 

+1 feladat: Az elkövetkező 3 év során vállalt 1-
3 innovációs feladat a következő nevelési/ 

oktatási évben 

 

Ahhoz, hogy minél több intézményben teljesülhessenek a fenti kritériumok alapján való 
egyintézményes működés, még sokat kellene tenni kormányzati, fenntartói szinten és a köznevelési 
intézményekben az alkalmazotti közösség és a diákság szintjén is. A fenti táblázat megfelelő 
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megvalósulásához kellene társulniuk az intézményben külsősként, bérlőként működő 
tevékenységeknek is, pl. étkeztetés, büfé, vállalkozók által szervezett sportkör, egyéb tevékenységek. 

Egészintézményes megközelítés bevezetése a köznevelési intézményekben 

Az intézmény vezetése 
A környezeti és fenntarthatóságra nevelés nem valósítható meg az intézmények vezetőjének / 
vezetőinek elköteleződése nélkül. A vezetőséget fel lehet készíteni erre az összetett feladatra, vagy a 
meglévő szervezeti kultúra alapján eleve képesek az egészintézményes fenntarthatóságra nevelésre. 
A vezetők mellett a munkaközösség-vezetők képzése vagy felkészítése is szükséges, de még jobb, ha 
a nevelőtestület és a nem pedagógus munkatársak képzése is megtörténik. 

Dokumentumok átdolgozása 
A pedagógiai program (óvodában és iskolában is) a legfontosabb alapdokumentum, melynek 
tükröznie kell a zöld óvodai illetve az ökoiskolai szemléletet, az egyintézményes megközelítés 
színtereit, szereplőit, melyből kiderül, milyen válaszokat ad az intézmény a fenntarthatósági 
kihívásokra. 

Milyen az intézmény arculata, milyen fő nevelési célokat fogalmaznak meg, milyen az értékelési 
rendszerük, milyen hagyományaik vannak? Mennyire kidolgozott az egészség- és környezeti nevelési 
elvek része a dokumentumban?  

Mivel ezeket az elemeket a 20/2012 Emmi rendelet 6. 7. §-a írja elő a Pedagógiai programok kötelező 
elemeként, értelemszerűen a módosításokat a következő nevelési év, tanév előkészületeként lehet 
közösen előkészíteni. 

Az intézmény humánpolitikájának is meg kell felelnie a Pedagógiai programban 
megfogalmazottaknak. Ennek megfelelően olyan pedagógusokat kell felvenni az intézménybe, 
akiknek a szemléletmódja megfelel az intézmény arculatának, vállalják a pedagógusok a 
megfogalmazott pedagógiai, nevelési célok megvalósítását. Olyan továbbképzéseket kell szervezni az 
intézmény közösségének, vagy olyan tanfolyamokra kell beiskolázni a pedagógusokat, melyek témája 
a környezeti és fenntarthatóságra nevelés – és mindezek alapja a Pedagógiai program. 

A második intézményi alapdokumentum az SZMSZ (Szervezeti- és Működési Szabályzat), melynek 
tartalmaznia kell a fentiek szervezeti, működési kereteit. Ez az a két alapdokumentum, melyek 
alapján a fenntartóval egyeztetni tud az intézményvezető, és kérheti bizonyos konkrét programok 
megoldása, támogatása érdekében a segítségét is.  

A harmadik fontos intézményi alapdokumentum a munkaterv, melyben az intézmények éves szintre 
lebontott összes feladata, programja határidővel, felelősökkel megtalálható. Jelenleg az intézményi 
munkatervek része a Zöld óvodai, illetve az Ökoiskolai munkaterv. 

Amennyiben nem rendelkezik az intézmény ilyen címmel, abban az esetben az intézményi 
munkaterveknek kell tartalmazniuk azokat a célokat, feladatokat, eseményeket is, melyek a 
fenntarthatóságra nevelést szolgálják.  

Az intézményi munkaterv alapján készítik el a munkaközösségek a saját munkatervüket, melyben 
lebontják az intézményi munkatervben megfogalmazott célok megvalósítása érdekében tervezett 
feladataikat.  

A Házirendnek kötelezően tartalmazandó eleme lett a 20/2012 EMMI rendelet módosítása során 

(2019 augusztusában) a következő:  „f) az iskola és a kollégium helyiségei, berendezési tárgyai, 
eszközei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használatának rendjét, figyelembe véve a 
környezettudatos használatra vonatkozó szabályokat” Ilyen szabályozás nem volt eddig az 
intézményekben, ez nagy előrelépés az egészintézményes megvalósítás felé. 



A kézirat felhasználását a megvitatásra korlátozza a kiadó. A jelenlegi kéziratok majdani 
elfogadott változatai ingyenesen elérhetőek lesznek az mkne.hu honlapon.   

168 

Pedagógus minősítés változása 
A 2019/2020-as tanévtől változás történt a pedagógusok minősítésében. A 326/2013 (VIII. 30) számú 
Kormányrendelet (amit 2018 nyarán módosítottak) szerint már a 2020-ra minősítésre kötelezett, 
illetve jelentkezett pedagógusok értékelési rendszerébe 7. kompetenciaterületként bekerült a 
környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelésben való jártasság. Ez nagy előrelépés. 

A minősítő vizsga és a minősítési eljárás fejezet 7.§-a a következőket tartalmazza: 

„e) *  a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 
különböző társadalmi-kulturális sokféleségre és a fenntarthatóság szempontjaira, integrációs 
tevékenység, osztályfőnöki tevékenység, 
…………. 
g) * a környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete 
és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja,” 

2019-re elkészült az átdolgozott „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. 
és a Pedagógus II. fokozatba lépéshez” kiadvány, mely már a 7. (új) kompetenciának megfelelően 
(jelenleg ezzel 9-re bővült a kompetenciaterületek száma) kiegészítette a pedagógus kompetenciák 
fejlődési szintjeit, a pedagógiai sztenderdeket, és ennek a kompetenciának az indikátorait is 
tartalmazza. 

Ez az új elem a Pedagógiai programok átdolgozását, kiegészítését teszi szükségessé. Nagyobb 
hangsúlyt kell kapnia a környezet- és fenntarthatóságra nevelésnek. Sajnos jelenleg az intézményi 
alapdokumentumok, munkatervek jelentős része csak alig tartalmaz ilyen elemet, és még a zöld 
óvodák és az ökoiskolák alapdokumentumai is igen hiányosak – akkor is, ha a kritériumrendszer 
szerint vizsgáljuk azokat. 

Megosztott vezetés 
A megosztott vezetés az intézmények életében fontos szerepet játszik. Ez már több intézményben 
megvalósult, de még mindig nem elegendő mértékben. 

„Az iskola szakmai irányításában (a hosszú távú célok meghatározásában, a rövid távú tervezésben, 
és a tervek napi szintű megvalósításában, illetve a problémák kezelésében) a kinevezett vezetők 
(igazgatók és helyetteseik) mellett más szereplők is részt vesznek. A korszerű, tanulásközpontú 
intézményi működési jellegzetessége az együttműködés, amelynek irányítói nemcsak a kinevezett, 
formális vezetők lehetnek, hanem a szervezet egyéb tagjai is (tanítók, szaktanárok, napközis nevelők, 
iskolai könyvtáros), akiket informális vezetőknek is hívnak .”216 

Az együttműködésbe fontos bevonni az iskolákban a diákönkormányzatot is, mert a diákság körében 
a Zöld Diákönkormányzat (ZöldDök) sokat tehet a fenntarthatóság értékrendjének közvetítésében, 
szemléletformálásának érdekében. Pl. diákélet, akciók szervezése, az ifjúsági bevonása az intézmény 
fenntarthatósággal kapcsolatos rendezvényeinek pl. témanapok, témahetek szervezésébe, 
megrendezésébe, lebonyolításába stb. 

Tehát igen nagy a jelentősége annak, hogy az összes pedagógus és diák kivegye a részét az 
intézménye megfelelő működésében (pl. energiatakarékosság, tisztasági őrjárat megszervezése, 
lebonyolítása, iskolai udvar átalakítása, iskolakert kialakítása, gondozása stb.)  Ezek a tevékenységek 
történhetnek csoportban, osztályban, könyvtárban, iskolai szinten pedagógusok, de akár diákok 
szervezésében és irányításával.  

Részben az előbb felsorolt tevékenységekkel is képviselik a Pedagógiai programban és a 
munkatervekben megfogalmazott célok elérését, azaz  a környezeti- és fenntarthatóságra nevelés 
alapelveinek megvalósítását. Fontos, hogy a pedagógusok olyan tanulási helyzeteket is teremtsenek – 

                                                           
216 Tóhné Timár-Geng Csilla (2014): Megosztott vezetés. In: Út az Ökoiskola felé – módszertani segédanyag és 
útmutató leendő ökoiskoláknak. Szerkesztők: Könczey R., Szabó M., Varga A., Szerzők: Tóthné Timár-Geng Cs., 
Pállfyné Nagy É., Molnár Z., Lendvai J. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2014. Budapest 



A kézirat felhasználását a megvitatásra korlátozza a kiadó. A jelenlegi kéziratok majdani 
elfogadott változatai ingyenesen elérhetőek lesznek az mkne.hu honlapon.   

169 

iskolákban tantárgytól függetlenül – melyben a tanulók megértik a fenntarthatóság problémáit, a 
jelentőségét, és mutassanak irányt a tanulóknak abban, hogy mit tehetnek a fenntarthatóság 
érdekében. 

Rejtett tanterv 
„Minden olyan hatás, ami a gyerekeket az iskolában éri, és amiket nem tervezünk, ami nem a 
tananyag része, az a rejtett tantervhez tartozik: Mit közvetít az iskola? Milyen erkölcsi normákat, 
milyen szemléletet képvisel? Milyen a pedagógusok példamutatása a fenntarthatóság és a környezeti 
nevelés területén? stb.  Ezekre és még sok más  kérdésre választ kell adni az iskolában dolgozó 
valamennyi felnőtt viselkedésének, az iskola tárgyi környezetének.”217 

Természetesen a fenti megfogalmazás az óvodákra is illik, ott is ugyanilyen fontos, hogy mit közvetít 
az óvoda, hogyan viselkednek az óvónők, milyen a tárgyi környezet stb. 

Nagyon fontos azonban azt is tudni, hogy az intézményekben képviselt értékrend gyakran ütközik a 
tanulói és/vagy a szülői ház értékrendjével. Ebben változást elérni csak aprólékos munkával lehet. 
Ehhez be kell vonni a szülőket is. A példamutatás a kulcsszó ezen a területen. Ha a gyermekek és a 
diákok azt látják, hogy otthon és az intézményekben (pedagógusok, takarítók, konyhás nénik, 
karbantartók, portások) egységesen képviselik a fenntarthatóság értékeit, akkor jó eredményt lehet 
elérni. 

A folyosón sétáló felnőttek és diákok viselkedése is nagyon sokat mond az iskola hangulatáról, ami 
igen fontos paramétere egy intézmény működésének. 

Kulcskérdések: Milyen példát mutatunk? Mit üzenünk a saját cselekedeteinkkel?  Mennyire fontos 
saját magunknak a fenntarthatóság értékrendje? Megteszünk-e mindent ennek érdekében?  

Az iskola épülete, környezete 
A személyes példamutatás mellett az intézmény arculata, hangulata abban a pillanatban érződik, ha 
belépünk a kapun. A fizikai környezet egyből szembetűnő: folyosók, termek, tantermek díszítése, 
berendezése, az intézmény udvara, esetleg iskolakertje, a növények gondozása az osztályban, az 
udvaron. Az iskola közvetlen környéke is meghatározó, itt is sokat tehetnek a pedagógusok 
irányításával a tanulók. Fontos, hogy az ún. térpedagógiai elvekkel is megismerkedjenek a 
pedagógusok és szülők (ld. Az oktatás épülete c. fejezetet), s azokat értelemszerűen a 
dokumentumokba és az éves munkába is integrálják.218 

Az intézmény gazdálkodása a meglévő forrásokkal  
A fenntarthatóságra nevelés szempontjából a környezettudatosság szem előtt tartása mellett igen 
fontos tényező az energiatakarékos megoldások, beruházások megvalósítása, a megfelelő bútorok 
kiválasztása. Az iskolai büfé (ahol lehetőség vagy igény van erre) megfelelő egészséges ételekkel, 
italokkal való üzemeltetése sem lehetetlen, bár ezt a tevékenységet a legtöbb iskolában már külső 
vállalkozó végzi. Az iskolabüfék, étel-, italautomaták kínálatának kialakításakor az árusítható 
termékekkel kapcsolatban ugyanis a 20/1012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 129.§ és 130.§-át is 
figyelembe kell venni.  

Az óvoda/iskolakert kialakítása219 is egyre fontosabb lehetőség, ami kezd elterjedni az országban. 
Ennek megvalósításában már a 2019-es év eleje óta anyagi segítséget is kaphatnak az intézmények: 
„Bővíti az Országos Iskolakert-fejlesztési Programot az Agrárminisztérium, ami azt jelenti, hogy a 
jövőben is támogatni kívánják azt, valamint kiterjesztik az óvodákra is. A tárca fontos célkitűzése a 
városi zöldfelületek megőrzése és bővítése, illetve a helyi közösségek fejlesztése is. Az 

                                                           
217 Tóhné Timár-Geng Csilla (2014): Rejtett tanterv. In: Út az Ökoiskola felé – módszertani segédanyag és 
útmutató leendő ökoiskoláknak. Szerkesztők: Könczey R., Szabó M., Varga A., Szerzők: Tóthné Timár-Geng Cs., 
Pállfyné Nagy É., Molnár Z., Lendvai J. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2014. Budapest 
218 A szerkesztési folyamatban felmerült új tartalom. 
219 http://www.iskolakertekert.hu/index.php/hu/, letöltés: 2019. 09. 07. 

http://www.iskolakertekert.hu/index.php/hu/
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Agrárminisztérium célkitűzéseinek gyakorlati megvalósításához az egyik legmegfelelőbb közösségi 
helyszín és zöldfelület az iskolakert.”220 

A bútorokat a fenntartó vásárolja meg egy helyről az összes intézménynek, az iskolabüfé 
üzemetetése, bérlőjének kiválasztása is legtöbbször tőle függ. Az óvoda/iskolakert megfelelő 
működtetéséhez bizonyos esetekben anyagi forrás is szükséges, amire nincs pénzügyi fedezet.  

A megújuló energiaforrások használata 1-2 óvodában, iskolában már megfigyelhető (napkollektor 
használata, víztakarékos csaptelepek felszerelése), ezekhez a forrást a fenntartó biztosította.   

A legtöbb „ökointézményben” a diákokkal energiatakarékossági őrjáratot szerveznek a pedagógusok, 
mindenhol van már szelektív hulladékgyűjtés is. 

Sajnos az előbb felsoroltakra csak néhány intézményben találhatunk jó példát. Ez az 
intézményfenntartók hozzáállásától, elkötelezettségétől és időnként az anyagi lehetőségeiktől is 
függ. A fenntartó a legtöbb esetben nem érdekelt a beruházás szempontjából sokszor drágább, de 
energiatakarékos megoldások alkalmazásában.  

Az anyagi gondok megoldásában a partnerségek kiépítése is jó lehetőség lehet. A szülők, a környéken 
lévő vállalatok, a civil szervezetek bevonása segítséget nyújthat bizonyos akciók megszervezéséhez 
anyagi forrásteremtésben, szakmai tanácsadásban, illetve önkéntes munkában. 

Javaslatok 

A közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusoknak szóló célkitűzések és feladatok: 

Az intézmény környezetében lévő környezeti és fenntarthatóságra való neveléssel foglalkozó civil 
szervezetekkel való kapcsolatfelvétel. 

Az intézmény működő, hagyományos kapcsolatrendszerében (közoktatási, felsőoktatási, települési, 
testvér települési, cserediák stb.) valósítsuk meg a fenntarthatósági tartalmat. Kezdeményezzünk 
ilyen tartalmú beszélgetéseket, eseményeket, és ösztönözzük partnereinket hasonlókra. 

A két kritériumrendszer (Zöld óvoda, Ökoiskola) alapján a saját intézményben folyó tevékenység 
áttekintése, kritikus elemzése is szükséges. 

A témához kapcsolódó pedagógusképzéseken való részvétel. 

Meglévő jó gyakorlatok saját intézményre való átalakítása, adaptálása. 

A meglévő eredmények elemzése, további fejlesztési terv készítése és az egészintézményes működés 
kialakítása. 

A 2012-2016. évi munkavégzés alapján a következő szervezetek széles körű támogatást nyújtanak a 
Zöld Óvoda és az Ökoiskola címpályázat megírásához, ha hozzájuk fordulnak a közoktatási 
intézmények: KOKOSZ, HUMUSZ Szövetség, Reflex Környezetvédő Egyesület, Gaja Környezetvédő 
Egyesület, Zöld Akció Egyesület, Zöld Kör, Csemete, Giligán Egyesület , OKT-FULL Kft. 

Ajánlások kormányzati és fenntartói szint részére: 

A pedagógus pályára készülő fiatalok képzésébe nagyobb hangsúllyal kerüljön be a környezeti és 
fenntarthatóságra nevelés a saját tantárgyukon belül. Ehhez megfelelő módszertani képzést is kell 
kapniuk a hallgatóknak, hogy tisztában legyenek a saját szakterületükön a fenntarthatóságra nevelés 
pedagógiai lehetőségeivel. 

Az intézmények felújítása során a fenntartók is kezeljék kiemelt területként az energiatakarékos 
megoldások megvalósítását.  

                                                           
220 www.agrarszektor.hu/agrarpenzek/bovul-az-orszagos-iskolakert-fejlesztesi-program.15051.htmlc , letöltés: 
2019. 09. 07. 

http://kokosz.hu/
https://humusz.hu/
http://reflexegyesulet.hu/
http://www.gajaegyesulet.hu/
http://www.gajaegyesulet.hu/
https://zoldakcio.hu/
https://www.zoldkor.net/hu/
http://www.csemete.com/
file:///C:/Users/konczeyr/Downloads/Giligán%20Egyesület
http://oktfull.hu/mukodesi-teruleteink/
http://www.agrarszektor.hu/agrarpenzek/bovul-az-orszagos-iskolakert-fejlesztesi-program.15051.htmlc
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Az egyintézményes megközelítés elősegítése érdekében pályázatokkal segítsék a köznevelési 
intézményeket, hogy programjaikat sikeresen megvalósíthassák. Járuljanak hozzá az intézmények 
iskolán kívüli környezet- és fenntarthatóságra nevelés érdekében szervezett programjaikhoz pl. erdei 
iskolához minimum 1 alkalommal a tanulmányi idő alatt.  

Környezeti és fenntarthatósági nevelés témájában szervezett továbbképzések anyagi fedezetét 
központi forrásból biztosítani szükséges. 

Kapcsolódó információk: 

Jó gyakorlatok 
Az egészintézményi megközelítés megvalósításához nyújt segítséget a közoktatási intézményeknek a 
következő két honlap:  

Zöld óvoda jó gyakorlatok: http://www.zoldovoda.hu/hu/zold-ovodai-elet, (letöltés: 
2019. március 12.) 

Iskolazöldítési módszertár http://mkne.hu/iz_irasok.php  (letöltés: 2016. március 24.), itt az 
érdeklődők segítséget kaphatnak a különböző iskolai területek ökoiskolai működésének 
elősegítésére. 

Olvasnivalók: 
Bihariné dr. Krekó Ilona, Kanczler Gyuláné dr., Surányiné Palkó Eleonóra és Bihari Dóra, a 

KOKOSZ OFK szakértői, valamint a jó gyakorlatok közreadói: Ács Ildikó, Bolla Zoltánné, 
Kalmárné Kiss Bernadett, Kovács Márta, Molnárné Kiss Anikó, Németh Zoltán Ferencné, 
Pekár Zita, Radványi Lászlóné, Tóthné Bárány Csilla: Zöld óvoda leszünk, Szerkesztők: 
Könczey Réka, dr Szabó Mária, dr Varga Attila, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2014. 
Budapest  http://www.zoldovoda.hu/hu/palyazat/megjelent-a-zold-ovoda-leszunk-
modszertani-segedanyag-es-utmutato-zold-ovoda-cimpalyazatra-keszulo-
ovodapedagogusoknak-c-kiadvany, letöltés: 2019. március 12.  

http://www.zoldovoda.hu/hu/palyazat/palyazati -felhivas-zold-ovoda-es-orokos-zold-ovoda-
cim-elnyeresere- 3. sz. melléklet, letöltés: 2019. március 12.  

Iskolánk zöldítése, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 2005.  
Tóthné Timár-Geng Csilla, Pállfyné Nagy Éva, Molnár Zoltán, Lendvai Józsefné: Út az Ökoiskola 

felé, Szerkesztők: Könczey Réka, dr. Szabó Mária, dr. Varga Attila, Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet 2014. Budapest, 
http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/oi_uny_lr.pdf , letöltés: 2019. március 12.  

Ökoiskolai jó gyakorlatok:  http://ofi.hu/tudastar/fenntarthatosag/lepesek-okoiskola-fele, 
letöltés: 2019. március 12.  

Varga Attila, Könczey Réka, Saly Erika: Értékelés a magyar Ökoiskola -hálózat működéséről, 
monitoring megközelítésben Új Pedagógiai Szemle, 2017/9-10. 
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/ertekeles-a-magyar-okoiskola-halozat-
mukodeserol-monitoring-megkozelitesben, letöltés: 2019. március 12.  

http://www.zoldovoda.hu/hu/zold-ovodai-elet
http://mkne.hu/iz_irasok.php
http://www.zoldovoda.hu/hu/palyazat/megjelent-a-zold-ovoda-leszunk-modszertani-segedanyag-es-utmutato-zold-ovoda-cimpalyazatra-keszulo-ovodapedagogusoknak-c-kiadvany
http://www.zoldovoda.hu/hu/palyazat/megjelent-a-zold-ovoda-leszunk-modszertani-segedanyag-es-utmutato-zold-ovoda-cimpalyazatra-keszulo-ovodapedagogusoknak-c-kiadvany
http://www.zoldovoda.hu/hu/palyazat/megjelent-a-zold-ovoda-leszunk-modszertani-segedanyag-es-utmutato-zold-ovoda-cimpalyazatra-keszulo-ovodapedagogusoknak-c-kiadvany
http://www.zoldovoda.hu/hu/palyazat/palyazati-felhivas-zold-ovoda-es-orokos-zold-ovoda-cim-elnyeresere-
http://www.zoldovoda.hu/hu/palyazat/palyazati-felhivas-zold-ovoda-es-orokos-zold-ovoda-cim-elnyeresere-
http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/oi_uny_lr.pdf
http://ofi.hu/tudastar/fenntarthatosag/lepesek-okoiskola-fele
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/ertekeles-a-magyar-okoiskola-halozat-mukodeserol-monitoring-megkozelitesben
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/ertekeles-a-magyar-okoiskola-halozat-mukodeserol-monitoring-megkozelitesben
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24. Óvodások környezeti nevelése 

Jantnerné Oláh Ilona, építve Labanc Györgyi korábbi fejezetére 221  

Oly mértékben eltávolodtak az emberek a természettől, létfeltételüktől, hogy annak már nem 
részesei, hanem megfigyelői. Ez már az óvodáskor előtt is így van. Az óvodáskorú gyermekek, 
családjaikkal együtt, egyre nagyobb távolságban vannak már a természettől és mindentől, ami 
természetes és természet közeli. Nem benne élnek, hanem mellette. Mindentől védik őket a szülők, 
ami természet közeli, ami természetes (ami fertőzést okoz, betegséget okoz, allergiát okoz). Pedig az 
ember léte a természethez való viszonyától, kapcsolatától függ. A gyermek fejlődő személyiség, 
melynek fejlődését spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások határozzák meg. Ennek 
elsődleges színtere a család. Az óvodai nevelés mégis meghatározó szerepet játszik az egyén 
környezetkultúrájának alakításában. A kisgyermekkori és gyermekkori környezeti nevelés 
folyamatában szerzik meg a gyermekek azokat a tapasztalatokat, amelyek majd attitűddé, 
cselekvőképességgé, ismeretté, ismeretrendszerré válnak, s az egész élet során hatnak a 
személyiségre. 

Kulcsszavak: kisgyermekkor, óvodai nevelés, szokások és életvitel, ONAP, fenntarthatóságra nevelés  

Helyzetkép 

A környezeti nevelést a gyermek megszületése előtt kell elkezdeni, mégpedig a családban. A család 
életmódja, életvezetési szokásai, fogyasztási szokásai, szemlélete mintát mutatnak, meghatározzák az 
ott nevelkedő gyermek környezet iránti érzékenységét, viszonyulását. A környezet iránti attitűdök már 
iskolás kor előtt megalapozódnak, erről ld. a Család, háztartás, életmód c. fejezetet.  

2015. évtől kötelező az óvodába járás az óvodáskorú gyermekeknek.222 Magyarországon minden 
óvoda, pedagógiai közösség adaptált vagy egyéni pedagógiai program szerint végzi pedagógiai 
munkáját. Fenntartója lehet az egyház, az állam illetve magánalapítású. Kiemelten kezelheti a 
művészeteket, nemzeti hagyományainkat, sportot, nyelveket. De egyikük sem zárja ki, hogy 
mindezzel párhuzamosan a környezettudatos életvitelre, pozitív közösségi és környezeti attitűdre, és 
a fenntarthatóságra neveljen. 

A környezeti nevelésnek nincsenek működési, alkalmazási megkötései, mégis alapozó jellegű. A 
környezeti nevelés személyiségformáló, szokásalakító szerepét tekintjük az óvodai nevelés 
vezérfonalának, a tevékenységeket (játék, mozgás, mese-vers, énekes játék, rajzolás, mintázás stb.) 
mint egy gyöngyként erre fűzhető fel. A környezeti nevelés „szellemisége” a tevékenységformákon 
keresztül az óvoda mindennapjait áthatja. A célok elérése érdekében fel kell használni az összes 
óvodai tevékenységet és helyzetet: a játékot, a kommunikációt, az anyanyelvet, a testnevelést, a 
művészeteket, az attitűdök formálását, az ünnepeket, a hétköznapi óvodai életet és környezetet, 
valamint a kiszélesített értelemben vett tanulást is. 

Az óvodáskor az érzelmek időszaka, az érzelmek hatalmuk alatt tartják az egész személyiséget, az 
érzelmek határozzák meg a gyermekek kapcsolatát a környezettel és a benne élőkkel. 
Természetbarát gyermek csak természetbarát környezetben nevelődhet. A környezeti nevelés több 
mint a környezet megismerése: környezettudatos, környezetre figyelő magatartás megalapozása. 
Azokat a szokásokat, magatartásformákat alakítjuk, amelyek a környezettel való harmonikus 
együttélést biztosítják a gyermek későbbi életvitelében. A környezeti nevelés egyfajta környezeti 

                                                           
221 Labanc Györgyi: Iskolás kor előtti környezeti nevelés. Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia 2010. 
222 A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) előírása, miszerint:  8. § (2) A gyermek abban az évben, 

amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz 
részt. 
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kultúrára nevelés, amely kultúra magában foglalja a környezetre vonatkozó tapasztalatoktól és 
ismeretektől a környezetbarát életvitelig tartó teljes skálát.  

A környezeti nevelés során szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, olyan 
képességek és készségek tudatos fejlesztése zajlik, amelyek elősegítik a természetes és az ember által 
épített, létrehozott környezettel – pontosabban az ott lévő értékekkel – való harmonikus kapcsolatot. 
Segítik a környezeti problémák iránti érzékenységet, a helyes értékrendszer, a természet-, és 
környezetbarát magatartás alapjainak megteremtését223. Ennek eszközei: 

 A gyermek közvetlen környezetében lévő világ értékeinek megismertetése, megszerettetése; 

 A természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása; 

 Az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatása a helyi 
sajátosságok felhasználásával; 

 A környezettudatos életvitel alakítása (az energiával, vízzel, árammal való takarékoskodás, a 
pazarlás elkerülése); 

 A játék, különösen a szenzitív játék személyiségformáló, képességfejlesztő hatásainak a 

jelenleginél tudatosabb alkalmazása.224 

A környezeti neveléssel támogatott fejlődés várható eredménye óvodáskor végére, a gyermekek 
egyéni fejlettségének megfelelően: 

 Alakul a gyermekekben a természethez és a környezethez való pozitív viszony.  

 Tudatosul bennük, hogy a természetben nincs elhanyagolható, „felesleges” elem.  

 Úgy gondolkodnak, hogy a „természet részei vagyunk, nem tulajdonosai”. ( Ne árts, vigyázz rá!) 

 Ismernek néhány környezetvédelemmel kapcsolatos fogalmat és a hozzájuk kapcsolódó 
tevékenységeket: hulladékszelektálás, újrahasznosítás, komposztálás, veszélyes hulladék stb.  

 Megtanulják a helyes életvitel alapjait, alakulnak az egészséges életmóddal kapcsolatos 
szokások alapjai.  

 Képesek a jelenségek egyes részeinek észrevételére vagy globális szemléletére.  

 Felismerik, kutatják, értelmezik az ok – okozati összefüggéseket.  

 Emlékeznek jelenségekre, történésekre, élőlényekre, tárgyakra.  

 Képesek elemi következtetések levonására, egyszerű ítéletek alkotására.  

 Figyelnek a környezet új jelenségeire, változásaira, érdeklődnek a változás iránt.  

 Elítélik a környezet és az élőlények pusztítását.  

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja225 meghatározza a magyarországi óvodákban folyó 
pedagógiai munka alapelveit. Az óvodák saját nevelési programjuk alapján dolgoznak, melynek 
összhangban kell állnia az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában foglaltakkal. A külső világ 
tevékeny megismerése című fejezet 1. 2. és 4. pontja leírja ennek részleteit. Az alapprogram 
szemlélete világosan fogalmazza meg az óvoda, mint köznevelési intézmény alapvető teendőit a 
környezeti nevelés területén. 

                                                           
223 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 
224 Labanc Györgyi: Iskolás kor előtti környezeti nevelés. Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia 2010. 
225 ONAP, https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200363.KOR letöltés dátuma: 2019. április 14. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200363.KOR
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1. A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb természeti-
emberi-tárgyi környezetéről…… A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a 
természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. 

2. A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a 
környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 
Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, 
szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, 
megtanulja ezek szeretetét, védelmét. 

4. Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet tevékeny 
megismerését. Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett 
tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak 
alakítására. Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a 
kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható fejlődés érdekében 
helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására. 

A nevelés célrendszere túlmutat, mint látjuk, az óvodáskoron. Környezetünk jelenlegi állapota sürgeti 
a szemléletváltást, amely a gyermekeken keresztül fejti ki hatását a családon, a családon át a tágabb 
környezetre.  

Magyarországon 4579 óvoda működik, 322,7 ezer fő gyermeket látnak el az óvodai nevelés során.226 
Az óvodák nagy hányada önkormányzati fenntartású. Az épületek minősége a helyi közösségtől 
függ227, de a működés feltételeit jogszabályok írják le. Minden szülő, minden óvodafenntartó és 
minden óvodapedagógus nagy gondot fordít arra, hogy a gyermekek megfelelő környezetben töltsék 
napjaikat. 

Egyre több óvodai pedagógiai közösség ismeri fel és kezeli kiemelt nevelési területként, pedagógiai 
programjában (azaz alapvető óvodai dokumentumában) a környezeti nevelést. Az egészóvodás 
fenntarthatóságra nevelést rendszerszerűen alkalmazó, azaz „zöld óvoda” vagy „örökös zöld óvoda” 
címet viselő óvodák aránya 23% 2019-ben (898 zöld óvoda és 123 örökös zöld óvoda van). De ennél 
még sokkal több óvoda végez példaértékű környezeti nevelő munkát, akár anélkül, hogy szándékuk 
lenne minősíttetni intézményüket. A zöld óvoda hálózatnak 19 módszertani központja, bázis 
intézménye is van, valamint a KOKOSZ 1986-ból eredeztethető hálózatán belül 22 óvoda környezeti 
nevelői oktatóközpont is egyben. Összességében a környezeti neveléssel és fenntarthatóságra 
neveléssel foglalkozó óvodák száma növekvő tendenciát mutat, ami örvendetes.  

Az óvodai környezeti nevelés személyfüggő, vezetőfüggő. A magyar óvodapedagógia óriási átalakulás 
előtt áll. A jelenlegi kiválóan kidolgozott, a környezeti nevelést fókuszba állító, pedagógiai 
programokat kidolgozó nevelőközösségekben alig marad környezeti nevelő kolléga a tömeges 
nyugdíjba vonulás, a feladat ellátási helyek átalakítása, átszervezése miatt. Hatalmas a generációs 
különbség a nevelőközösségekben. A pályakezdő gyakornokok a beilleszkedés, a pedagógiai 
munkájának, az életkezdésének az alapvető problémájával foglalkozik, a közel negyven éve dolgozó 
kollégák a kiégéssel küszködnek.228 Nem ritka, hogy betöltetlen álláshelyek vannak éveken át. Ezek a 
nehézségek mind hátráltatóan befolyásolják a környezeti nevelés színvonalát. 

Nehezítik a pedagógiai munkát az óvodapedagógus hiány mellett, a csoportokban egyre nagyobb 
számban, a Pedagógiai Szakszolgálatok által diagnosztizált, speciális szaktudást igénylő, a 

                                                           
226 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1718.pdf letöltés dátuma: 2019. április 14. 
227 Ld az utolsó előtti fejezetet az oktatás épületeiről is! (A Szerk.) 
228 dr Antalka Ágota A pedagógusok kiégése http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2011/tel/7.pdf 
letöltés dátuma: 2019. április 14. és Szelezsánné Enyed Dóra: A pedagógusok körében megjelenő stressz, 
pszichoterror és kiégés jelensége; prevenciós és kezelési lehetőségek a köznevelési intézményben Opus et 
Educacio 3. évfolyam 5 szám 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1718.pdf
http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2011/tel/7.pdf
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legkülönbözőbb magatartási, idegrendszeri és részképesség-zavarokkal229 küzdő gyermek a magas 
csoportlétszámok mellett. A gyermekek igen eltérő szociokulturális és szubkulturális környezetből és 
családokból érkeznek az óvodákba, ami külön kihívás elé állítja a pedagógusok hátránycsökkentő, 
vagy éppen tehetséggondozói munkáját.    

Az informatikai forradalom is új feladatok elé állítja az óvodapedagógiát. Elkerülhetetlen, hogy már az 
óvodások is találkozzanak a digitális technikával. Elsősorban a szülők felelőssége, hogy ennek 
mértéke mekkora. Az óvodapedagógiában elsősorban a felkészülésben, szemléltetésben 
(madárhangok, madarak képei, a mikrovilág, távoli vidékek élővilága, természeti jelenségek- 
folyamatok stb.) ad nagy segítséget a digitális szakirodalom. 

Jelentős változást hozott a pedagógusok életébe, és az intézmények működését is jelentősen 
befolyásolta, a 2013-tól életbelépett pedagógus életpályamodell bevezetése230, melynek célja: az 
oktatás színvonalának emelése, a pedagógusok egyéni szakmai fejlődésének támogatása. Figyelemre 
méltó előrelépés, hogy 2020. évtől életbe lép, és a pedagógus portfóliók értékelésének új szempontja 
lesz a 7. kompetencia a „környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének 
hiteles képviselete, és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja”. 

Javaslatok 

Javaslatok az ONAP bővítésére, illetve óvodapedagógusoknak: 

Javasoljuk, hogy az ONAP bővebben, részletesebben fogalmazza meg a célkitűzéseket és feladatokat 
a környezeti nevelés területén. A kor, a környezeti nevelés kihívása az, amíg nem késő, segítsük a 
gyermekeket abban, hogy megtanuljanak eligazodni a természeti környezetben is. Biztosítsunk 
változatos, speciális tevékenységeket, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek a természeti 
és a társadalmi környezetről.  

A természeti, élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatását a 
helyi sajátosságok bemutatásával kell végezni.  

Erősítsük meg, hogy a gyermekek életkorának megfelelő szokásrendszerek, viselkedésformák 
alakítása, a természetes és az ember által létrehozott környezettel való harmonikus kapcsolatra 
vezető képességek tudatos fejlesztése, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes 
értékrendszer, a környezettudatos életvitel az óvodapedagógusok kedves és megkerülhetetlen 
feladata. 

Az ONAP és az óvoda alapdokumentumai is fogalmazzák meg, határozzák meg az alapvetéseket az 
óvodai környezeti – fenntarthatósági nevelés területén. 

Emelje ki az ONAP, hogy az óvodán kívüli, természeti közegben való tapasztalási és tanulási lehetőség 
biztosításának hatványozott a személyiségfejlesztő hatását. Deklarálja, hogy az erdei óvoda, mint 
nevelési szintér és módszer elengedhetetlen az óvodáskorúak körében. Ismerkedjenek a gyermekek a 
Natura 2000-s területekkel, a nemzeti parkokkal, a hungarikumokkal. 

Javaslatok a fenntartók felé: 

Ösztönözzék, támogassák a már zöld óvoda, és örökös zöld óvoda minősítést elnyert intézményeket, 
hogy szinten tudják tartani, sokszor önerőből elért eredményeiket. Újabb ösztönző rendszer kiépítése 

                                                           
229 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos 
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, és adatok: 
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1617.pdf és 
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1718.pdf Letöltés dátuma: 2019. április 14.  
230  Pedagógus életpálya modell bevezetése: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300326.KOR letöltés 
dátuma: 2019. április 14. 
9.https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben6.pdf letöltés 
dátuma 2019. szeptember 2. 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1718.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300326.KOR
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben6.pdf
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kívánatos arra, hogy egyre több óvoda pedagógiai munkájának legyen hangsúlyos része a 
fenntarthatóságra nevelés. Egyik eleme ennek legyen egy új pályázati rendszer és továbbképzési 
rendszer.  

Az óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek és a dajkák célirányos felkészítése a 
fenntarthatóságra nevelésre, illetve a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos oktatási feladatokra 
elengedhetetlen az alapképzésük során. 

A bázisintézmények küldetésük beteljesítéséhez, feladataik elvégzéséhez kapjanak fokozott 
támogatást, hisz a jó gyakorlatok átadása ezekben az intézményekben történik. 

 

Kapcsolódó jó gyakorlat 

Óvoda udvarán kialakított környezeti nevelési tanösvény  

A szervezet, amely gyakorolja (ha releváns): Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája 

Közreadó neve: (a személy, akihez fűződik, ha 
releváns) 

Jantnerné Oláh Ilona 

Amennyiben sem szervezet, sem személy nem 
releváns, a forrás megnevezése: 

  

A stratégiai fejezet, amelyhez elsősorban 
kapcsolódik: 

  

További kapcsolódó fejezetek, amelyeknél javasolja 
megjeleníteni: 
(csak sorszám szerint, az előző cella listájából)   

A gyakorlat rövid (egy mondatos) leírása: 
Óvoda udvarán kialakított környezeti nevelési tanösvény, 
ami segíti a fenntarthatóságra nevelést az óvodáskorúak 
és a családok körében is. 

A gyakorlat leírása (legfeljebb 1000 karakter, 
szóközzel): 

2009-ben kezdtük el kifejleszteni óvodánkban a 
környezeti nevelési tanösvényt, azzal a céllal, hogy legyen 
egy olyan pedagógiai környezetet, amely elősegíti a 
gyermekek környezettudatos magatartását, életmódját. 
Az udvar különböző szegleteit alakítottuk ki egy-egy 
állomásnak, ahol tematikus módon hívjuk fel a gyermekek 
figyelmét a természet egy-egy részletére vagy 
összefüggésekre. Tanösvényünk első állomása, az óvoda 
belső terében található: természebúvár-szoba. Ebben a 
helyiségben, a csoportszobai elmélyült kutakodásra van 
lehetőség. Érdekesek a termés, kavics, homok, és tojás és 
tollgyűjteményeink. Az erdő, mező, és patazsák. E 
„tanösvény”-nek különböző elemei vannak. Ilyenek, ami a 
hulladékszelektálással foglalkozik, másik a madarakkal, 
azok életmódjával, lepkékkel, gyógynövényekkel, 
komposztálással, bogarakkal és a  tápláléklánccal. 
Kialakítottunk madárkertet, lepkekertet. Védett 
növényeket, zöldségféléket és dísznövényeket is 
gondozunk. 

Egy jó kép: (külön csatolt file neve, fotós neve; a kép 
1200 pixel széles lehet) 

 

Célzott viselkedésváltozás (a legfontosabb):  
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Tanulásszervezés típusa, kooperativitás  

Lépték  

Munkaforma  

Alkalmazás/adaptálás feltételei   

A gyakorlatot bemutató honlap vagy más virtuális 
felszín(ek):   

Digitálisan elérhető forrás(ok): 

 http://www.zoldovoda.hu/hu/bazisovodak/bazisovodak-
bemutatkozasa   
http://benedekelekovi.paks.hu/hetszinvirag_tagovoda/index.php   
http://www.dunaharaszti.hu/dunaharaszti-hetszinvirag-ovoda-es-
tagintezmenyei  

Nyomtatásban megjelent publikáció(k):   

Módszer/tevékenységtípus kódolás (a leginkább 
jellemző, legördülő menüből):   

További módszerek felsorolása, legfeljebb 5, az 
előző menü jelzésrendszere szerint   

Célzott fenntarthatósági kompetenciák (legördülő 
menüből):   

Tartalmi besorolás 1. (tematika, legördülő 
menüből):   

Műveltségterület (legördülő menüből, ha releváns):   

Időkeret (legördülő menüből, ha releváns):   

Célcsoport (legördülő menüből):   

Helyszín (legördülő menüből, ha releváns):   

Digitalizáltság (legördülő menüből):   

 

Kapcsolódó információk 

KOKOSZ óvodai oktatóközpontjai és minősített erdei óvodái: 
http://www.kokosz.hu/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=7&id=21&Itemid=
67 letöltés dátuma:2019. szeptember 4. 

Zöld Óvoda Hálózat bázisintézményei: http://www.zoldovoda.hu/hu/bazisovodak/bazisovodak-
bemutatkozasa letöltés dátuma: 2019. szeptember 3. 

 

Szakirodalom ajánlása 

Adorján Rita Magonc – Erdőismeret és természetismereti játékok Mecseki Erdészeti Rt 2008 

Ácsné Boros Mária Környezeti játékok gyűjteménye Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda 2007  

Bartus Gábor: Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Keretstratégia – Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Bp. 2013.  

Bedő Ferencné, Czeglédi Jánosné, Kiss Balázs, Pálné, Szendi Nóra, Sebestyénné Zakor Katalin, 
Tóth Erika Ötlettár a környezeti neveléshez Tiszte forrás Természet és Környezetvédelmi 
Egyesület. 1997 Kazincbarcika  

Béres Mária Az erdőből jöttünk Oktatási ötlettár a fákról és az erdőkről. Független Ökológiai 
Központ  Bp 1994. 

Bíró Réka: Zöld Kalendárium: Ötletek öt napra óvodások és általános iskolások környezeti 
neveléséhez. Tisza Klub Szolnok 2005 

http://www.zoldovoda.hu/hu/bazisovodak/bazisovodak-bemutatkozasa
http://www.zoldovoda.hu/hu/bazisovodak/bazisovodak-bemutatkozasa
http://benedekelekovi.paks.hu/hetszinvirag_tagovoda/index.php
http://www.dunaharaszti.hu/dunaharaszti-hetszinvirag-ovoda-es-tagintezmenyei
http://www.dunaharaszti.hu/dunaharaszti-hetszinvirag-ovoda-es-tagintezmenyei
http://www.kokosz.hu/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=7&id=21&Itemid=67
http://www.kokosz.hu/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=7&id=21&Itemid=67
http://www.zoldovoda.hu/hu/bazisovodak/bazisovodak-bemutatkozasa
http://www.zoldovoda.hu/hu/bazisovodak/bazisovodak-bemutatkozasa
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D. Nagy Éva – Varga Emma Védett erdei növények. Csodaország Könyvkiadó kft Bp. 2003  

Bihariné dr Krekó Ilona Környezeti Nevelés az Erdőben: Öko Fórum Alapítvány Bp. 2002.  

Bihariné dr Krekó Ilona- Kanczler Gyuláné dr – Labanc Györgyi: Környezetkultúra az óvodában, 
Óvodapedagógus kézikönyv. Magyar Szakképzési Társaság Bp. 2005.  

Fabóné Nagyné Andrea – Faggyas Jánosné: Zöld napok a környezeti nevelésben, Tervezéstől a 
megvalósításig. Szarvas 2002. 

Fehér Anna: Játszunk? Természetesen! SuliNova Bp.2006.  

F. Nagy Zsuzsa – Molnár Ágnes Természetismereti Játékgyűjtemény. Ökológiai Intézet 
Fenntartható Fejlődősért Alapítvány Miskolc  

Fracz Lohri és Astrid Schwyter Találkozzunk az erdőben! Erdőpedagógia fordította: Domokos 
Bálint, Országos Erdészeti Egyesület -ÖKO Fórum Alapítvány Bp. 2002. 

Haraszty László – Nagy Sándor- Labanc Györgyi: Natúrázzunk!  Natura 2000 Kézikönyv zöld 
óvodapedagógusoknak. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Bp. 2016  

Jantnerné Oláh Ilona – Erdőpedagógia, egy óvoda udvarán kialakított környezeti nevelési 
tanösvényen – GlobElit 2019. 

Joseph Cornell Kézenfogva a gyerekekkel a természetben Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 
1998 

Kanczler Gyuláné dr: Környezeti Nevelés az Erdőben.: ÖKO Fórum Alapítvány Környezetvédelmi 
és Vízügyi Minisztérium, KAC, ookologie Helvetia – Hungaria Alapítvány Svájc Bp. 2002.  

Kováts – Németh Mária: Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig Comenius Kft – Pécs 2010. 

Kuti István és Kuti Istvánné: A KÖRLÁNC Környezeti Nevelés Választható Óvodai Programja 
Kecskemét 1998 
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25. Tanulásszervezés 

Saly Erika 

A fenntarthatóság pedagógiája rendszerszemléletű megközelítést, új tanítási-tanulási stratégiát 
igényel, amely a tanulás folyamatában figyelembe veszi az egyéni különbségeket, esélyt teremt 
minden gyermek számára – az atipikus fejlődésűeknek (pl. diszeseknek, tehetségeseknek, autizmus 
spektrum zavarral küzdőknek) is! – a környezet megismerésére és az ezzel összefüggő kompetenciák 
elsajátítására. Fontos, hogy a gyerekek akarjanak tanulni, kíváncsiságuk, környezeti érzékenységük 
megmaradjon, vagyis nyitottság, rugalmasság, önreflexió, tenni akarás jellemezze őket.231 

A tanulás életünk végéig jelen van mindennapjainkban. Nemcsak az intézményesült, formális tanulás 
keretei között, az iskolában lehet tanulni, hanem a különböző nemformális tanulási helyszíneken (pl. 
múzeum, állatkert, oktatóközpont), valamint az informális tanulási színtereken is (pl. „észrevétlenül” 
ható események, jelenségek az utcán, a kertben, vagy utazás közben). Az, hogy miként, milyen 
szempontok alapján tervezzük, szervezzük meg a gyerekek fenntarthatóság érdekében történő 
tanulását, miként járulunk hozzá, hogy a tanulásuk minél hatékonyabb legyen, az a tanulás célján, 
körülményén túl sok tényezőtől függ, pl. a tanulók tanulási stílusától, attól, hol is tartanak a 
fejlődésben, milyen az érdeklődésük, mennyire motiváltak. 

Hagyományos értelemben az oktatás szervezési módjai tantárgyi keretek között zajlanak: frontális 
munka, egyéni munka, párban folyó munka, csoportmunka. Sajnos a pedagógusok többsége még ma 
is csak tantárgyi keretekben gondolkodik, s főleg frontális és egyéni munkaszervezési formákat 
alkalmaz. Többnyire a csoportmunka során sem működnek együtt a tanulók, hanem pusztán 
csoportokba rendeződnek és a saját feladatukkal foglalkoznak. Nem mondhatjuk, hogy ezekre a 
tanulásszervezési formákra egyáltalán nincs szükség, hiszen vannak olyan helyzetek, amikor egy adott 
tanórán így is elérhetünk bizonyos célokat, de abban majdnem bizonyosak lehetünk, hogy a gyerekek 
többségénél ilyenkor csak látszólagos a tanulás hatékonysága.  

A komplex tanulásszervezés (pl. erdei iskola, projekt, témanap, témahét, kutatás alapú tanulás), a 
nem-tantárgyi tanulás lehetőségeinek tudatos beépítése az iskola életébe, mindazokat a 
kompetenciákat erősíti, melyeket a fenntarthatósághoz, rezilienciához hasznosnak tartunk (pl. 
kritikus gondolkodás, rendszerszemlélet, hálózatokban gondolkodás, rugalmasság, együttműködés, 
kommunikáció). 

Kutatások bizonyítják azonban, hogy minél inkább tevékenységre, sőt együttműködésre épül az adott 
„tananyag” elsajátítása, annál mélyebben beépül, megmarad. A „Tanulás piramisa” is mutatja, hogy 
együttműködést feltételező tevékenységek által hatékonyabb a tanulás, eredményesebb a munka, s 
az egyirányú ismeretátadás helyett kooperatív munkaformát kell alkalmazni, ahol egymást segítve 
szerzik meg az ismereteket a tanulók.  

 
1. ábra: Tanulási piramis232 

                                                           
231 Gyarmathy Éva előadása a 4A konferencián, 2019. márc. 9-én, Budapesten. 
232 National Training Laboratories, Bethel, Maine 
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Az együttműködni tudó gyerekek lesznek a jövő döntéshozó felnőttjei, s rajtunk múlik, hogy 
„helyzetbe” tudjuk-e hozni őket, biztosítunk-e számukra olyan tanulási helyzetet, ahol gyakorolhatják 
a fenntarthatósághoz is szükséges kompetenciákat, köztük az együttműködést. 

Éppen ezért a hangsúlyt a jövőben a nem tantárgyi, komplex tanulásszervezési formákra kellene 
tenni, hiszen együttműködésre építenek, valós problémák megoldására keresik a választ, életből 
merített témákat járnak körül, többféle kompetenciát fejlesztenek, vagyis  jobban felkészítenek a 
fenntartható jövőre.  

Hagyományos tanítás-tanulás Új tanítás-tanulás233 

Tanár-központú Tanuló-központú 

Direkt tanítás Interaktív tanítás-tanulás 

Ismeretek Készségek 

Tartalom Folyamat     

Tények és törvények Kérdések és problémák 

Elmélet Gyakorlat 

Tanterv és tantárgy Projektek 

Egyformán mindenkinek Személyre szabott 

Versengés Együttműködés 

Tanterem Változatos tanulási színterek, helyi közösség234 

Iskolának tanulás Életnek tanulás 

Kulcsszavak: hagyományos tanulási formák; komplex tanulásszervezés; erdei iskola; projekt; témanap; témahét; 
kutatás alapú tanulás; valóságra épülő tanulás; konstruktivista szemlélet. 

Helyzetkép 

Teljesítmény-kényszerben vagyunk (a tanmenetnek, tankönyvnek akarunk „megfelelni”, 
megfeledkezünk a gyerekek egyéni igényeiről), s a tapasztalatszerzésre, a valódi tanulásra nem 
hagyunk elég időt. Az élmények elmaradása a gyerekek motiválatlanságához, unalmához vezet. 
Gyorsan - ma már az alsó tagozat végére - eljutunk oda, hogy nem csillog a szemük, nem kérdeznek a 
gyerekek. A pedagógus pedig továbbra is ott áll a tanulás-tanítás középpontjában, mindenképpen 
„tanítani akar”, a gyerek meg már nem „vevő”. Aki azt gondolja, hogy ennek nincs köze a 
fenntarthatóságra neveléshez, az téved. Ugyanis régi módszerekkel, hagyományos 
tanulásszervezéssel, a frontális tanítás túlzott alkalmazása mellett a gyerekek nem fejlesztik azokat a 
kompetenciáikat, amelyek a világ megértéséhez, sőt megmentéséhez szükségesek. A „megkímélt” 
gyerekek korát éljük. Felmentjük őket a nehezebb feladatok alól, megóvjuk őket az igazi kihívásoktól, 
a hibázástól, így aztán nem tanulnak meg küzdeni, nem tapasztalják meg a következményeket 
(pl.nem visszük ki őket a hidegben, az esőben, a melegben). Az egyszerűbb formáját választjuk a 
tanulásszervezésnek: tankönyvből, padban ülve „tanítjuk meg”, pl. milyen a bodza. Vagyis többnyire 
a tantermekben „tanítunk” a természetről, a környezetünkről. Sokszor nincs is köze a valósághoz 
mindannak, amit tanítunk, legalábbis a gyerekek szemszögéből nézve nem releváns a tankönyvbéli 
anyag. Pedig ha a tanulásról másként gondolkodnánk, s elhinnénk, hogy többféle tanulási tér is 
létezik, s mernénk kimozdulni az iskola falai közül, akkor kinyílna a gyerekek számára a világ, rögtön 
lennének kérdéseik, érdeklődésükre építhetnénk a tanulást, valódi tapasztalatokra tehetnének szert. 

                                                           
233 Radó Péter: Az iskola jövője. Progress Könyvek. Noran Libro, Budapest, 2017. 
234 Radó Péternél eredetileg „Tényleges közösség” kifejezés szerepel. 
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Probléma azonban, hogy az iskolák többségében a valós élet, a világ komplexitásával alig találkoznak 
a gyerekek, hiszen a tanórákon mindig csak az adott tantárgyra vonatkozó információból, ismeretből 
kapnak egy szeletet, s azokat össze kellene illeszteniük, nagy egésszé kellene formálniuk, s látniuk 
kellene az összefüggéseket. 

Probléma az is, hogy mindig pontosan meg szeretnénk határozni tanóráink célját. Pedig nem kellene 
félnünk attól, hogy akár a tananyagtól (tanmenettől) eltérve, egy adott aktuális jelenségre reagálva, 
„beleengedjük” tanítványainkat egy olyan tanulási helyzetbe, amikor nem tudjuk előre megmondani, 
hová fognak eljutni, mit fognak tanulni. Pedig a nyílt végű tanulás során is bízhatunk abban, hogy az 
adott probléma megismerése, az arról való gondolkodás is értékes. Maga az út, amit bejárnak 
ilyenkor a tanulók, amit megélnek az egymás közötti kapcsolódások során, az hatni fog, abból is 
tanulnak. A tanulás folyamata lesz az elsődleges, másodlagossá válik, milyen tantárgyhoz köthető 
ismereteket sajátítanak el. 

Jó irányba mutató próbálkozások mindenhol vannak. Ilyen, amikor a csoportmunkát kooperatív 
módszerekkel végezzük (pl. ablak módszer, mozaik módszer), vagyis a hangsúly a közös munkán, az 
együttműködésen van. Az is pozitív, amikor a páros munka során egymást tanítják a gyerekek (pl. aki 
már tudja, hogyan kell leolvasni a hőmérsékletet, az megmutatja a társának, ő viszont kiszámolja a 
napi átlaghőmérsékletet, mert számolásban ő a jobb; vagy aki már készített kutatási tervet, az 
megtanítja a párjának, hogyan kell ezt elkészíteni, s párja meg adja a kutatási témát, a vizsgálandó 
kérdést). Vagyis ténylegesen kommunikálni kell, együtt kell működni az eredmény érdekében. 
Vannak olyan tanulásszervezési formák is, amit leginkább az alternatív iskolák alkalmaznak sikerrel. 
Ilyen pl. a tantárgytömbösített oktatás, amikor a tanórai foglalkozásokat ciklikusan szervezzük egy 
adott tantárgy, adott tanévére/félévére számítva, vagy a Waldorf-iskolákban bevált epochák, amikor 
egyes logikailag összetartozó, több tantárgyat érintő témakörök tömbösítve kerülnek tárgyalásra. 
Mindegyik nagyon hatékony, hiszen több időt rászánva az adott témára, jobban elmélyülhetnek 
benne a tanulók. 

Napjainkban egyre nagyobb jelentősége és szerepe van a konstruktivista szemléletű tanításnak, mely 
témában Nahalka István gondolatai 235 a meghatározóak. A konstruktivista tanulás során az összes 
tanulásszervezési mód, eljárás alkalmazható, sokszor kilépve a tantárgyi keretek közül. A 
konstruktivista pedagógia szerint a tudást mindenki maga építi, de ebben a folyamatban aktívan kell 
részt vennie, másokkal együttműködve. Erre kiválóan alkalmasak a komplex tanulásszervezési 
formák: erdei iskola, projekt, témanap, témahét, kutatás alapú tanulás. Vagyis az a fajta 
tanulásszervezés, ahol a tanuló aktív tevékenységére épül a tanulás, a pedagógus a háttérből segít, 
mentorál, biztosítja a tanulás feltételeit; ahol a tanulónak megengedett, hogy hibázzon, tudva, hogy a 
tévedésekből is lehet tanulni; ahol együtt kell működnie társaival egy valós probléma/jelenség 
megismerésén, megoldásán; ahol a tanulás tere nem feltétlenül az iskola.  

A komplex tanulásszervezés során jól érvényesülnek az egyéni tanulási utak. Ilyenkor a tanulók 
maguk választhatják meg, mibe kapcsolódnak be, milyen részfeladatokat vállalnak, milyen célt 
akarnak elérni, s ehhez milyen eszközöket vesznek igénybe. Ezekben a tanulási helyzetekben gyakran 
kiemelkedő teljesítményt nyújtanak azok a tanítványaink is, akik a hagyományos oktatás keretei 
között rosszabbul teljesítenek. 

Az alábbiakban a leginkább ismert komplex tanulásszervezési módok  kerülnek bemutatásra236. 

Tanulási projekt:  
A projekt a megvalósítás teljes folyamata az ötlet megszületésétől a lezárult folyamat reflektív 
értékeléséig. A projekt célja valamely kitűzött produktum megvalósítása (pl. egy biciklitároló építése, 
egy iskolakert kialakítása, egy tábor szervezése). Időtartama meghatározott. A gyerekek a tervezéstől 

                                                           
235 http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2013/nevelestudomany_2013_4_21-33.pdf (Utolsó letöltés: 2019. március 24.) 
236 Forrás: Victor András, Saly Erika, Bárdi Árpád: Komplex tanulásszervezési formák (Pedagógiai koncepció, fogalmi tisztázás); 
Magyarországi Református Egyház, 2018. 

http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2013/nevelestudomany_2013_4_21-33.pdf
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kezdve a projektcsapat tagjai, a részfeladatok megoszlanak (pl. osztályok, vagy kisebb csoportok 
felelősek egy-egy résztevékenységért). Pl. „Öröm a játék, bánat a tér”237. Egy játszótér öröm-bánat 
térképének elkészítése, majd játszótéri játékok tervezése, modellezése hulladékból. Produktum: 
kiállítás.  

Témanap, témahét:  
Egy adott tanítási napon/vagy több napon minden foglalkozás valamilyen választott téma köré épül. 
Legfontosabb jellemzője a sokszínűség, a változatosság. Mind a tanulók, mind a pedagógusok és 
bevont szülők, ill. más segítők számára azt mutatja meg, hogy a világ kimeríthetetlenül gazdag és 
sokféle. Rávilágít, hogy minden mindennel összefügg. Van, amikor – főleg alsó tagozaton – csak egy 
osztály foglalkozik egy napon át, vagy több napon át egy adott témával, de van, amikor az egész 
iskola. Az óvatosabbak először osztálykeretben tartják a gyerekeket, így forgószínpad szerűen minden 
foglalkozásra mindenki eljut. Később megbontható az osztályközösség, kisebb létszámmal alakulnak 
csoportok a kínálat alapján, s a tanulók a felkínált tevékenységek közül választhatnak, saját 
„órarendjüket” maguk állítják össze, annak alapján vesznek részt a foglalkozásokon. A nap elején 
(napindító kör) és végén (napzáró, visszatekintő kör) találkoznak csak az osztályközösségükkel. A 
témanapnak nem feltétele, hogy produktummal záruljon, de a nap folyamán elkészített, 
összegyűjtött anyagokat bemutathatják egymásnak a gyerekek. A cél viszont nem ez, hanem az adott 
téma minél több oldalról való körbejárása. A témahét ugyanolyan, mint a témanap, de az egész hét 
minden foglalkozása az adott téma köré épül. Témák: pl. ritmus, tűz, virág, fa, migráció. (Jellemző, 
hogy az iskolák egy zöld jeles napot ünnepelnek témanap keretében. Ez sem baj, de jó lenne, ha a 
világ komplexitását a megszokottakon túl más-más témán keresztül is bemutatnák.) A „Ritmus az 
életünkben”238 témanapon a tanulók megfigyelik a környezetükben a természetes és ember által 
létrehozott ritmusokat. Maguk is készítenek természetes anyagokból ritmushangszereket, melyeket 
használva fejlődik a ritmusérzékük, zenei hallásuk. Verset ritmizálnak, zenére tornáznak, néptáncot 
tanulnak stb.  

Nagy előrelépés, hogy - bár némileg eltér a felépítésük, megvalósításuk a fentiektől -, 2016-tól 
vannak központilag meghirdetett, éves rendeletben szabályozott témahetek is: digitális témahét, 
pénzügyi témahét, fenntarthatósági témahét. A témaheteket minden tanítási évben az oktatásért 
felelős miniszter adott időpontokban hirdeti meg, s az iskolák eldönthetik, részt vesznek-e 
mindegyiken, vagy csak némelyiken. Az EMMI rendelete szerint: „A nevelési-oktatási intézmény a 
munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, 
továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét 
keretében megszervezheti.”239 Nagy siker mindenképpen, hogy bár a témahetek mindegyike 
hozzájárulhat a fenntarthatósági célok eléréséhez – pl. pénzügyi tudatosságra, takarékosságra 
nevelés, vagy akár a digitális témahéten az internetes kutatások eredménye által-, még külön is 
ajánlott egy héten át a Fenntarthatósági Témahéten a központilag megadott témával foglalkozni.240 

Kutatás alapú tanulás: 
A kutatásalapú tanulás alapja egy konkrét probléma, egy jó kérdés, aminek a megoldására, 
megválaszolására a tanulók, előzetes ismereteik birtokában vizsgálatot, kísérletet terveznek. Nem az 
a legfontosabb, hogy mire jutnak, megtalálják-e a választ, hanem maga a kutatási folyamat a 
lényeges. A kutatói, kísérletező gondolkodás lépéseinek elsajátítása. Itt tapasztalhatják meg 
leginkább a tanulók, hogy nincs rossz válasz, lehet hibázni is, s abból tanulva újra el lehet végezni a 
vizsgálatot. A folyamat során először megállapítják a problémát, majd hipotéziseket fogalmaznak 
meg, információkat gyűjtenek. Utána megtervezik a vizsgálatot. Ezt követi a vizsgálat, 
megfigyeléseket végeznek, rögzítik az adatokat. Fontos, hogy az eredmények dokumentálása, 
megfogalmazása, összevetése is megtörténjen. Az eredmények értelmezése, kritikai reflexió után jön 

                                                           
237 http://ofi.hu/orom-jatek-banat-ter (Utolsó letöltés: 2019. március 24.) 
238 http://ofi.hu/ritmus-az-eletunkben (Utolsó letöltés: 2019. március 24.) 
239 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 
240 A 2019/2020. tanévben 2020. április 20-24. között lesz a fenntarthatósági témahét, melynek kiemelt témái az energia, a klímaváltozás és 
az egészségnevelés. 

http://ofi.hu/orom-jatek-banat-ter
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az eredmények közlése, a következtetés, az érvelés. Pl. Melyik gyümölcs bontja le a zselatint? 
(Probléma: a nagyi sütije nem sikerült, a zselatin felengedett rajta.) 

Sajnos az ismeretközpontú tantervek kevés teret adnak a kísérletezésre, a problémamegoldásra 
épülő módszerek alkalmazására, a kutatás alapú tanulásra. Pedig vannak előnyei: fejlesztik a tanulók 
természettudományos gondolkodását, kutatási készségeit, kritikus gondolkodását, kedvező 
feltételeket teremtenek a sikeres tanulási stratégiák megalapozásához, a megismerési módszerek 
bővüléséhez, s lehetővé teszik a természettudományok iránti pozitív attitűdök kialakulását. Az így 
megszerzett tapasztalati tudás felkészítheti a diákokat jövőbeli fenntarthatósági feladatokra, 
problémák megoldására. Hátrányuk, hogy sok időt vesznek igénybe, s kezdetben lassan jönnek a 
kutatási tervek alapján elért eredmények. Ha a pedagógus tud mentor szerepben maradni, ha hagyja, 
hogy a diák keressen számára érdekes kutatási témát, vagy ő tesz fel számára vonzó kérdést, akkor 
sikeres lesz a kutatás. A TUDOK konferenciákon a diákok mutatják be kutatási eredményeiket.   

Erdei iskola: 
A fenntarthatóságra nevelés természetközeli élményt adó, egyik legmeghatározóbb formája az erdei 
iskola. A természethez való érzelmi kötődésünk elmélyülésének, az elmélet gyakorlatban való 
megtapasztalásának, az egymásrautaltság fontosságának kiváló terepe.  Integráns része a tanítási-
tanulási folyamatnak (a szorgalmi időszaknak). A tanulók megszokott környezetétől eltérő természeti 
környezetben folyik. 3-4-5 napig (életkortól függően) tartó, szinte folyamatos együttlétet jelent 
gyerek és pedagógus számára, tehát tanulás és szocializáció egyszerre. Nem tantárgyi jellegű tanulást 
jelent, hanem komplex. Vagy az adott hely (település, erdő stb.) lehetőleg minél több szempontú 
(természeti, társadalmi, szociológiai, kulturális, egészségügyi, néprajzi stb.) megismerését célozza 
meg, vagy egy adott téma (pl. erdő, csillag, patak stb.) minden oldalú körül járását (mint a témanap). 
A pedagógus szerepe itt nem szaktárgyi ismeretek átadása, hanem a gyerekekkel való együtt-tanulás, 
a tevékenységük facilitálása, koordinálása. (Ld. bővebben az Iskolán kívüli környezeti nevelés c. 
fejezetben.) 

Tudjuk, hogy az eredményes fenntarthatóságra neveléshez fontos a rendszerszemlélet, a világ 
komplexitásának megtapasztalása, a valós élethelyzetekre épülő tanulás. Ezzel szemben az iskolában 
még mindig a tantárgyi (sőt tankönyvből való tanulás túlsúlya a jellemző, kivételesen teremtünk csak 
az iskolás gyerekek számára olyan élményt, ahol megtapasztalhatják a világ bonyolultságát, 
összetettségét. A gyerekek ráadásul többnyire nem valós szituációban tanulják meg az ismereteket, 
hanem amikor az adott tantárgy logikája (vagy a tankönyv) szerint éppen oda jutnak.241  

Tagadhatatlan, hogy a hagyományos tanulásszervezésnek is van előnye, s a legelterjedtebb még ma 
is az oktatásban. Nincs nyüzsgés, nincs hangzavar, fegyelmezett rendben, csendben „teszik a 
dolgukat” a diákok a pedagógus vezénylete alatt. Persze van, amikor erre is szükség van: az elmélyült 
önálló munkához, figyelemhez csend szükséges. Vajon valóban minden gyerek számára inspiráló, 
alkotó ez a csend?  

A frontális osztálymunka is hasznos lehet új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál, vagy 
amikor rendszerezzük a tapasztalatok alapján megszerzett tudást. Az ilyen típusú órákon azonban 
kevés lehetőség adódik a tanulók bevonására – alig van néhány tanuló, akit felszólít a tanár, s 
kérdezni is alig van idő –, és nehéz a figyelmet és az érdeklődést is hosszabb időn át ébren tartani. A 
tanár az információ hordozója, átadója, a diákok passzív befogadóként sajátítják el (?!) a tananyagot 
(már aki tud figyelni, s képes így tanulni!). Jellemző, hogy az így szerzett, „látszólagos tudás” csak 
rövidtávon marad meg a gyerekekben, hiszen nem vettek részt aktívan a tanulás folyamatában, nincs 
élményük, amihez kapcsolhatnák a tananyagot (kivételt képeznek azok a kollégák, akiknek olyan 
magával ragadó előadói stílusuk van, ami maradandó hatással bír).  

                                                           
241 Victor András, Saly Erika, Bárdi Árpád: Komplex tanulásszervezési formák (Pedagógiai koncepció, fogalmi tisztázás); Magyarországi 
Református Egyház, 2018. http://www.reformatus.hu/data/attachments/2018/08/27/kompl_tanszerv_formak_08_23.pdf (utolsó letöltés 
ideje: 2019. márc. 18.) 
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A hagyományos tanulásszervezés másik kedvelt formája az önálló munka, mely egyéni munkát jelent 
még akkor is, ha látszólag, párban és csoportban dolgoznak a tanulók. A lényeg ugyanaz: a tanuló 
egyedül végzi a feladatát. A feladatok nem differenciáltak, minden tanuló egyedül, ugyanazt a 
feladatot végzi. Gyakorláskor vagy „számonkéréskor”, amikor arra kíváncsi a pedagógus, hol tart a 
diák, akkor hatékonynak tűnhet. (Ilyenkor csak ismeretek elsajátításáról adnak számot, nem derül ki, 
mennyire együttműködőek társaikkal a diákok, mennyire, s hogyan reagálnak társaik viselkedésére.) 

Hiába tudjuk, hogy a fenntarthatósághoz, a jövő kihívásainak megoldásához többféle kompetenciára 
van szükség, mégis a hagyományos tanulásszervezési formákat alkalmazzuk ma is a leggyakrabban, s 
az ismeretátadásra helyezzük a hangsúlyt,  míg a készségek, attitűdök fejlesztésére sokkal kevesebb 
figyelmet fordítunk.  A környezeti nevelők, a fenntarthatóság pedagógiájának innovátorai 
felismerték, hogy változtatniuk kell módszertani kultúrájukon, s már egy ideje alkalmazzák a komplex 
tanulásszervezési lehetőségeket. 

A környezettudatosság erősítésének szándékát, valamint a komplex tanulásszervezés felé való 
elmozdulást az EMMI rendeletekkel is szabályozza. Az EMMI az  Agrárminisztérium 
együttműködésével minden évben nyílt pályázatot hirdet Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím 
elnyerésére242, s a kritériumok között az erdei iskola, a projektoktatás, a témahét szervezése, mint 
irány is megjelenik.  2019-ben módosították a pedagógiai programra vonatkozó előírásokat, így a 
környezeti nevelési elvek mellett a programokat és tevékenységeket, valamint a projektoktatás 
mellett a témanapokat, témaheteket is tartalmaznia kell a pedagógiai programnak.243 Valamint a már 
jelzett központi témahetek – köztük a Fenntarthatósági Témahét - megvalósítását is rendelettel 
szabályozzák.244 

Mindemellett a Nemzeti Alaptanterv (Nat) (KORM 110/2012) minden műveltségterület számára 
közös nevelési célként definiálja a fenntarthatóság, környezettudatosság területét. A helyi 
fenntarthatóságra neveléshez további segítséget adhat az iskolák kerettanterve, helyi tanterve, 
pedagógiai programja, melybe tudatosan tervezve bekerülhetnek a komplex tanulásszervezési 
programok is. A 2018-ban vitára közzétett új Nat koncepciója – melyhez az MKNE is megtette 
javaslatát — szintén támogató, sőt sürgetően ebbe az irányba mozdítaná el a hazai oktatást245 (bár 
biztosan nem állíthatjuk, hiszen még folynak  a munkálatok). 

Az ökoiskolai kritériumrendszer246 szempontjai között is megjelenik a hatékony tanulásszervezés, a 
konstruktív pedagógiai szemlélet, mint kívánatos fejlődési irány: 

„Az intézmény évente minimum kétszer, komplex tanulásszervezési formában szervez programokat 
(pl. témanapot, témahetet, projektet) a fenntarthatóság témakörében.” 

„Az intézményben az elmúlt három év átlagában évente legalább egy évfolyam tanulóinak 85%-a 
részt vett erdei iskolában.” 

Hazánkban kb. az iskolák negyede ökoiskola, vagyis olyan intézmény, mely tudatosan, mindennapos 
környezeti nevelést folytat mind a nevelési-oktatási munkájában, mind a működését, vagy a helyi 
együttműködéseit tekintve. Feltételezhető, hogy a hatékony tanulásszervezésben is van már 
tapasztalatuk, jó gyakorlatuk. (Ld. Egész-intézményes környezeti nevelés c. fejezetben.) 

A szakgimnáziumok 9. évfolyamán a 2016/2017-es tanévben új tantárgyként vezették be a komplex 
természettudományt. A komplex természettudomány tantárgy szakgimnáziumokban történő 
bevezetésével nem tudtak igazán jól élni a pedagógusok. A „komplex” kifejezést hiába értették jól, 
mégis többnyire a fizika, kémia, biológia, földrajz témák egymástól elkülönült feldolgozása követte 

                                                           
242 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
191/A. § (2) bekezdése alapján. 
243 20/2019 (VIII. 30.) EMMI Rendelettel módosított 20/2012 (VIII. 31.) EMMI Rendelet, hatályos 2019. 09.01-től. 
244 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 
245 A Nemzeti alaptanterv tervezete; https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2018/08/a-nemzeti-alaptanterv-
tervezete_2018.08.31.pdf (Utolsó letöltés: 2019. március 25.) 
246 http://ofi.hu/hir/palyazati-felhivas-20192020-tanevre-szolo-okoiskola-cim-es-orokos-okoiskola-cim-elnyeresere 
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egymást. A tárgyat tanító pedagógusok közül kevesen éltek a valódi lehetőséggel, a tematikus 
bontással, vagyis egy-egy jelenség értelmezésével, magyarázatával, megértésével különböző 
szaktudományos szempontok szerint. Az eredeti elképzelés az utóbbi célt szolgálta volna, s ezzel 
hozzájárult volna a fenntarthatósághoz szükséges kompetenciák gyakorlásához is, akár egy-egy 
környezetvédelmi téma körbejárásával, megértésével. 

Ahhoz, hogy a világot megértsük, a környezetünket megóvjuk, először szeretnünk kell. Érzelmi 
viszonyulásunktól függ, mennyire tudunk harmóniában élni a világ többi teremtményével, az épített 
környezettel, mennyire hatnak ránk a globális folyamatok. Mégis az iskolai mindennapokban sajnos 
lebecsüljük az érzelmek szerepét, s túlzottan az ismeretekre tesszük a hangsúlyt. 

A pedagógusok szemléletváltására van mielőbb szükség ahhoz, hogy a nevelés-oktatás megújuljon. A 
fenntarthatóságra nevelés minden pedagógus dolga. Erről ld. a Pedagógusképzés c. fejezetet.  

Többé már nem egy tankönyv és egy tanár az információ forrása, hanem maga a valóság. Az életszerű 
helyzetekben fellelhető valóságos problémákra csoportosan, változatos munkaformákkal és 
módszerekkel keresik a diákok a választ.247 A konstruktivista pedagógia sajátos tanulási környezetet 
igényel, amelyben a tanulók együtt dolgozhatnak és segíthetik egymást, változatos eszközöket és 
információs forrásokat használva, a tanulási célok eléréséhez és a problémamegoldó 
tevékenységhez.  

Javaslatok 

Fontos a konstruktivista szemléletmód és a differenciálás (egyéni tanulási utak) pedagógiájának 
hangsúlyozása. 

Fontosnak tartjuk a komplex tanulásszervezés (pl. erdei iskola, projekt, témanap, témahét, kutatás 
alapú tanulás), a nem-tantárgyi tanulás lehetőségeinek tudatos beépítését az iskola életébe, hogy a 
fenntarthatósághoz, rezilienciához hasznosnak tartott kompetenciákkal rendelkezzenek 
tanítványaink (pl. kritikus gondolkodás, rendszerszemlélet, hálózatokban gondolkodás, rugalmasság, 
együttműködés, kommunikáció). 

Illesszünk be helyi szinten olyan tartalmakat minden iskolatípusban, s minden évfolyamon, melyek 
komplex tanulásszervezés útján támogatják a fenntarthatósági célok elérését! A globális 
felelősségvállalás, egészintézményes fenntarthatóságra nevelés céljainak eléréséhez szorgalmazni 
kell az iskolai projekt, a témanap, témahét éves munkatervbe való beépítését! (Ld. Iskolán belüli 
környezeti nevelés c. fejezet vonatkozó részletét.)  

Szorgalmaznunk és támogatnunk kell, hogy minél több intézmény részt vegyen a központi FTH-en! Jó 
lenne, ha a témahetek témájának meghatározásában, valamint az iskolák témahétre való 
módszertani felkészítésében részt vehetnének a több évtizedes tapasztalattal rendelkező környezeti 
nevelők! Az iskolákat a helyi civil szervezetek programkínálattal segítsék! A központi programok 
összeállításakor jó lenne becsatornázni a civil szervezetek meglévő módszertani és egyéb anyagait, 
melyek hozzájárulhatnának a sikeres fenntarthatósági témahéthez. 

A pedagógusoknak  a tanulás támogatójává, mentorrá, tanácsadóvá, facilitátorrá kell válniuk”. Ezzel 
segítik leginkább tanulóik fejlődését. 

Nyitott iskolaként működjenek iskoláink! A nem iskolában dolgozók is kerülhessenek „pedagógus 
szerepbe”, pl. egy könyvtáros, egy mérnök, egy nagyszülő, egy órás, egy zenész, vagy egy volt 
tanítvány is segítheti a tanulás folyamatát. Hatalmas meggyőző ereje van, amikor egy roma 
származású szülő mesél a cigány hagyományokról, a közösségi szokásaikról vagy egy kerekesszékben 
ülő ember mutatja meg, miként közlekedik. 

                                                           
247 Ld. a Greta Thunberg-féle jelenséget, a világméretű, diákokat mozgósító önszerveződő klímasztrájkot. 
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A hagyományos tanítás-tanulás felől az új tanítást-tanulást jellemző irányba kell elmozdulni, hogy a 
fenntarthatóságra neveléshez szükséges kompetenciák megfelelően fejlődjenek.  

A tanulásszervezésnek mindig a leghatékonyabb módját válasszuk! Változatosságra kell törekedni.  
Legyünk tudatában, hogy a kooperatív tanulási módszerek alkalmazása segíti az együttműködést, az 
egymásra figyelést, a problémák megoldását, pl. vitamódszer, drámajáték, world cafe. 

Találjunk alkalmat a kísérletezésre, a problémamegoldásra épülő módszerek alkalmazására, a 
kutatásra! Biztassuk diákjainkat érdekes kutatási témák keresésére, vagy adjunk számukra témalistát, 
amiből választhatnak! Mindenképpen erősítsük, hogy a hibázás része lehet a kutatásnak, s ugyanúgy 
eredményhez vezethet. 

Tanulószervezetként működjünk! Iskolánk fejlesztésére hosszú távú projektként tekintsünk! Fontos 
az iskolavezetés, a teljes pedagógus közösség és az iskola környezetében levő kulcsszereplők (pl. 
szülők), tanulók bevonása a közösen kitűzött cél megvalósításának folyamatába. 

Vegyük figyelembe az egyéni tanulási módokat, utakat, stílusokat!   

A valós élethez közel álló szituációkat vegyük észre, építsünk rájuk! A tanulók közt témává vált, vagy a 
helyben felmerült ügyekre tanulási lehetőségként tekintsünk, s egyben tegyük lehetővé, hogy a 
tanulóink maguk kezdjék a tanulásuk egyes lépéseit megtervezni, a tanulás tudatosítása, a tanulás 
tanulása érdekében.  

Fontos a komplex természettudományok tanításához szükséges módszertani képzések tartása, 
eszközök biztosítása, a Nemzeti Köznevelési Portálon elérhető komplex természettudomány tantárgy 
huszonkét témaköréhez kidolgozott digitális eszközcsomag használata, terjesztése! 

Változatos tanulási környezetet biztosítsunk a tanuláshoz! Lépjünk ki az iskola falain túlra, legyen 
tanulási tér az utca, a helyi társadalmi környezet, a múzeum, a park, az erdő stb.! „Nem tudok 
senkinek semmit tanítani, csak megteremthetem számára azt a környezetet, amelyben tanulni 
képes.” (Carl Rogers) 

Kapcsolódó jó gyakorlat 

A szabad tanulás tanulásszervezési formát (Freiarbeit)248 az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Karán adaptálta Németországból Horváth Miklós és Gaál Éva. Kifejezetten fogyatékkal élő és/vagy 
hátránnyal induló cigánygyerekek integrációjára, fejlesztésére fejlesztették ki: úgy differenciálnak, 
hogy a gyerek saját képességeiknek megfelelő ütemben tudjanak haladni. A szabad tanulás a tanulók 
önálló kezdeményezésére, cselekvésére épít, figyelembe veszi az érdeklődésüket, a képességeiket, a 
tanulási motivációjukat, a tanulási stílusukat, a tanulási tempójuk terén jelentkező egyéni 
eltéréseket. Széles kínálatból választhatják ki a tanulók szabadon a feladataikat, amelyeket 
igényeiknek megfelelően, egyéni úton haladva oldanak meg. Ha ezeket a feladatokat a környezeti 
nevelés témaköreiből merítjük, akkor máris hozzájárultunk a tanulók érzékenyítéséhez, felelős 
állampolgárrá neveléséhez.  

A Komplex Instrukciós Program – KIP (Hejőkeresztúri Modell)249 jó gyakorlata azt példázza, hogy a 
gyerekek önbizalmát, önértékelését, tanulási kedvét a saját tanulási és közösségi sikereikre építő 
módon helyre lehet állítani, s ezzel a tanulásban legkevésbé sikeresnek tartott társadalmi rétegekből 
érkezve is szeretik az iskolát és a tanulást, s természetesen eredményesebb a szocializációjuk is. A 
Komplex Instrukciós Program magas szintű, heterogén csoportmunka szervezésével működik olyan 
osztályokban, ahol a tanulók közötti a tudásbeli különbség, az intelligenciatípusok250 eloszlása és a 
kifejezőkészség tág határok között mozog. A Komplex Alapprogramot (KAP) ebből a jó gyakorlatból 

                                                           
248 http://epa.oszk.hu/03000/03047/00029/pdf/EPA03047_gyosze_2005_2_121-128.pdf (Utolsó letöltés: 2019. március 25.) 
249 Komplex Instrukciós Program – KIP (Hejőkeresztúri Modell): 
http://komplexinstrukcio.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=102 (Utolsó letöltés: 2019. március 25.) 
250 Gardneri intelligenciatípusok, ld pl. http://www.kooperativ.hu/sites/default/files/a_tobbszoros_intelligencia-betekintes.pdf 

http://epa.oszk.hu/03000/03047/00029/pdf/EPA03047_gyosze_2005_2_121-128.pdf
http://komplexinstrukcio.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=102
http://www.kooperativ.hu/sites/default/files/a_tobbszoros_intelligencia-betekintes.pdf
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fejlesztették ki, s bővítették az egésznapos élménydús iskolaidő-szervezést fenntarthatósági témájú 
tanulással is (Életgyakorlat Alprogram néven). 

Ökoiskola nevelési-oktatási program koncepciója szerint kidolgozott modulok között több jó gya-
korlat található a komplex tanulásszervezésre, melyet gyakorló pedagógusok terveztek, próbáltak ki. 

A MRE Tananyagfejlesztő Csoportja is vállalta, hogy református iskolák pedagógusaival fejleszt olyan 
modulokat, amelyek a komplex tanulást (tantárgyközi tanulást) segítik. A modulok témái nem 
minden esetben köthetők ténylegesen a fenntarthatóságra neveléshez, de az elsajátított 
gondolkodási, tanulási folyamat biztosan hozzájárul ahhoz, hogy később egy-egy bonyolult környezeti 
problémát, jelenséget is komplex módon közelítsenek majd meg a tanulók. 

Az alternatív iskolák, az egyre gyakrabban alakuló tanulóközösségek tanulására leginkább a komplex 
tanulásszervezés a jellemző. Azon belül változatos módszerekkel, változatos tanulási színtereken 
tanulnak a gyerekek, gyakran saját választásuk alapján döntik el, mit és hogyan tanulnak. Gyakorolják 
a demokratikus döntéshozatalt, felelős döntéseket hoznak. 
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26. Iskolán belüli környezeti nevelés  

Iván Zsuzsanna  

Hatékony környezeti nevelést, környezettudatos magatartás kialakítását egész iskolára kiterjedő 
komplex iskolai programokkal, mindennapi gyakorlattal lehet elérni. Az oktatás –nevelés folyamatának 
egyik legfontosabb része a pedagógusok tanítási célkitűzésének, módszereinek megválasztása. Ma már 
elengedhetetlen a fenntarthatóság pedagógiájának ismerete, alkalmazása, amit a hatályos 
jogszabályok támogatnak is. A diákok többsége a tanórákon túl is sok időt tölt az iskolában. Ezért az 
iskola kiemelt felelőssége a tanórákon kívüli foglalkozások sokszínű, különböző érdeklődési köröket, 
igényeket kielégítő foglalkozások megszervezése. Az iskola pedagógiai programjának 
megvalósításához, az intézmény működtetéséhez szükséges feltételeket a mindenkori fenntartó adja. 
Ahhoz, hogy az oktatás – nevelés folyamata hiteles legyen, szükséges, hogy az ehhez szükséges 
feltételeket a fenntartó ugyanabban a személetben biztosítsa. A fenntarthatóságra, globális 
felelősségvállalásra nevelés csak akkor lehet hatékony, ha az oktatás minden eleme ezt szolgálja a 
hatályos jogszabályoktól a tanítási órákig, amiben különösen nagy felelőssége van a döntéshozóknak.  

Kulcsszavak: Nemzeti alaptanterv; kerettanterv; tanórán kívüli foglalkozás; pedagógus iskolazöldítési 
lehetőségei; fenntartó; döntéshozó  

Helyzetkép 

Az utolsó Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia megjelenése óta az iskolai környezeti nevelés helyzete 
sokat javult – annak ellenére, hogy 2005-2012 között volt csak kötelező, hogy a helyi pedagógiai 
program önálló környezeti nevelési programrészt tartalmazzon, attól kezdve csak a környezeti nevelési 
elveket kellett megfogalmazni. A 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv már több 
ponton tartalmaz a környezettudatosságra, fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos célokat, 
fejlesztési területeket. Örömteli módon szaporodtak az ökoiskolák, az ökoiskola-hálózathoz tartozás 
rangot jelent az iskolák számára. 2018-ban bekerült a pedagógus kompetenciák közé a 
fenntarthatóság-pedagógia. Így a témában már a közeljövőben gyors tartalmi és módszertani fejlődés 
várható az alapképzésben, a továbbképzésekben, és a pedagógusok értékelésében is. 2019-ben 
módosították a pedagógiai programra vonatkozó előírásokat, így környezeti nevelési elvek mellett a 
programokat és tevékenységeket, valamint a projektoktatás mellett a témanapokat, témaheteket is 
tartalmaznia kell a pedagógiai programnak.251 

A Nemzeti alaptanterv szerint252 a felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák 
gazdag változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat 
tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy 
a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a 
fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az 
intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok 
gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi 
folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen 
és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába.253 A Nemzeti 
alaptanterv hangsúlyozza a kulcskompetenciák komplex fejlesztését, ami az élethosszig tartó tanulás 
magalapozásához is elengedhetetlen. A fenntarthatóság sikeréhez viszont nélkülözhetetlen az 
élethosszig tartó tanulás. A tanulás alkalmazkodás – ha nem veszítjük el tanulási-alkalmazkodási 
képességünket, akkor nagyobb eséllyel tudunk reziliens választ adni egy-egy környezeti-társadalmi 
változásra; amelyet, pl. életmódunk tarthatatlansága miatt, óhatatlanul meg kell élnünk. Minden 

                                                           
251 20/2019 (VIII. 30.) EMMI Rendelettel módosított 20/2012 (VIII. 31.) EMMI Rendelet, hatályos 2019. szept. 1-től; ugyanitt módosult a 
kollégiumi házirend tartalmi szabályozása annak érdekében, hogy a környezettudatos használatra vonatkozó szabályok bekerüljenek a 
házirendbe. 
252 Más tanterv szerint működő iskolák – alternatív, egyházi - programjában is kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés. 
253 Nemzeti alaptanterv, 2012. 
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műveltségterületen kialakítandó kompetenciának tartja a kritikus gondolkodást, a kreativitást, a 
problémamegoldást, az együttműködést, a kockázatértékelést, a döntéshozatalt, az érzelmek 
kezelését, a kapcsolati kultúrát és a toleranciát. Márpedig ezek szinte pontosan ugyanazok, amelyeket 
a fenntarthatóság szempontjából  fontos kompetenciáknak tartanak. Az egyes műveltségterületek 
alapelvei, céljai között is megjelenik a környezetért és fenntarthatóságért érzett felelősség kialakítása, 
valamint az önmagáért és a közösségért felelős életmód kialakítására nevelés.  

A kerettanterv254 fejlesztési területei, nevelési céljai között is külön szerepel a fenntarthatóság, 
környezettudatosság. A tanuló ismeri és betartja a kapcsolatteremtés elfogadott formáit. Képes az 
adott helyzeteknek megfelelő magatartási formákat alkalmazni a társas élet különféle színterein. 
Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja tevékenységét. 
Tisztában van azzal, hogy a vállalt feladatok felelősséggel járnak. Tapasztalatot szerez arról, hogy 
nemcsak kötelező feladatai vannak, hanem szabad választása alapján is segíthet környezetében (iskola, 
otthon). Itt is megjelennek a kulcskompetenciák a kompetenciafejlesztés céljaival együtt. Határozott 
elvárás a környezettudatosságra nevelés, amelynek eredményeként a tanuló „felismeri az emberi 
tevékenység környezetre gyakorolt káros hatásait, belátja, hogy erőforrásaink döntően végesek, és 
ezeket körültekintően, takarékosan kell hasznosítanunk. Nyitottá válik a környezettudatos 
gondolkodás és cselekvés iránt, képes környezettudatos döntések meghozatalára”.255 

A jelenleg érvényben levő kerettantervekben szereplő egyes tantárgyak céljai, feladatai, fejlesztési 
területei különböző mélységben, de tartalmazzák a környezettudatos gondolkodásra, cselekedetre 
nevelést. Ez azért lényeges, mert a környezeti nevelés évtizedeken keresztül (a hetvenes évektől az 
ezredfordulóig szinte kizárólag) a természettudományokat tanító pedagógusokra, illetve néhány lelkes 
tanítóra korlátozódott. A humán tárgyat tanítók közül az idegennyelv-szakosoknak voltak jó 
kezdeményezéseik. Az összes tantárgy zöldítése viszont bátortalanul indult el. Jelentős fordulatot 
jelentett az ökoiskolák megjelenése, majd az ökoiskolahálózat bővülése. Nagy segítséget jelent, hogy 
megosztják tapasztalataikat, jó gyakorlatukat. Nézzünk néhány természettudományos tantárgyakon 
kívüli kerettantervi példát.  

Magyar nyelv és irodalom: Fontos szerepet kap a magyar nyelv és irodalom kerettantervben a 
környezet- és médiatudatos magatartás kialakítása, a manipuláció hatásmechanizmusainak 
megismerése, a manipulációval szembeni védekezés. A testi-lelki egészség, a jó önismeret az egész 
életre meghatározó jelentőségű, ezért ezeken a területeken is fontos szerepe van a magyar nyelv és 
irodalom tantárgynak.  

Idegen nyelv: Környezetünk védelme. Veszélyeztetett állat- és növényvilág. Nevezetes napok: Fák és 
madarak Napja, a Víz Világnapja, a Duna Napja. Szelektív hulladékgyűjtés. Környezettudatos viselkedés.  

Matematika: Szöveges feladatok megoldása a környezettudatossággal, az egészséges életmóddal, a 
családi élettel, a gazdaságossággal kapcsolatban.  

Történelem: A tanuló mérlegeli a globalizációs folyamatok előnyeit és hátrányait, képes megítélni a 
történelmi-társadalmi kérdéseket, folyamatokat a demokratikus értékek jegyében. Belátja a 
globalizáció és a rendszerváltozás közötti összefüggéseket. Kialakul benne a kisebbségek, 
nemzetiségek iránti megértés, a demokratikus és a környezettudatos gondolkodás. Azonosul az 
egységes Európa gondolatával, felkészül a közéletben való tudatos részvételre.  

Erkölcstan: Környezetem és én: épített és tárgyi világ, a világ öröksége. Ökológiai lábnyom. Külön 
kiemelendő a nevelési céljai: Az erkölcstan magába foglalja az ember minden fontos viszonyulását – 
önmagához, társaihoz és közösségeihez, környezetéhez és a világhoz –, mert ezek alapozzák meg azt 
az értékrendet, amelyre az ember döntései során támaszkodhat. Egyre inkább kialakul a gyerekekben 
az előrelátás képessége, amely fontos lelki alapja lehet a másokért való felelősségvállalás és a 

                                                           
254 Kerettanterv, 2012. A kerettantervek pedagógiai szakaszonként tartalmazzák az adott iskolafokozaton folyó nevelés-oktatás általános 
célrendszerét, tantárgyi struktúráját, a kötelező és közös követelményeket, valamint a követelmények teljesítéséhez szükséges óraszámokat. 
Évfolyamonként meghatározzák e tantárgyak minimálisan kötelező óraszámait, valamint a kötelezően közös követelményeket. 
255 Természettudományos és technikai kompetencia. Kerettanterv, 2012. 
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környezettudatos életmód kialakulásának, valamint a kezdeményezőképesség és a vállalkozói 
kompetencia megalapozásának. Annak tudatosítása, hogy az emberi tevékenység hatással van a 
környezet állapotára, és mi magunk is szerepet játszhatunk a természet károsításában vagy 
védelmében.  

Vizuális kultúra: Az épített környezet és a tárgyak világának, valamint a környezetalakítás 
lehetőségeinek jobb megértése, s az ezzel járó felelősségek megtapasztalása teszi lehetővé, hogy a 
gyerekek képesek legyenek az épített környezettel egészségesen együtt élni, annak kevésbé 
kiszolgáltatottá válni, így egy „környezettudatos” életformát elfogadni és gyakorolni. Informatika: A 
papír nélküli nyomtatási lehetőségek megismerése, az analóg információk digitalizálása erősíti a 
környezettudatosságot, felkészíti a tanulókat a fenntarthatóság megteremtéséből adódó feladatokra. 
A jövőorientált gondolkodás kialakítása érdekében érdemes megismerni az informatikai eszközök 
egészségre gyakorolt hatásait, a környezetet kímélő energiatakarékos üzemmódokat.  

Testnevelés és sport: A testi és lelki egészségre nevelés értékei egybeforrnak a testnevelés és sport 
műveltségterület célrendszerével. Szorosan ide tartoznak azok a sport és a környezet kapcsolatát 
tartalmazó, a környezettudatosságot szolgáló információk, amelyre a szabadtéren történő 
sportfoglalkozások adnak lehetőséget.  

A jelenleg készülő, a tervek szerint a 2020/2021-es tanévtől bevezetésre kerülő Nemzeti alaptanterv 
tervezetében256 a tanulási és nevelési célok között önálló pontként megjelenik a fenntartható jelen és 
jövő iránti elkötelezettség. Ebben minden intézmény számára elvárásként szerepel, hogy az iskola 
közössége alapdokumentumaiban szabályozza a fenntarthatósággal és környezettudatossággal 
kapcsolatos feladatait. A nevelés-oktatás alapvető értékei között a környezeti fenntarthatóság mellett 
megjelenik a globális felelősségvállalás is. Azáltal, hogy a fenntarthatóságra nevelést az iskola egész 
közösségére, tanulókra, pedagógusokra és a szülőkre is vonatkoztatja,  az egészintézményes 
fenntarthatóság értékrendjének alapelvét támasztja alá.  

A hatékony, eredményes oktatás – neveléshez a tantárgyi tartalmakon túl nagyon fontosak a 
pedagógusok által alkalmazott módszerek257. Az iskola a pedagógiai programjában rögzíti azokat a 
tanítási módszereket, amelyeket a nevelőtestület elfogadott. Ezeknek pedagógiailag hitelesnek, 
korszerűnek kell lenniük, és a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük. A módszerek 
megválasztását, változatosságát, tanulócsoporthoz igazítását a köznevelési törvény a pedagógusok 
kötelességei és jogai között rögzíti. Az intézmények működését szabályozó EMMI rendelet a 
pedagógiai programok tartalmi elemeinek felsorolásában konkrétabban fogalmaz: A nevelőtestület és 
az intézményvezető döntése alapján a pedagógiai program tartalmazza az iskolában alkalmazott 
sajátos pedagógiai módszereket, beleértve a projektoktatást, és legújabban a témanapokat, 
témaheteket is. A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók 
érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül a probléma 
megoldása és az összefüggések feltárása útján.258 Megjelenik tehát a projektoktatás, ami a környezeti 
nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának egyik elengedhetetlen módszere.  

Az oktatás-nevelés folyamatának meghatározó része a tanórán kívüli tanulás és iskolaélet. A 
2013/2014-es tanévtől a köznevelési törvény értelmében a „tanórán kívüli foglalkozást” felváltotta az 
„egyéb foglalkozás” fogalma: a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú 
foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja.259 A köznevelési törvény szerint általános iskolában a 
délutáni foglalkozásokat úgy kell megszervezni, hogy legalább16 óráig tartsanak. Ezt a lehetőséget az 
iskolák tapasztalatai alapján egyre több diák veszi igénybe. A foglalkozások típusát kormányrendelet 
szabályozza, melynek alapján az adott intézmény – az igényeknek valamint a személyi és tárgyi 
feltételeknek megfelelően – a tantárgyfelosztásban megtervezi a konkrét tevékenységeket. Ezek 

                                                           
256 https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2018/08/a-nemzeti-alaptanterv-tervezete_2018.08.31.pdf 
257 A módszerekről sokféle módon szó esik a Komplex tanulásszervezés c. fejezetben is. 
258 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 7.§(4) 
259 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 4.§ 5. 
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céljait, tartalmát, időkeretét illetve a szervezés elveit a helyi szabályzatokban, dokumentumokban kell 
szabályozni. Az egyéb foglalkozás lehetőségei:  

a) szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, 

b) sportkör, tömegsport foglalkozás, 

c) egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, 

d) egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, 

e) napközi, 

f) tanulószoba, 

g) tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, 

h) pályaválasztást segítő foglalkozás, 

i) közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás, 

j) diákönkormányzati foglalkozás, 

k) felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, közösségi 
fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos, a tanulókkal való törődést 
és gondoskodást biztosító egyéni, a kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos 
kollégiumi, valamint szakkollégiumi foglalkozás 

l) tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság, valamint 

m) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható 
osztály- vagy csoportfoglalkozás lehet.260  

A fenti foglalkozásokra számtalan lehetőség kínálkozik. Szinte mindegyikhez lehet külső partnerek, civil 
szervezetek segítségét kérni, együttműködéseket kötni. 

Szakkör keretében például kedvelt a „zöld járőr”, vagy a természetbúvár, amikor a természetjárás 
közben nemcsak annak szépségeit fedezik fel a diákok, hanem annak „bánatpontjait” is, ahol 
valamilyen környezetszennyezés, természetrongálás történt.  

Sportkörön belül természetjáró csoportokat is szervezhetnek.  

Fejlesztő foglalkozást élvezetesebbé teszi, ha az eszközöket, játékokat természetes anyagokból, 
termésekből a pedagógus a diákokkal együtt készíti, illetve azokkal „öko” feladatokat oldanak meg, 
játszanak. 

Napköziben a tanulási időn túli időt lehet egész tanévre úgy tervezni, hogy az kapcsolódjon az iskolai 
fenntarthatóságra nevelést szolgáló programokkal, egészítse ki azokat. Legyen minden csoportnak 
arculata, saját programja, mutassák meg egymásnak. Például lehetnek projekthónapok, egy-egy adott 
témában.  

Pályaválasztást segítő foglalkozások során a tanulók különböző szakmákkal, pályákkal ismerkednek. 
Fontos szempont legyen számukra, hogy tudjanak meg minél többet arról, hogy az egyes 
munkahelyeken mit tesznek a környezettudatosságért, a fenntarthatóságért.  

A közösségi szolgálatot teljesítő diákokat nagy örömmel fogadják a füvészkertek, állatkertek, 
múzeumok, környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, de az iskolák is „zöld” 
programjaikra. 

A diákönkormányzat szerepe már általános iskolában is egyre fontosabb. Több iskolában megalakultak 
a zöld diákönkormányzatok. Találkozókon tapasztalatokat cseréltek, sőt különböző javaslatokat tettek 

                                                           
260 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról, 17§ (2) 
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az iskolazöldítéssel, lokális vagy globális környezeti problémákkal kapcsolatban, amiket továbbítottak a 
döntéshozóknak, szakmai szervezeteknek.  

Javaslatok: 

Pedagógusoknak 

A környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés és globális nevelés céljai, feladatai, eszközei 
egyértelműen és láthatóan jelenjenek meg a pedagógiai programban. 

Az éves munkatervben szerepeljen az adott tanévre szóló „zöld” program, amit építsenek be a 
tanmeneteikbe. A tervezésbe vonják be a diákokat.  

A környezeti nevelésükhöz keressenek partnereket: civil szervezeteket, nemzeti parkokat, 
természettudományos diáklaboratóriumokat, múzeumokat, könyvtárakat, állatkerteket, 
füvészkerteket, általános – és középiskolákat, felsőoktatási intézményeket, szolgáltatókat. 

Kapcsolódjanak be hazai és nemzetközi programokba: Szitakötő program, Energiakaland stb. 

Csatlakozzanak az ökoiskola-hálózathoz, ismerkedjenek meg az ökoiskola kritériumrendszerrel.  

Alakítsák meg, és működtessék a zöld diákönkormányzatot. 

Az energiatakarékos működés ellenőrzésére vezessék be az energiajárőr diákszervezetet. 

A lehetőségekhez igazodva lelkiismeretesen és példamutatóan működtessék a szelektív 
hulladékgyűjtést. 

Fokozottan figyeljenek a hulladékmegelőző tevékenységre, az ehhez szükséges feltételek jelenjenek 
meg a házirendben (pl. eldobható eszközök tiltása). Szervezzenek a témához kapcsolódó programokat 
(pl. vezetékes ivóvíz ihatóságának demonstrálása). 

Az iskola adottságainak megfelelően hozzanak létre iskolakertet. 

A délutáni foglalkozások között jelenjenek meg az öko-szakkörök, hulladék felhasználását célzó 
kézműveskedések. Tervezzenek tematikus, „zöld” napközis foglakozásokat. 

Módszertani tárukban szerepeljen a témanap, témahét, projekt, tanulói kutatások, kirándulások, erdei 
iskola. Minden pedagógus – és rajtuk keresztül minden végzős diák - legyen képes kooperatív 
technikák alkalmazására.  

Fenntartóknak 

Támogassák az iskolák környezeti nevelési vagy fenntarthatóságra nevelési programját. Az iskola „zöld” 
működtetése érdekében tegyenek lépéseket. Többek között a karbantartások, korszerűsítések ennek 
jegyében történjenek. A szelektív hulladékgyűjtés minden lépéséhez biztosítsák a feltételeket, a 
tantermi, irodai gyűjtéstől az elszállításig. Az energiatakarékosság érdekében vizsgálják meg az 
intézményeket, és tegyék meg a szükséges lépéseket (pl.világítás-, fűtéskorszerűsítés, nyílászárók 
cseréje). Lehetőség szerint támogassák az iskolakert programot. Térjenek át a környezetbarát 
beszerzésekre (pl. irodai eszközök, anyagok, tisztítószerek). Csökkentsék a papíralapú 
adatszolgáltatást.   

Értékeljék, ismerjék el az intézmények, a pedagógusok, a tanulók és csoportjaik környezettudatos 
tevékenységét. Az iskolai tanévi beszámolókban kérjék a „zöld” tevékenység részletezését. Legyen 
visszajelzés. Az elismerés az iskola zöldítő tevékenységének fejlődését illetve fenntartását vegye 
figyelembe. A diákok elismerésére díjakat alapíthatna, átadásukat rangos rendezvényekhez köthetné. 

Döntéshozóknak 

A nevelés-oktatás folyamatához kapcsolódó jogszabályok támogassák a környezeti nevelés és 
fenntarthatóság tanulása minden lépését. A megvalósításhoz, személyi és dologi kiadásokhoz, 
biztosítsanak anyagi forrást. Így például támogassák az erdei iskoláztatást, és a természetben történő 
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tanulás többféle formáját is (közlekedés támogatása, program- szállásköltségek, stb.) Az iskolák 
kapjanak a fenntarthatóságra nevelés és a globális nevelés céljait szolgáló oktatási segédanyagokat, 
eszközöket. Minden tankönyv felülvizsgálatát a globális felelősségvállalásra nevelés szempontjából 
meg kell tenni. A tartalmakon túl fontos a tankönyvek kivitelezésének, mennyiségének (diákonkénti) 
felülvizsgálata is. A tankönyvvé nyilvánítás eljárásában szigorúan vizsgálják, hogy a könyv megfelel-e a 
fenntarthatóságra nevelés és a globális nevelés elveinek. 
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27. Iskolán kívüli fenntarthatóságra nevelés  

Neumayer Éva, Sevcsik András  

A tanítási időben, de az iskola épületén kívüli, fenntarthatóságra irányuló szemléletformáló 
tevékenység, amely különféle tereken és intézmények közreműködésével valósítható meg. A 
fenntarthatóságra nevelés egyik legproduktívabb eszköze lehet az iskolán kívüli oktatás, ahol a 
gyerekek a „valósággal” – nem digitális világ – találkoznak. Ennek egyik legjobb módja, ha a 
természetben töltenek időt.  

Egyre több kutatás irányul arra, hogy az embernek szüksége van a természetben eltöltött időre. A 
teljesség igénye nélkül néhány eredmény: a természetben időt eltöltő és élményt szerző gyerekek 
egészségesebben fejlődnek és kevesebb betegség éri őket, képességeik jobban ki tudnak bontakozni, 
a családhoz és a közösséghez jobban kötődnek, jobban teljesítenek a tanulásban. Ugyanezek igazak 
azokra a felnőttekre is, akik kirándulnak, szabadban töltik a szabadidejük egy részét. Olyan 
összefüggést is sikerült már kimutatni, hogy 1 dollárnyi kerékpár- és sétautakba fektetett pénz 2,94 
dollárnyi megtakarítást jelentett az egészségügyi kiadások terén.261 

Ugyanezekből a kutatásokból kiderül, hogy az összefüggéseket is könnyebben fedezzük fel, ha 
rendszeresen töltünk időt természeti környezetben. Márpedig az összefüggések meglátása és a 
rendszerszemlélet a fenntarthatóság egyik kulcskompetenciája.262 

A gyerekek és a fiatal felnőttek egyre több időt töltenek a digitális világban, aminek hatásai még 
egyértelműen nem tisztázottak. Talán nem túlzott bátorság kijelenteni azt, hogy az élő világban, 
természetben töltött idő pozitív hatásai elvitathatatlanok. A természet csodáinak megtapasztalása 
hiányában a valós érzékenyülés is elmaradhat. 

A terepi programok jó lehetőséget nyújtanak a lexikális tudás gyarapításán túl az összefüggések 
felfedeztetésére, valamint a művészetek gyakorlására is. Akár terepi alkotások (pl. land art), akár 
zene, irodalom vagy más művészeti ágaknak teret tudunk találni a természetben. Ideális helyszín 
lehet a STEM illetve STEAM oktatás számára is. (STEM: science-tudomány, technology-technológia, 
engineering-mérnöki tudományok, mathematics-matematika; STEAM: + arts-művészetek). 

A teljesség igénye nélkül mutatunk be néhányat a bevált iskolán kívüli tanulási terekről és 
helyzetekből, programokból:  

 Erdei iskola: „Sajátos, a környezet adottságaira építő nevelési, tanulásszervezési egység. A 
szorgalmi időben megvalósuló, egybefüggően többnapos, a szervező oktatási intézmény 
székhelyétől különböző helyszínű tanulásszervezési mód, amely során a tanulás a tanulók 
aktív, cselekvő, kölcsönösségen alapuló együttműködésére épül. A tanítás tartalmilag és 
tantervileg egyaránt szorosan és szervesen kapcsolódik a választott helyszín természeti, 
ember által létesített és szociokulturális környezetéhez. Kiemelkedő nevelési feladata a 
környezettel harmonikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése és a közösségi 
tevékenységhez kötődő szocializáció.” 263 

 Szabadég iskola: A természetben megvalósuló rövidebb-hosszabb fenntarthatósági 
programok, sok esetben egybeeshet az erdei iskolával. A tapasztalatok (és a fenti kutatások) 
szerint szabadég-iskolaként az erdei iskola az az intézményhez kötődő komplex 
tanulásszervezési mód, ami a legnagyobb hatásfokú változást eredményezheti a gyerekek 
szemléletében.  

                                                           
261 Home to Us All, Children and Nature Network, 2018; Connecting with Nature to Care for Ourselves and the 
Earth, Children and Nature Network,  
262 Fenntartható fejlődési célok oktatása. UNESCO, 2017; magyar fordítás: EKE-OFI, 2017 
263 Erdei iskola minősítés dokumentumai. Erdei Iskola Program Érdekegyeztető Tanácsa, 2013 
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 Egyéb intézményekben megvalósuló fenntarthatóságra nevelés például: múzeumok, 
kiállítások, állat- és növénygyűjtemények. Ezeken a helyszíneken, az iskola falain kívüli 
természettudományos tematikájú közeg, szakvezetői adottságok biztosíthatják a környezeti 
nevelés feltételeit. A környezeti nevelés azonban nemcsak természettudományi tematikájú 
múzeumokban lehetséges, hanem pl. történeti, néprajzi, művészeti múzeumokban is 
(hasonlóan az iskolai tantárgyakhoz). 

 Jeles napokhoz kötődő rendezvények: A környezetvédelmi és természetvédelmi jeles 
napokat sokféleképpen meg lehet ünnepelni. Ezek közül egyre népszerűbbek az akár egész 
iskolát megmozgató, akadályversenyszerű (nem feltétlen versenyeztető) rendezvények, ahol 
a gyerekeknek kisebb csoportokban feladatokat kell megoldaniuk.  

 Terepgyakorlat: Tantervhez kötődő, iskolán kívüli megvalósuló tevékenység, melynek során a 
diákoknak lehetőségük van az iskolában tanultakat a valóságban is szemügyre venni, 
megtapasztalni.  

 Akciók, rövidtávú, környezet- vagy természetvédelmi tevékenységek (szemétszedés, 
faültetés, élőhely fejlesztés stb.) Ezek a tevékenységek időben és céljukban is 
meghatározottak. Az esetek zömében fizikai munkával párosulnak, látványos eredményhez 
vezetnek. 

 Ipari létesítmények látogatása, közüzemek működésének megismerése elsősorban 
fenntarthatósági szempontok alapján, pl.: hulladékgazdálkodó telephelye, vízmű, napelem 
park 

 Iskolai közösségi szolgálat: „Szervezett keretek között végzett egyéni vagy csoportos, anyagi 
érdektől mentes segítő tevékenység, amely a helyi közösség érdekeit és a középiskolás 
diákok személyes fejlődését egyszerre szolgálja.”264 Mivel a közösségi szolgálat partnere lehet 
környezetvédelemmel, fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó civil szervezet is, nagy 
szemléletformálási lehetőség rejlik benne.  

 Cserkészmozgalom: Egy önkéntes, keresztény, ifjúságnevelő mozgalom, amely nyitott 
mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint 
felekezettől függetlenül. A cserkészet alapvető célja, hogy támogassa a fiatalokat testi, lelki, 
társadalmi és szellemi képességeik teljes kifejlesztésében mind egyénként, mind felelős 
állampolgárként és helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeik tagjaiként.265 Hangsúlyos a 
természet tisztelete, így a fenntarthatósági alapelvek sem állnak távol tőlük.  

 Vándortábor: Iskolai keretek között, de nyáron megvalósuló, adott útvonalon történő 
túrázás. A szálláshelyek nem egy helyen vannak, hanem az útvonal mentén egymás után. A 
szemléletformáló tevékenység a pedagógusokon múlik. 

 Egyéb: a fentieken kívül még számos egyéb tere is lehet az iskolán kívüli fenntarthatósági 
nevelésnek.  Ezekből néhányat a Stratégia C részében266, a jó gyakorlatoknál mutatunk be. 
Pl.: Kicsik és nagyik program; kincskereső programok; Dunavirág Vízibusz.  

Kulcsszavak: erdei iskola; gyűjtemények; iskolán kívüli; fenntarthatóság; természet; valóság;  

Helyzetkép 

Az előző Stratégia óta eltelt időben az iskolán kívüli fenntarthatóságra nevelés lehetőségei 
ellentmondásosan alakultak. Néhány pozitív példa:  

                                                           
264 https://cskwiki.hu/iskolai-kozossegi-szolgalat-2/  
265 https://hu.wikipedia.org/wiki/Cserkészet  
266 A tervezett „NKNSA - Jó gyakorlatok gyűjteménye”, amely csak digitálisan jelenik majd meg (a szerk.) 

https://cskwiki.hu/iskolai-kozossegi-szolgalat-2/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cserkészet
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Infrastruktúra tekintetében az állami (és egyes esetekben az egyházi) szervezetek meglehetősen sok 
támogatást fordíthattak fejlesztésre. Így a nemzeti parkokhoz, erdészetekhez tartozó erdei iskolák, 
látogatóközpontok, kilátók, tanösvények megújultak, felépültek, jó lehetőséget nyújtva a terepi 
környezeti nevelésre. Szintén jelentős támogatást kapott az állatkertek és a múzeumok egy része, 
amiből a szemléletformálási tevékenységük infrastruktúráját is fejleszthették. A múzeumi fejlesztések 
esetében nemcsak a közönségforgalmi terek és kiállítások, hanem a programok és pedagógiai 
kiadványok is jelentősen fejlődtek, a „poros, unalmas” múzeumi imázs eltűnőben van. 

Kormányzati támogatással kerültek kidolgozásra a gyalogos, vízi és kerékpáros vándortáborok . A 
szervezést végző pedagógusok számára akkreditált pedagógus továbbképzést dolgoztak ki, amin 
szintén támogatást igénybe véve tudnak részt venni. A diákok kedvezményesen vehetnek részt a 
vándortáborokon.   

A Natura 2000 területek és fajok bemutatására elkészült egy kiadványsorozat az (EKE-)OFI 
gondozásában: Natúrázzunk! – Natura 2000 kézikönyv zöldóvoda pedagógusoknak; valamint 
ökoiskola pedagógusoknak. Mindkét fajta kiadvány elkészült mind a hét magyarországi régióra, tehát 
összesen 14 füzet. 

A közösségi szolgálatok alkalmával lehetősége van a középiskolás diákoknak arra, hogy testközelben 
megtapasztaljanak környezet-, természetvédelmi témákat. Bárhova kerülnek, mindenképp 
találkoznak a valósággal.  

Szervezetek, ágazatok közötti sikeres együttműködések legtöbb esetben a jó személyes 
kapcsolatokon múlnak. Számos példa adódik nemzeti park igazgatóságok, civil szervezetek, sőt 
gazdasági társaságok pozitív együttműködésére.  

A jelek szerint azonban az iskolán kívüli környezeti nevelés jelenlegi helyzete közel sem kielégítő.  

Jelenleg számtalan gyerek gazdasági okokból nem találkozhat iskolán kívüli környezeti nevelési 
programmal. Azaz a családok, oktatási intézmények egy része nem engedheti meg magának, hogy 
finanszírozzanak egy-egy fenntarthatósági témájú külső programon való részvételt. Amíg jelentős 
azoknak a száma, akik nem tudják kigazdálkodni a pénzért kínált szemléletformáló programok 
részvételi díját, addig a társadalom jelentős hányada kimarad ezekből. A pénzügyi hiány a programok 
árán kívül érinti az iskolák mobilitását, a meglévő intézmények fenntartását. az infrastruktúrára szánt 
támogatás elosztásának módját is.  

A minőségi szolgáltatásokhoz az infrastruktúrán kívül képzett oktatók és jó programok is szükségesek. 
Az oktatók túlnyomó része magánszorgalomból, jobb esetben tanfolyamokon, továbbképzéseken 
képezi magát. A felsőoktatásban (ld. 32. fejezet) lehetősége van a hallgatók egy részének ismeretet 
szerezni a fenntarthatóságra nevelésről, de iskolán kívüli, különösen terepi programok tartására ezek 
a kurzusok nem készítik fel őket.  Továbbképzéseket nemzeti parkok, erdészetek, civil szervezetek 
tartanak, illetve az egyes intézmények saját munkatársaikat képzik. A jó környezeti nevelő nem 
hagyhatja figyelmen kívül a világ változásait, annak rezdüléseire érzékeny és előremutatóan reagálnia 
kell. Fontos, hogy a technológiai újításokat megfelelően alkalmazni tudja, akár új eszközök, akár új 
módszertanok kifejlesztése esetében (pl. virtuális tanösvények267).  

A minőségi programok biztosítása miatt lényeges a minősítési rendszer is. Az erdei iskolák központi 
minősítése jelen pillanatban esetleges, hozadék nem igazán származik belőle a szolgáltatók számára. 
az Erdei Iskola Program Érdekegyeztető Tanács működteti az erdei óvoda és az erdei iskola 
szolgáltatás országos minősítési kritériumrendszerét. A Tanácsban képviseltetik magukat az oktatást 
és a környezetvédelmet is képviselő minisztériumok, a civil és vállalkozói erdei iskola-szolgáltatók, és 
a közoktatást segítő intézmények küldöttei. Az erdei iskola program adminisztrációs feladatait civil 

                                                           
267 „E-tanösvények” (internetről letölthető tájékoztatókkal, munkafüzetekkel), és QR-kódos intelligens tanösvények (ahol a segédanyagok 
mobilalkalmazással a helyszínen elérhetők). Forrás: Natúrázzunk! kézikönyvek (A szerk.) 
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szervezet, a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ 
[www.kokosz.hu]) végzi268. A rendszer azonban akadozik és több ponton megújításra szorul.  

Erdei iskola programot nemzeti parkok, erdészetek, civil szervezetek és vállalkozások is szerveznek. 
Rajtuk kívül számos szállásadó ad helyet erdei iskolai programoknak, külső programadókkal. Fontos 
része az erdei iskolai programoknak a példaadás is, így az is, hogy az oktatóközpontok üzemeltetése 
is tükrözze a fenntarthatóság szemléletét. Amennyiben létezne egy jól működő koordináló szervezet, 
akkor nagyban segítené a résztvevők munkáját egy kiforrott statisztika a résztvevők létszámáról. 
Jelenleg a nemzeti park igazgatóságok esetében áll rendelkezésre statisztika erre vonatkozóan.   

Az iskolai rendszerben gondot okoz, hogy az iskolán kívüli oktatásra nagyon kevés a felhasználható 
időkeret, a pedagógusok egy része nem találja ezt a formát hatékonynak, illetve nem készül fel egy-
egy program előtt.  

Mindezek mellett figyelembe kell venni a hatékonyságot is. Az évi egy-két alkalommal megvalósuló 
programok csekély hatással lehetnek a jellem- és értékrend fejlődésre ahhoz képest, hogy egy fiatal 
napi szinten, órákon keresztül szembesül és belemerül a fogyasztói lét fenntartásába, figyelmen kívül 
hagyva annak fenntarthatatlanságát. Természetesen egy alkalom is elérhet jelentős hatást, de nem 
ez a jellemző. A szemlélet változásához nélkülözhetetlen a felelős családi háttér, a motivált, 
felkészült, hiteles pedagógusok munkája és a környezeti nevelők rendszeres megjelenése egy 
gyermek életében.  

Az elmúlt 20 évben az erdei iskolázás tekintetében sajnos kevés eredményt sikerült elérni. Bár 
mindenki egyetért azzal, hogy ez az egyik leghatékonyabb környezeti nevelési módszer, még mindig 
csak vágyálom, hogy minden általános iskoláskorú gyerek legalább egyszer eljusson erdei iskolába. 
Ezért érdemes felülvizsgálni az eddigi erre irányuló tevékenységeket és szakmai összefogással 
hatékonyabban lobbizni a fentiek érdekében.  

Javaslatok 

Az erdei iskolák helyzetéről 2015-ben készült egy átfogó kutatás és tanulmány a Svájci hozzájárulás 
által támogatott SH/4/10 sz. projekt („Égigérő” tanterem) keretében, Helyzetkép és szakmai 
javaslatok az erdei óvodáztatás, erdei iskoláztatás működtetési rendszerével kapcsolatban címmel. A 
javaslatok részben felhasználjuk ennek a kutatásnak az eredményeit. 

Kormányzati és szakpolitikai döntéshozók, szakmai közösség számára 

Rövidtávon (1 év) 
Fontos, hogy a politikai döntéshozók felismerjék, teljesítsék saját felelősségüket a fenntartható jövő 
biztosításában. Ez kizárólag akkor valósulhat meg, ha a gyerekek egy olyan alap szemléletformálást 
tapasztalnak meg, amely hosszútávon befolyásolja felelős döntéseiket.  

Az iskolán kívüli fenntarthatóságra nevelés összehangolása érdekében szükséges egy ágazatokon 
átívelő koordináló szervezet létrehozása (a hajdani  KÖNKOMP mintájára), melynek feladata lehet a 
résztvevő szervezetek és személyek regisztrálása, a finanszírozás, a minősítés, a képzések, 
tájékoztatás stb. és összehangolása.  

Középtávon (2-5 év) 
A javaslatok megvalósításához elengedhetetlen a törvényhozók részéről a jogi háttér kialakítása.  

A diákság életének szerves része legyen az iskolán kívüli fenntarthatóságra nevelés. Az ehhez 
szükséges időkeretet biztosítani kell a nemzeti alaptantervben a tanév részeként.  

Az iskolák keressék a bemutatóhelyeken (múzeumok, könyvtárak, állatkertek és botanikus kertek 
stb.) dolgozókat, és fejlesszenek közösen a bemutatóhely adottságait a legjobban kihasználó 
fenntarthatóságra nevelési programokat. 

                                                           
268 NKNS 2010 
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Ki kell dolgozni az iskolán kívüli fenntarthatóságra nevelési programok finanszírozási rendszerét és 
annak hosszú távú működtetését mind a szolgáltatók, mind az iskolák tekintetében.  Első lépésben a 
lemaradó régiókban élő gyerekek számára kell biztosítani a programokon való díjmentes részvételt.  

Erdei iskola tekintetében cél, hogy minden általános iskolás gyerek az iskolai tanulmányai alatt 
legalább egyszer eljusson erdei iskolába.  

Olyan erdei iskolai minősítési rendszert szükséges kidolgozni és működtetni, amelynek célja a hosszú 
távú, hiteles minőség biztosítása, továbbá egyértelmű előnyt jelentsen a benne résztvevő 
szolgáltatók, pedagógusok és szervezetek számára.  

Érdemes a minősített szolgáltatók körét bővíteni, Nem elegendő csak a nemzeti parkok és erdészetek 
fejlesztése – a civil szervezetek és a vállalkozók egy része komoly vonzerőt jelenthet a célközönség 
számára.  

Szükséges az felsőoktatási és szakmai továbbképzési rendszer olyan átalakítása, amely szakmailag 
felkészíti a programadókat; továbbá célszerű lenne, hogy minden pedagógusjelölt képzése során 
találkozzon a fenntarthatóságra nevelés lehetőségeivel.  

A pedagógusok motiválása elengedhetetlen ahhoz, hogy a többletfeladatokkal járó iskolán kívüli 
programokat megszervezzék. Motiválásuk történhet anyagilag, a pedagógus minősítési rendszerben 
való beszámítással, vagy munkaköri órakedvezménnyel is.  

Hatékony lenne egy mentorálási rendszer kiépítése is, amelynek keretében az iskolák egymásnak 
tudnának segíteni.  

Hosszú távon 
Hosszabb távú cél az, hogy mindenki óvodától tanulmányai végéig rendszeresen részt vegyen iskolán 
kívüli fenntarthatóságra nevelési programon és ennek minden feltétele adott legyen.  

 

Kapcsolódó jó gyakorlat 

Kicsik és nagyik: generációk közötti tanulás. Egyik bevált módszere iskolásokkal ellátogatni egy idősek 
otthonába, ahol az idősekkel együtt vehetnek részt fenntarthatósági foglalkozáson. 
Bővebben: http://www.magosfa.hu/kicsikesnagyik/ 

Kincskereső séták: egy-egy terület játékos felfedezése. Pl. Vác kövei kincskereső lap: 
http://www.magosfa.hu/vaci-ko-kereso-kincskereso/ 

Börzsönyliget kincskereső: http://www.magosfa.hu/borzsonyliget-alig-latott-titkai-kincskereso/  

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság vizibusza: https://dunaviragvizibusz.hu/   

Vándortáborok: *** hiányzó tartalom, pl. 
https://www.hellovidek.hu/szorakozas/2019/07/22/termeszetjaras-a-kornyezetvedelemert-
vandortabort-szerveznek-diakoknak  

Virtuális tanösvény: *** hiányzó tartalom, pl. DINPI 

Erdei iskolák – számos jó gyakorlatot a C rész*** tartalmaz.  

Kapcsolódó információk 

Lehoczky J.: Iskola a természetben, avagy a környezeti nevelés gyakorlata. Raabe Klett 
Könyvkiadó, Budapest, 1999 

Cornell, J.: Kézenfogva a gyerekekkel a természetben. MKNE, Budapest, 1998  

http://www.magosfa.hu/kicsikesnagyik/
http://www.magosfa.hu/vaci-ko-kereso-kincskereso/
http://www.magosfa.hu/borzsonyliget-alig-latott-titkai-kincskereso/
https://dunaviragvizibusz.hu/
https://www.hellovidek.hu/szorakozas/2019/07/22/termeszetjaras-a-kornyezetvedelemert-vandortabort-szerveznek-diakoknak
https://www.hellovidek.hu/szorakozas/2019/07/22/termeszetjaras-a-kornyezetvedelemert-vandortabort-szerveznek-diakoknak


A kézirat felhasználását a megvitatásra korlátozza a kiadó. A jelenlegi kéziratok majdani 
elfogadott változatai ingyenesen elérhetőek lesznek az mkne.hu honlapon.   

199 

http://www.kokosz.hu/ 

„Tudom, mert már kipróbáltam, hogy nem halok bele!” 

(Könczey R. megj. a Konferencia számára) 

Kérem a Szerzőket és a Konferenciát, hogy fontolják meg, van-e annak tere és értelme, 
hogy minden gyerek, s fokozatosan minden felnőtt is rendszeresen (évente, kétévente, 
felnőttként 3-5 évente EGYSZER, akkor is, és különösen akkor, ha különben sosem válik 

meg az okoseszközétől,) megtapasztalhassa a kütyümentes, net-telen, nem virtuális 
valóságot? Járulékos információk: Ahhoz, hogy ne a megvonási tünetek domináljanak, 

legalább 3, de inkább 4 nap szükséges – az első két napon a megvonás a legerősebb 
élmény (legalábbis kamaszkortól felfelé, a kisebbek hamarább tudnak másra is figyelni). 
Valamint a gyarlóságunk miatt: ehhez hálózattal lefedetlen területek szükségesek. Ilyen 

területek értelemszerűen a barlangok, és van még néhány lefedetlen védett terület. Már 
alig.  

Tehát lehetne-e javaslat arra, hogy a) Az 5-13 éves korosztály részére évente, a 14-25 éves 
korosztály részére kétévente, a 26-99 éves korosztály részére ötévente javasolt, hogy 

néhány egybefüggő napot olyan helyzetben, például természeti környezetben töltsön, 
ahol figyelme elszakadhat a virtuális világtól azért, hogy saját tapasztalata legyen arról, 

valóban lehet élni okoseszközök nélkül is. b) A (3G, 4G, 5G) hálózatokkal lefedetlen 
helyszíneket fenn kell tartani például erre a célra, és ezeket a helyszíneket listázni és őrizni 

kell. Megfontolható, hogy ezeket a lefedetlen területeket természetvédelmi értékként, 
vagy ökoszisztéma szolgáltatásként azonosítsa az ország.  

Pl. lehetne az erdei iskolának ilyen célja, de az alábbi tavaszi globális kezdeményezés is 
ilyen, „off vagyok!” típusú (bár nem elég hosszú): 

Ki a tanteremből! – nap, ld. pl. https://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/kezdemenyezesek 

http://www.kokosz.hu/
https://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/kezdemenyezesek
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28. Szakképzés 

Szandi-Varga Péter  

A szakképzésben azok tanulnak, akik a gazdaság különböző területein a termelőmunkát végzik, illetve 
közvetlenül irányítják azt, így a környezetterhelés mértéke és az erőforrás tudatossága rajtuk (is) 
múlik. Magyarország Kormányának szándéka, hogy hazánkban a piacképes szakképzett emberek 
száma jelentősen növekedjen és a fiatalok a szakképzés felé orientálódjanak.  Tény, hogy a 
szakképzést nem a legjobb képességű diákok választják, sokak kényszerből kerülnek erre a pályára. A 
sajátos nevelési igényű (SNI) diákoknak az esetek túlnyomó többségében is ez az irány az egyetlen út 
a munka világába. A gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje a szakképzett munkaerő. A gazdasági 
növekedés viszont ellent mond a fenntarthatóság elvének. Mindezeket a fenti kijelentéseket 
figyelembe véve láthatjuk, hogy a szakképzéssel való foglalkozás a fenntarthatóság tárgyalásában 
elengedhetetlen.  

Kulcsszavak: Szakképzés; gazdaság; kompetencia; SNI 

Helyzetkép 

A szakképzésről az elmúlt időszakban történt, és az előre láthatón bekövetkező átfogó változások 
(Szakképzés 4.0) tükrében nehéz releváns helyzetképet adni. Annak lehetősége pedig, hogy 
részleteiben vizsgáljuk, bemutassuk a szakképzés utóbbi időkben bejárt útját, és a lehetséges 
forgatókönyvek hatásait kimerítően elemezzük, messze meghaladják ennek a Stratégiának a 
szakképzésre szánt kereteit. Ezek ellenére megpróbálunk egy pillanatnyi képet felvillantani a szektor 
állapotáról és bizonyítani azt, hogy a szakképzésnek meghatározó helye van a fenntarthatóság 
kialakításában. Csak pár példa álljon itt a szakképzési helyzet objektív leírásának nehézségét 
illusztrálandó. Megtörtént a szakképzési intézményrendszer integrációja a Szakképzési Centrumokba. 
Intézményfenntartói változások során a szakképzés végül a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, majd 
az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz került. E mellett vannak egyházi és alapítványi, illetve 
egyéb, más minisztériumok által vitt szakképzések. A 2015/2016-os tanévig szakiskolának hívott 
képzési forma, oktatási intézménystruktúra a 2016/2017-es tanévtől szakközépiskola, míg az addigi 
szakközépiskola szakgimnázium lett269. Felmenő rendszerben. Így releváns statisztikát adni az elmúlt 
időszakról nagyon nehézkes. Az új Szakképzés 4.0 stratégia270 számos újabb mélyreható változás vetít 
előre az ágazatban. 2015 óta ágazatonként meghatározott módon egy természettudományos 
tantárgyat tanulhatnak csak a diákok; miközben a bevezetett, s jelentős környezeti nevelési, 
fenntarthatóság tanulási innovációt és ígéretet hordozó komplex természettudomány c. (9.-es, 
alapozó) tantárgyat271 továbbra is fizika, biológia, földrajz vagy kémia szakos pedagógus tanít. 
Ugyanennek a tantárgynak köszönhető, hogy megszülettek az első érettségi leírások és értékelési 
útmutatók a projektvizsgáról.   

Ami vitán felül áll, hogy a szakképzés intézményrendszeréről és magáról a szakképzésről a 2011. évi 
CLXXXVII. törvény a szakképzésről272 rendelkezik. Ennek értelmében a Magyarországon a szakképzett 
munkaerő képzése a közoktatás részét képező iskolai rendszerű szakképzésben, szakképző iskolában 
vagy szakképző iskolai feladatot ellátó többcélú intézményben folytatható. A Magyar állam által 
elismert szakképesítésen az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakképesítéseket kell 
érteni. Az OKJ 2019-ben nagyjából 700 szakmát tartalmaz, melyek között megnevezetten a 
fenntartható fejlődéssel foglalkozó szakma nincs; a környezetvédelmi szakmák száma nyolc, 8 vízügyi 
                                                           
269 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1617.pdf  
270 A Szakképzés És Felnőttképzés Megújításának Középtávú Szakmapolitikai Stratégiája (1168/2019. (III. 28.) 
Korm. határozat) 
271 https://www.ofi.hu/komplex-termeszettudomany-szakgimnaziumok-9-evfolyama-szamara-pedagogiai-
koncepcio 
272 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139866.362769#foot1 
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szakma, és a 36 hagyományos agrár szakma között további 2-3 szakma is lényegében 
környezetvédelmi szakma.273  

Fontos különbséget tenni a felnőttkor számára lehetséges két szakmaszerzési út a felnőttoktatás és a 
felnőttképzés között. Míg a felnőttoktatás azokban az intézményekben folyik, melyekben a nappali 
tagozatos szakképzés és az OKJ-s szakképesítés megszerzése a cél, addig a felnőttképzés az iskolai 
rendszeren kívül zajlik, profitorientált vállalkozások szervezésében, célját tekintve lehet az OKJ-s 
szakképesítés megszerzése és, vagy egyéb más, pl.: nyelvi képzés, szakmai, vagy egyéb képzés. A 
szakképző iskolák fenntartói a szakképzési centrumok, és a térségi integrált szakképző központok. 
Szakképzési centrumból a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal274 honlapja alapján 
Magyarországon 44 szakképzési centrum működik. Az Oktatási Hivatal honlapján275 lefuttatott 
keresés szerint pedig a köznevelési információs rendszerben jelenleg 457 intézmény található mely 
ellátott feladatában a szakképzéssel összefüggésbe hozható. A Szakképzés 4.0 dokumentuma a 
következőképpen fogalmaz: „A szakképzésben az ITM fenntartásában jelenleg 44 szakképzési 
centrum keretén belül 381 tagintézményben 238 különböző szakma oktatása zajlik.” 
Információtartalmát tekintve ide kívánkozik a szintén a Szakképzés 4.0-ban található ábra, mely a 
szakképzés jelenleg működő rendszerét és egyes kardinális problémáit mutatja.   

 

Ábra: A szakképzés jelenleg működő rendszere  
Forrás: Szakképzés 4.0 – A Szakképzés És Felnőttképzés Megújításának Középtávú Szakmapolitikai 
Stratégiája (2019) 
 

A középfokú nappali rendszerű oktatásban 2017/18-as tanében 428,0 ezer fő tanult276. Ebből 
szakiskolában és készségfejlesztő iskolában 1,7%, 7,2 ezer fő, szakközépiskolában 17,3%, 74,1 ezer fő 
és szakgimnáziumban 37,9%, 62,2 ezer. A diáklétszámok alakulásáról elmondható, hogy míg a 
szakiskolákban és készségfejlesztő iskolákban 0,9%-kal bővült, addig a szakközépiskolákban 5,3%-kal, 

                                                           
273 
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/OKJ/DL.php?f=OKJ_150_2012_VII_6_Korm_ren
d_20190101_modositasok_nelkul.xlsx 
274 https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=595&Itemid=267 
275 https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenykereso 
276 Statisztikai Tükör , KSH, 2018; letöltés: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1718.pdf 
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a szakgimnáziumokban pedig 3,2%-kal csökkent a létszám. Összességében tehát a középfokú 
oktatásban 243,5 ezer diák tanult szakképzéshez köthető képzésben, míg 184,5 ezer diák 
gimnáziumban. Ebből látható, hogy a környezeti nevelés, fenntarthatóság pedagógiája 
szempontjából milyen óriási jelentősége van ennek a szegmensnek.   

Még jobban megerősíti a szakképzésre terelt figyelmet az, ha megvizsgáljuk az 2017-es Országos 
Kompetenciamérés Országos jelentését277, melyből képet alkothatunk, milyen képességű tanulók 
alkotják ezt a csoportot. Ezt azért is indokolt megtenni, mert, ahogy a szóban forgó dokumentum is 
fogalmaz „a különböző képzési típusokba a tanulók komoly kiválasztást, szelekciót követően 
kerülnek”, így vélhetően képeségeik, készségeik, attitűdjeik is hasonlók. Szintén a jelentésből idézve: 
„továbbra is komoly aggodalomra ad okot a 10. évfolyamon a szakképzésben részt vevő tanulók 
teljesítménye.” A szakközépiskolások átlageredménye alacsonyabb az általános iskola 6. 
évfolyamának átlageredményénél. Tehát a szakközépiskola a felvételi szűrő hatásának következtében 
olyan diákok „gyűjtőhelye”, akiknek a képességei elmaradnak a 6. évfolyam átlagos matematikai és 
szövegértési képességszinttől. Ez abban a tekintetben problémás, hogy a fenntarthatóságot 
kétféleképpen (és ezek kombinációjában) lehet elérni. Felülről jövő irányítással és alulról jövő 
kezdeményezésekkel. Előbbihez szabálykövetés, utóbbihoz megfelelő és tartós viselkedésváltozás 
szükséges. A szóban forgó képzési szintnél viszont empírikusan tudjuk, hogy a szabálykövetés nem 
erősség, míg a viselkedésváltozáshoz belátás, az ok-okozati összefüggések ismerete és széles látókör 
szükséges, melyeknek fentebb említett kompetenciaelemei az alapjai.  

A Gyorsjelentés a magyar Ökoiskola-hálózat 2017. évi működéséről, a 2018. januári online 
monitoring alapján278 című tanulmány adatai alapján elmondható, hogy a Magyarországon Ökoiskola 
Címmel, mely a köznevelési intézményekben folyó fenntarthatóság elérésnek a mindennapi 
pedagógiai munkát komplexen átszövő legmagasabb hazai elismerése279, közel 1000 intézmény 
rendelkezik, amelyből 42 szakiskola, 129 szakközépiskola és 171 szakgimnázium. Ezek aránya az 
összes ökoiskolához viszonyítva 4,1%, 12,6% és 16,6 %. Fenti adatokból kiindulva kijelenthető, hogy a 
magyarországi Ökoiskolák közel 1/3-a szakképzési intézmény, tehát az iskolákban megvan az igény a 
fenntarthatóság rendszerszintű beemelésére a mindennapi gyakorlat terén.  

A szakképzést érintő felülről jövő fenntarthatósági kezdeményezések, elképzelések vizsgálatára a 
Nemzetgazdasági Minisztérium „KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági 
igényekkel való összehangolására”280 című dokumentum mutatkozik alkalmasnak. A dokumentum 
konkrétan a környezeti nevelést sajnos nem említi, azzal nem foglalkozik, de elemeiben tartalmaz 
olyan területeket, melyek a fenntarthatóság látókörében is szerepelnek. Ilyen például a szakképzés 
reformját célzó javaslatok prioritásai közt szerepeltetett szakmai kompetenciák fejlesztése és a 
személyes kompetenciák fejlesztése, melyben a dokumentum a „kulcs” kompetenciákat is megemlíti. 
Örvendetes és nagyon pozitív az a hozzáállás, hogy a dokumentum a szakiskolák feladatát látja és 
pozícionálja a társadalom leszakadó, veszélyeztetett rétegeinek felzárkóztatásában. Pontosan idézve: 
„az általános iskolai hiányosságok pótlását célzó felzárkóztató képzést egységes kerettanterv alapján 
a közoktatásról szóló törvény koncepciójában rögzített Hídprogram biztosítja.” A Szakképzési 
Hídprogram Közismereti Kerettanterve281 amellett, hogy „a korai iskolaelhagyás arányát sikeresen 
mérséklő oktatási formaként” aposztrofálja a közoktatásban a Hídprogramot, a fejlesztési területek - 
nevelési célok közt szerepeltet sok olyan területet, többek között az erkölcsi nevelést, demokráciára 
nevelést, a testi és lelki egészségre nevelést, a felelősségvállalást másokért, az önkéntességet, melyek 
vizsgált témakörünkhöz szorosan kapcsolódnak. Konkrétan nevezi meg nevelési célként a 

                                                           
277 https://www.kir.hu/okmfit/files/OKM_2017_Orszagos_jelentes.pdf 
278 http://ofi.hu/publikacio/gyorsjelentes-magyar-okoiskola-halozat-2017-evi-mukodeserol-2018-januari-online 
279 http://ofi.hu/mi-az-az-okoiskola 
280 https://www.nive.hu/Downloads/Hirek/DL.php?f=szakkepzesi_koncepcio.pdf  
281 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről, 9. melléklet,  
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=197208.343553 
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fenntarthatóságot, környezettudatosságot és kialakítandó kompetenciaként kívánja meg, hogy a diák 
belássa „a fenntarthatóságot középpontba állító környezeti szemlélet fontosságát”, képes legyen és 
akarjon cselekedni ennek megvalósulása érdekében. Paradox módon ez a fenntarthatóságot 
középpontba állító szemlélet sok szempontból ellentétes a gazdaság növekedését célzó 
intézkedésekkel. Ugyanis ahogy Bessenyei írja Gazdasági növekedés és fenntarthatóság282 című 
munkájában „Az ember gazdasági tevékenységének alapja a természeti környezet. Minél jobb a 
természeti környezet állapota, annál eredményesebb az ember gazdasági tevékenysége, így annál 
szélesebb körben fejti ki azt. Csakhogy minél szélesebb körben fejti ki az ember gazdasági 
tevékenységét, annál inkább rontja a természeti környezet állapotát. Következésképp a gazdaság 
növekedése végtelen időhorizonton nem tartható fenn.” Ez a kettősség jelenti a legnagyobb 
leküzdendő problémát a fenntarthatóság és szakképzés relációjában. A HÍD program kétségtelenül 
örvendetes céljai mellett azonban azt is meg kell említeni, hogy – a nemes szándékok ellenére – a 
kifejezetten a HÍD programra íródott oktatási, nevelési anyagok száma csekély. 

Míg a korábbi NKNS-kötetekben még írhattuk, hogy a nem környezeti szakképzést végző szakoktatási 
intézmények részére a Nemzeti Szakképzési Intézet szakmacsoportokhoz kapcsolódóan választható 
környezeti nevelési program-egységeket dolgozott ki, valamint továbbfejlesztették az Ember és 
környezete oktatócsomagot is; illetve hogy növekedett a jól használható tanári kézikönyvek száma is 
a szakterületen, 2019-ben már ilyen segédanyagok, illetve a korábbi anyagok mai alkalmazásáról 
információk nem elérhetőek. 

A szakképzés egyik jellegzetessége a nemzetközi ajánlásokra épülten kialakított úgynevezett duális 
képzés, ahol az „állam” és a „gazdaság” megosztozik a diákok képzésén. A gyakorlati példán keresztül 
ez megvilágítva ez úgy néz ki, hogy például egy 10. évfolyamos szakács tanuló egy hetet az iskolában, 
egy hetet pedig egy külsős munkahelyen tölt. Ennek a koncepciónak a piacképes gyakorlati tudás 
elsajátításában vitathatatlan előnyei vannak, viszont a fenntarthatóságra nevelés vonatkozásában, 
minthogy az egy példaorientált viselkedésváltoztatási forma, a veszélyei is reálisak, ugyanis a mai 
magyar társadalom nagy része nem a példamutató környezettudatos magatartásáról ismert. Így félő, 
hogy a diákok olyan közegben végzik gyakorlataikat, melyek nem környezettudatos attitűdjeik pozitív 
fejlődésének irányában terelik őket.       

                                                           
282 https://www.parlament.hu/documents/1238941/1240165/NFFT_mt_20_novekedes_es_fenntarthatosag-
MVwEULrf.pdf/091921fa-aad6-4500-b034-cea5712ed544  
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ábra: A szakképzés SWOT elemzése a fenntarthatóság szempontjából. 

Javaslatok 

A szakképzés széles társadalmi konszenzusra támaszkodó, hosszú időre szóló koncepcióját ki kell 
dolgozni. 

Terv-javaslatokat javasolt kidolgozni a szakképzés presztízsének emelésére úgy, hogy azok egyben 
választ adnak a fenntarthatatlansági kihívásokra is. 

Bármely szakmáról is legyen szó, a szakma művelőjének ismernie kell az alkalmazott technológia 
környezeti hatásait. A szakképzés szakmai tananyagainak fenntarthatósági szempontú áttekintését 
és FN segédanyag(ok) kidolgozását a szakértők, oktatók és intézmények rendszeresen el kellene 
végezzék, az FFC integrálása érdekében mihamarább, majd rendszeres időközönként. 

A fenntartható fejlődési és a környezeti ismeretek és készségek vonatkozásában minden 
iskolatípus, képzési szint, illetve szakterület tekintse feladatának egészintézményes módon a 
környezetbarát szemlélet és a fenntarthatóságért elkötelezett értékrend alakítását. Szükség van 
arra, hogy egy-egy közismereti tantárgyba beépülve, vagy azt környezetvédelmi tananyag 
elemmel vagy egységgel kiegészítve (esetleg önálló tantárgyként) a már tanult környezeti 
ismereteket gyakorolják, összefoglalják és bővítsék. 

A gyakorlati helyek kiválasztásánál a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe kellene venni, 
illetve felkészítéseket tartani számunkra az elvártakról. 

A gazdasági növekedés – fenntarthatóság paradoxont megnyugtatóan fel kellene oldani, illetve a 
paradigmaváltásról a szakképzésben dolgozóknak tájékozódniuk érdemes. 

Strengths - erősségek  Weaknesses - 
gyengeségek 

 

 Sok diák tanul a szakképzésben. 
Vannak iskolák felől jövő 
kezdeményezések. pl.: Ökoiskola 
tagság. 

 Kormányzati akarat van az ágazat 
fejlesztésére. 

 Közvetlen visszajelzés, ok-okozat 
meglátása lehetséges a környezeti 
vonatkozásban. 

 Konkrét jogi követelmények pl.: HACCP 
rendszer, Jó Higiéniai Gyakorlat, 
környezetterhelési határértékek 
vannak. 

  

 Alulmotivált, gyenge képességű diákok 
választják. 

 Nagyon sokféle képzés van, a sok 
szakma okán. 

 Hátránykompenzálás, alap szociális 
képességek pótlása miatti időhiány. 

 A szakképzés céljaira és intézmény-
rendszerére vonatkozó döntések 
gyakori változása 

 

Opportunities - 
lehetőségek 

 Threats - veszélyek  

 Sok diák elérése. 

 Közvetlen „beavatkozás” a termelési, 
gazdasági folyamatokba. 

 A gazdasági és környezetközpontú 
szemlélet közelítése.  

 A Pályaorientációs évfolyamok 
bevezetése, ahol az elsődleges feladat a 
kompetenciák fejlesztése. 

 Lemorzsolódás. 

 A gyakorlati oktatók nem megfelelő 
környezeti ismeretei. 

 Duális képzés miatt a „rossz” környezeti 
példa átvétele. 

 A gazdasági prioritások „győzelme” a 
környezeti felett.   
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A Fenntarthatósági Témahét erősítése javasolt.  

 

Kapcsolódó jó gyakorlat 

Fellelhetők olyan kerettantervek, melyek tartalmaznak környezetvédelmi elemeket, mint például a 
konyhai kisegítő HÍD Szakképzési kerettanterve283, vagy a vendéglátásszervező szakgimnáziumi 
kerettanterve284.   

Kapcsolódó információk 

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100187.TV 

http://kerettanterv.ofi.hu/ 

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=933&Itemid=166 

Szakképzés 4.0 stratégia: https://www.nive.hu/Downloads/Hirek/DL.php?f=szakkepzes-4.0.pdf 

https://www.ksh.hu/  

 

Fennmaradt lektori-szerkesztői megjegyzés, melyet a Konferencia elé is tárunk: 

A javaslatok száma feltétlenül bővítendő a szövegben olvasható problémákhoz kapcsolódóan, főképp 
azonban FN/KN/GN értelmében. 

A szakképzés általános helyzete túlságosan részletesen szerepel a helyzetképben, és a javaslatokban 
is, míg a fenntarthatóságra nevelés, környezeti nevelés, globális nevelés szakképzési vetülete alig. 
Vajon ennek az az oka, hogy a szakképzésben egyszerűen jelenleg sokkal gyengébb az ökopedagógiai 
tartalom és értékrend, mint 2010-ben volt? Vagy vannak jó trendek? 

  

                                                           
283 
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek_2016/DL.php?f=K
onyhai_kisegito_hid_21_811_01.docx  
284 
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakgimnaziumi_kerettanterv_munkaanyag/DL
.php?f=54_811_01_Vendeglatasszervezo_kerettanterv.pdf  

https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek_2018/DL.php?f=187_54_811_01_Vendeglatasszervezo.docx
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100187.TV
http://kerettanterv.ofi.hu/
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=933&Itemid=166
https://www.nive.hu/Downloads/Hirek/DL.php?f=szakkepzes-4.0.pdf
https://www.ksh.hu/
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek_2016/DL.php?f=Konyhai_kisegito_hid_21_811_01.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek_2016/DL.php?f=Konyhai_kisegito_hid_21_811_01.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakgimnaziumi_kerettanterv_munkaanyag/DL.php?f=54_811_01_Vendeglatasszervezo_kerettanterv.pdf
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakgimnaziumi_kerettanterv_munkaanyag/DL.php?f=54_811_01_Vendeglatasszervezo_kerettanterv.pdf
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29. Változások a pedagógiai értékelésben, értékelési 
szempontok a fenntarthatóságra nevelésben  

Huszár Zsuzsa  

Ez a fejezet a pedagógiai értékelés alapvető kategóriáit igyekszik a fenntartható fejlődéssel 
összefüggésben tárgyalni, utalva a nemzetközi értékelési gyakorlat legfontosabb változási 
tendenciáira is. A fenntarthatóság pedagógiájának egyik legfontosabb célja, hogy aktív, a 
környezetünkről felelősen gondolkodó és cselekvőképes egyéneket neveljen. Ehhez a célkitűzéshez 
kapcsolódóan a pedagógusok minősítési rendszerében új elvárásként jelenik meg a környezeti 
nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a 
környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök formálása.285 A fenntartható fejlődésre nevelés 
legfőbb inspirációs forrása és oki tényezője azonban nem a kormányrendelet, hanem maga az 
ökológiai krízis. 

A fenntartható fejlődésre nevelés értékelési szempontból kiemelhető néhány jellemzője  

az ökológiai krízis mára meg nem kérdőjelezhető ténye, az ökológiai problémák komplex 
tünetegyüttese, valamint ezek tapasztalható és a jövőben várható társadalmi hatásai 286  A 
fenntartható fejlődésre nevelést kifejezetten problémaorientált megközelítéssé avatják, amelynek 
lényegi jegye lenne, hogy a globális problémák kontextusában a lokális problémákra és a helyi 
cselekvési lehetőségekre összpontosítson. A problémamegoldás lehetőségeinek kutatása terén a 
természettudományos megközelítések mellett rendkívül fontossá vált a társadalmi, 
társadalomtudományi, köztük a pszichológiai szempontok kiemelése is, éppen az egyéni és 
társadalmi cselekvési lehetőségek kutatása és a környezettudatosság új normáinak és társadalmi 
gyakorlatának kialakítása szempontjából.287 A fenntarthatóságra nevelés a köznevelésben 
társadalomökológiai ihletettségű, mondhatni, antropocentrikus program, amely a különböző érdekek 
és értékek (gazdasági, természeti, egyéni, közösségi) összeegyeztethetőségének előfeltevésén alapul. 
Egyensúlyteremtésre törekvő program ez tehát, amelyben mind a munkaerőpiaci, mind a gazdasági, 
mind az ökoszisztéma épségének szempontjai megjelennek az egyéni felelősségvállalás morális 
elemeit és konkrét cselekvési lehetőségeit is hangsúlyozva. A fenntarthatóság ideológiája a jelen és a 
jövő szükségleteinek és érdekeinek együttes figyelembevételét ígéri, illetve ennek igényét deklarálja 
a döntési folyamatokban.  

A huszadik század derekától kialakuló „rendszerelméleti fordulat” az értékelés szempontjából sem 
hagyható figyelmen kívül, és az egészintézményes megközelítésre törekvésben is tetten érhető. A 
rendszerszintű értékelés térnyerésével párhuzamosan, a hetvenes évektől a pedagógiai értékelés 
mint az oktatáselmélet egyik új ága bontakozott ki, egyre nagyobb hatást gyakorolva mind az 
elméleti, mind a gyakorlati pedagógiára.  

A fenntartható fejlődésre nevelésnek számos értékelési vonatkozása van, mint sok más 
tématerületnek, azonban a környezettudatos szemlélet és működésmód - megítélésünk szerint - 
feltétlenül komplex, egészintézményes megközelítést kíván meg, ebből adódóan, a fenntartható 
fejlődésre nevelés értékelésre vonatkozó felfogása is komplexebb; a pedagógiai kultúra és intézményi 

                                                           
285 Lásd a 2018. július 1-től hatályos a 326/2013 Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdésének új g) pontját 
286   Lásd pl. Vida Gábor, Bartholy Judit-Pongrácz Rita  és Szöllősi -Nagy András tanulmányait „A fentarthatóság témaköre a 

felsőoktatásban” k9tetben. . Szerk.: Lányi András és Kajner Péter. UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága, Budapest, 2019. pp 10-19? 20-28? 
29-40. Le9lthető: http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/a_fenntarthatosag_temakore_a_felsooktatasban.pdf (2019.09.19.) 
287 Lásd például: Medvés Dóra: A környezettudatosság pszichológiai meghatározói - a társas érétorientáció, a környezeti attitűdök és az 
észlelt jelentőség és a szokások szerepe című doktori disszertációját. Debreceni Tudományegyetem. 2012. 
https://docplayer.hu/3238213-Doktori-phd-ertekezes-a-kornyezettudatossag-pszichologiai-medves-dora-a-tarsas-ertekorientacio-a-
kornyezeti-attitudok-meghatarozoi.html 
Az emberek és a környezet viszonyainak tanulmányozását szolgáló nemzetközi társaság, az International Association for People-
Environment Studies (IAPS) 1981 óta fordít kiemelt figyelmet a környezeti és pszichológiai kutatási témák összehangolására és 
megvitatására. 

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/a_fenntarthatosag_temakore_a_felsooktatasban.pdf
https://docplayer.hu/3238213-Doktori-phd-ertekezes-a-kornyezettudatossag-pszichologiai-medves-dora-a-tarsas-ertekorientacio-a-kornyezeti-attitudok-meghatarozoi.html
https://docplayer.hu/3238213-Doktori-phd-ertekezes-a-kornyezettudatossag-pszichologiai-medves-dora-a-tarsas-ertekorientacio-a-kornyezeti-attitudok-meghatarozoi.html
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gyakorlat mellett a tantervi, tankönyvi, iskolaüzemeltetési, szempontok és az iskola társadalmi 
beágyazottsága, együttműködési és kapcsolati formái, valamint kommunikációs jellemzői is tudatos 
stratégia keretében folyamatosan szem előtt kell, hogy maradjanak, amint ezt a hazai ökoiskolák 
hálózatának kritériumrendszere is kifejezi.  

Kulcsszavak: egészintézményes megközelítés, rendszerszintű értékelés; szempontok a fenntarthatóságra 
nevelés intézményi vizsgálatához 

Helyzetkép 

A pedagógiai kultúra és az oktatás eredményessége és hatékonysága között szoros oksági 
összefüggés tételezhető fel, illetve bizonyítható. Amiképpen a rendszerszintű, összehasonlító 
vizsgálatokból levonható következtetések nélkülözhetetlenek a közoktatás rendszerszintű 
fejlesztéséhez, ugyanúgy, az intézményi szintű fejlesztések sem lehetnek meg az intézményi szintű 
mérésekből és elemzésekből levonható következtetések nélkül. Napjainkban egyre nagyobb 
jelentőségre tesz szert a pedagógiai kultúra intézményi sajátosságainak vizsgálata, sőt a tantárgy-

pedagógiai, műveltség-területi kutatások is kifejezett jelentőségre tesznek szert.288 A mérések 
lehetséges szintjeit az oktatás világa tekintetében is táguló, koncentrikus körökként ábrázolhatjuk az 
egyénekre, csoportokra, osztályokra, évfolyamokra, intézményekre, intézménytípusokra, vonatkozó 
mérési szinteket, amelyek regionális, országos és nemzetközi szintű mérésekkel egészülnek ki. Az 
OECD mérések ma már globális szintre is kiterjednek, illetve, pl. az egyre szélesebb körű PISA 
mérések, valamint az elsődlegesen munkaerőpiaci szempontokat szem előtt tartó képességkutatások 

(PIAAC) kapcsán ennek igénye is határozottan felvetődik. 289 

Néhány mérésmetodikai felvetés 

A fenntarthatóságra nevelés értékelése kapcsán leggyakrabban kérdőíves felmérésekkel megoldható 
attitűdkutatásokkal és kontrollcsoportos vizsgálatokkal élünk.  290 Az attitűdvizsgálatokban az attitűd 
tárgyán túl az is lényeges, hogy a mérőeszköz a nézetek, a viselkedéses szándék, vagy a tényleges 
viselkedés terén kifejezésre jutó attitűdöket tárja -e fel. Bár a környezeti nevelési munka 
eredményessége papír-ceruza alapú tesztekkel nehezen megragadható, ez nem jelenti azt, hogy ne 
lenne nyomon követhető és folyamatosan fejleszthető. A kutatások eredményei azt jelzik, hogy a 
kívánt minőségfejlesztés csakis olyan iskolai munkával képzelhető el, melyet folyamatos reflexió 
jellemez. A környezeti attitűdökkel kapcsolatos tartalmi és módszertani nehézégekből adódóan 
újfajta, szubjektív nézet is teret hódít a fenntarthatóság pedagógiája minőségének megítélésében. 
Eszerint az intézményi értékelés leghatékonyabb módja, ha azt maguk a résztvevők egyfajta belső 
monitoringkén végzik.291 A kutatási módszerek és technikák újdonságai 292a fenntarthatóságra 
nevelés kvalitatív kutatása terén is olyan újszerű alkalmazásokat inspirálhatnak, mint a videográfia, a 
fotóinterjú vagy a kollázstechnika.  

A környezeti nevelésbe ágyazott iskolafejlesztés minőségi kritériumai  

Létezik az iskolafejlesztésnek kifejezetten a környezeti nevelési révén megvalósítható nemzetközi 
programja, az ún. környezeti nevelésbe ágyazott iskolafejlesztés program (School Development 
through Environmental Education). Az e programhoz kapcsolódó iskolák a fenntartható fejlődésre 

                                                           
288 Báthory Zoltán (2003): Rendszerszintű pedagógiai felmérések. Iskolakultúra, 13 (8) 
http://www.epa.oszk.hu/00000/00011/00073/pdf/tan2003-8.pdf [2019.03.10.] 
289 Vö Báthory Zoltán (2003): Rendszerszintű pedagógiai felmérések. Iskolakultúra, 13 (8) 
http://www.epa.oszk.hu/00000/00011/00073/pdf/tan2003-8.pdf [2019.03.10.] 
290 Lásd például: Gulyás Magda, Varga Attila (2009): „A környezeti attitűdöktől a minőségi kritériumokig” című 

cikkét  http://ofi.hu/kornyezeti-attitudtol-minosegi-kriteriumokig  
291 Gulyás- Varga (2009) 
292 Horváth Dóra, MiItev Ariel (2015): Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest.  

http://www.epa.oszk.hu/00000/00011/00073/pdf/tan2003-8.pdf
http://www.epa.oszk.hu/00000/00011/00073/pdf/tan2003-8.pdf
http://ofi.hu/kornyezeti-attitudtol-minosegi-kriteriumokig
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nevelést állítják küldetésük és pedagógiai programjuk középpontjába.  Ebben a programban az 
intézményi folyamatok monitorozása, belső értékelése a környezeti nevelés egyik motorja, 
inspirálója. Minőségi kritériumainak rendszere,293 amelyet 13 ország gyakorlati tapasztalatai alapján 
állítottak össze, helyi szintre adaptálható, és azért dolgozták ki, hogy a partnerországokban és a 
tagországokban működő ökoiskolai mozgalom és lényegében a fenntartható fejlődés minden iskolája 
ösztönözve érezze magát arra, hogy segítségével a saját jövőképét és fentarthatóságra nevelési 
arculatához igazodó értékelési rendszerét kialakíthassa. A program értelmezésében a 
fenntarthatóságra nevelés olyan tanítási és tanulási folyamat, amelynek célja elősegíteni, hogy a 
diákok aktív állampolgárként, demokratikus módon vegyenek részt a társadalmi és környezeti 
változásokban.294 A kritériumok három nagy területe az iskolairányítás és -vezetés, az iskola külső 
kapcsolatrendszere és társadalmi beágyazottsága, valamint a tanulási-tanítási folyamatok minősége. 
A tanulási-tanítási folyamatok minősége szempontjából kiemelt szempontok: az értékek világos 
megfogalmazása és fejlesztése, a tantárgyak és tantárgyi kapcsolódások kialakítása, a kritikai 
gondolkodás és a jövőről való gondolkodás fejlesztése, a cselekvő tanulói részvétel lehetőségeinek 
kibontakoztatása, az aktivitás az iskolában és a helyi közösségekben. A tanulási-tanítási folyamatok 
minőségi szempontjai között jelenik még meg a „komplexitás kultúrájának” területe is, amely olyan 
rendszerszerű nézőpontot feltételez, amely figyelmet fordít térbeli és időbeli kapcsolatokra, 
kölcsönhatásokra, a természeti eseményeket pedig összeköti a társadalmi és gazdasági 
történésekkel, az egyéni viselkedést a globális viselkedéssel. Az adott intézmények sajátosságaihoz 
igazítható felmérések jól illeszthetőek a fenntarthatóságra nevelés intézményi fejlesztésének 
céljaihoz, hasznosak lehetnek a pedagógusok vagy a diákok szemléletmódjának és előzetes 
ismereteinek feltárásában és a változások követésében is. 

Az értékelés néhány tipológiai kérdésének értelmezése a fenntarthatóságra nevelés 
szempontjából 

Funkcionális szempontból hagyományosan három mérési-értékelési alaptípust; diagnosztikus, 
formáló (formatív) és minősítő értékelést különböztetünk meg. 295e három típus mindegyike szerepet 
kaphat a fenntartható fejlődés iskolai nevelési-oktatási területén mind tanulói, mind pedagógusi, 
mind intézményi szempontból. A fenntarthatóságra nevelés vonatkozásában az értékelés fejlesztő 
funkcióját szeretnénk hangsúlyozni mind a tanulók, mind a pedagógusok, mind az intézmények 
érétkelésének területén.    

Az értékelések során választható viszonyítási lehetőségekkel kapcsolatban két értékelési típust 
emelhetünk ki; a populáció átlagához viszonyított, ún. normatív értékelést és az elérendő célokhoz 
viszonyított, a célokból származtatható elvárásokat kutatói megalapozottsággal kidolgozó, ún. 
kritériumorientált értékelést. A fenntarthatóságra nevelés egészintézményes megközelítésében az 
értékelés rendszere komplex, többféle viszonyítási pontot alkalmazó ,  és  az érintettek nézőpontjait 
és elvárásait is megjelenítő,  rugalmas megközelítés lehet célszerű. 

Az értékelés tárgyára vonatkozóan a hetvenes évek ismeretközpontú méréseitől a nyolcvanas 
években előtérbe kerülő képességvizsgálatokon át a kilencvenes évek formálódó, új mérési 
koncepciójában megjelenő kompetenciamérésekig vázolható a folyamat.296 A kompetenciaalapú 
mérési fordulat a PISA-mérések sorozatának megjelenésével egyre nagyobb teret hódított, a korábbi 
mérési-értékelési tradíciókkal és a hozzájuk kapcsolódó mentalitáselemekkel is konfrontálódva. A 

                                                           
293 Breitling, S. – Mayer, M. – Mogensen, F. (2005): A fenntartható fejlődés iskoláinak minőségi kritériumai. A 
SEED- és az ENSI-hálózat nemzetközi megvitatásra készített dokumentuma. Új Pedagógiai Szemle, 9. sz. 
Fordította: Nyirő Zsuzsanna. Letöltés: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-fenntarthato-fejlodes-
iskolainak-minosegi-kriteriumai 
294 Ld. Breitling, S. – Mayer, M. – Mogensen, F. 2005 
295 Didaktikkák Pontosítandó 
296 Csapó pontosítandó 

http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-fenntarthato-fejlodes-iskolainak-minosegi-kriteriumai
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-fenntarthato-fejlodes-iskolainak-minosegi-kriteriumai
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kezdeti PISA-sokk és későbbi nemzetközi hatásai fokozatosan átformálták az oktatás-nevelés iskolai 
feladatairól és az iskola társadalmi funkcióiról való gondolkodásmódot. A tartalmi szabályozás 
bementi tényezőiről a kimentre, a tananyagról az elvárt  tanulási eredmények meghatározására, az 
ismeretekről való számot adásról az ismeretek új helyzetekben való alkalmazására helyeződött a 
hangsúly.  A fenntarthatóságra nevelés céljai között hangsúlyos elemként jelent meg a társadalmi 
értelemben vett cselekvőképesség és az ettől nehezen elválasztható mérlegelési és döntési képesség, 
valamint  a döntések etikai vonatkozásainak szem előtt tartása.  A fenntarthatóságra nevelésben is az 
integratív - ismereteket, képességeke és attitűdöket egyaránt magában foglaló – ún. 
kompetenciaalapú megközelítés vált dominánssá.297 

A társadalmi kohézió és az oktatás méltányossága mint értékelendő fenntarthatósági 
dimenziók 

Oktatásszociológiai és oktatáspolitikai szempontból jelent markáns „üzenetet”, hogy a PISA-
eredmények – a hetvenes évek hasonló következtetéseit megerősítve – ismételten rávilágítottak 
arra, hogy a magyar iskolarendszerben a családi determináció szerepe rendkívül nagy, vagyis a 
magyar iskolarendszer hátránykompenzáló szerepében, azaz társadalmi mobilitási csatornaként 
tartósan nem jól teljesít. Báthory Zoltánt idézve: „A hazai és a nemzetközi kutatások már a pártállam 
idején (a hatvanas és a hetvenes években) feltárták az iskolázás – az iskolai-pedagógiai hatásrendszer 
– rendkívül erős társadalmi determinációját. Az is kiderült, hogy az iskolai-pedagógiai hatásrendszer 
nem képes ellensúlyozni ezt az átlagon fölüli társadalmi meghatározottságot. E két jelenség együttes 
következményének tulajdonítható a tanulók iskolai esélyeinek rendkívül nagy egyenlőtlensége, illetve 
az egyenlőtlenség növekvő trendje. Ezt a jelenséget a demokratikus rendszerváltás után sem sikerült 
megállítani, sőt az egyenlőtlenségek tovább növekedtek. A társadalom polarizálódását és 
tagoltságának növekedését az iskolarendszer hűen leképezte.” 298 

  Nyilván megoszlanak a vélemények arról, hogy a jelenség diszfunkcionalitásra vagy  
törvényszerűségre utal.  Hangsúlyozni kívánjuk azonban, hogy a társadalmi kohézió fenntarthatósági 
kérdés. A társadalmi kohézió mértéke ma a társadalmak egyik fejlettségi mutatója, jóllehet a 
polarizálódás mind globális léptékben, mind hazai szinten felerősödni látszik. Rendkívül fontos közös 
feladatunk e tendencia ellenében pedagógiai eszközökkel is a társadalmi méltányosságért tenni. Az 
iskolai lemorzsolódás csökkentést célzó törekvések és programok jelentőségét emeljük ki ezzel 
kapcsolatban. Ezekben a minőségfelfogás és a pedagógiai beavatkozás stratégiái is átalakulnak, a 
pedagógiai értékelés szemléletmódjával és gyakorlatával egyetemben. A tanórai fejlesztés során 
megnövekszik az indirekt pedagógia hatások és az együttműködésen alapuló munkaformák szerepe, 
a saját teljesítmények értékelésében maguk a diákok és a társaik is kompetenssé válnak. A 
pedagógusi értékelés jelentősen veszít hatalmi jellegéből.299  

Az osztálytermi gyakorlat  
A pedagógiai gyakorlat szempontjából a fejlesztő értékelés kultúrájának kialakítása az egyik lényeges 
törekvés. A fejlesztő értékelés ösztönző jellegű, személyre szabott, az adott teljesítmény, ill. 
produktum pozitívumait kiemelő, és a még jobb eredmény eléréséhez konkrét javaslatokat is 
megfogalmazó, árnyalt, fejlődésre ösztönző, jellemzően szöveges értékelési forma, amely pozitívan 
hat a diákok önképének és önbizalmának alakulására, egyszersmind teljesítményük javulását is elő 
tudja segíteni, az önszabályozott tanulás fejlődéséhez is kinek-kinek támpontokat nyújtva. Az 

                                                           
297 A kompetenciaalapú pedagógiai megközelítés fenntarthatósággal összefügésben kifejtett változatával  a 
kilencvenes évek elején például David Selby és Graham Pike Global Teacher Global Learaner cím kötetében  
lehetett találkozni.  
298 Báthory 2003. 
299 A személyre szabott, differenciált fejlesztésről és a tanulók közötti  státuszkülönbségek mérsékléséről llásd 
például a K. Nagy Emese vezetésével kialakított, ún. hejőkeresztúri  modellt, illetve a  Komplex Instrukciós 
Programot. http://www.komplexinstrukcio.hu/ 
:  
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osztálytermi értékelésnek ez a típusa jól kapcsolható a pedagógiai differenciáláshoz, ám meg kell 
említenünk, hogy a tartalmi, mennyiségi vagy módszertani differenciáláshoz képest a követelmények 
terén való differenciálás még mindig sajnálatosan háttérbe szorul.  

A mérés-értékelés technológiai feltételeinek változásai mint az értelmezési kerteket is 
módosító, kontextusalakító tényezők 

Az értékeléssel kapcsolatos nemzetközi tendenciák között kiemelhető az értékelés funkcióinak és 
eszközeinek differenciálódása, az értékelési folyamatok összetettebbé és árnyaltabbá válása és az 
értékelés rendszerré szerveződése. A technológiai és informatikai változások tömeges adatkezelést 
és részben automatikus feldolgozást tesznek lehetővé. A korábbi adathiányt kétségtelenül adatbőség 
váltotta fel, ám a létező adatvagyon kiaknázásának egyik jellemző korlátja az adatok elemzéséhez 
szükséges humán erőforrás mutatkozó hiánya.  

A vizsgálati személyek legapróbb rezdüléseit technikai eszközök segítségével detektáló, rögzítő, 
mintázatkereső -és elemző ún. logfile elemzésekkel újabb kutatási, mérési, technológiák is 
megjelentek például a kognitív pszichológia, a neurobiológia területén. Fejlődő mérési terület a 
vizsgálati személyekkel kapcsolatos profilalkotásra és tipologizálás, végső soron az emberi viselkedés 
minél pontosabb leírására és bejóslására. Így az újtípusú mérések, köztük például a logfile elemzések 
embervoltunk természetére vonatkozóan is újabb filozófiai, antropológiai és erkölcsi kérdésekhez 
vezetnek. 300  

A fenntarthatóságra nevelés szempontjából érdemes külön is kiemelnünk a digitális átállás néven 
jelzett változást is. „A digitális átállás alatt azt a folyamatot értjük, amely során az IKT-műveltség 
kiteljesedése valósul meg a humán teljesítménytámogató technológia eszközrendszerének 
alkalmazásával, az információs társadalom technológiáinak (IKT-eszközök) elterjesztése és integrálása 
révén. Ennek során kiemelt szerepet kapnak az eszközök és azok virtuális környezetei (applikációk, 
internet), illetve azok a készségek és kompetenciák, amelyek által ezek az elemek magabiztos, kritikus 
és problémacentrikus alkalmazása valósul meg a tanulás-tanítás céljából, a tartalomhoz való 

kötöttség nélkül, a megfelelő oktatási célokhoz kapcsolódó új tanulási környezetek kialakításával.” 301  

A digitális átállás alighanem túl is mutat ezen, hiszen ez nemcsak a tartalom- s információhordozók 
változását, például a papírról való áttérést és új olvasási módok és írásmódok kialakulását hozza 
magával, hanem új közegeket (kiterjesztett valóság) és új megismerési módokat is termet, természet 
és ember viszonyának alapvető újragondolását és reflexióját a neveléstudományok és a pedagógiai 
gyakorlat oldaláról is igényelve.  A fenntarthatóságra nevelés terminológiai megközelítései is szembe 
kell, hogy nézzenek azzal, hogy magának a környezetek a meghatározásában is eddig kevéssé 
reflektált,  új dimenziók és realitások jelentek meg.  

A pedagógiai mérés és értékelés számára is dilemmákat és nehézségeket jelent tehát a változások 
gyors üteme mellett a fogalmi tartalmak és az értelmezési keretek elmozdulása, és az újabb és újabb 
lehetséges vizsgálati szempontok között a legcélravezetőbb mérési koncepció és metódus kialakítása, 
beleértve az eredmények kommunikálásának és társadalmi hasznosításának erősödő igényét is.  

Az intézményi értékelés egy példája  

Természetesen számos alkalmas értékelési mód és jó gyakorlat gazdagítja a repertoárt a pedagógiai 
mérés és értékelés terén is. Kialakult és stabilizálódni látszik például az ökoiskolák önértékelési 
rendszere az egészintézményes megközelítés és az intézmény önfejlesztési törekvéseinek 
támogatása, a társadalmi kapcsolatok és az együttműködés kultúrájának bátorítása jegyében.  

                                                           
300  Molnár Gyöngyvér (2017): A problémamegoldó tanulási stratégia változásai 11 és 19 éves kor között: logfile 
elemzések. Magyar Pedagógia, 117. évf. 2. szám pp 221-238. DOI: 10.17670/MPed.2017.2.221  
  (2019.09.19.) 
301 Racsko Réka (2016): Összehasonlító vizsgálatok a digitális átállás módszertani megalapozásáról. Doktori 
disszertáció. Eszterházy Károly Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, Eger. 23. o. 
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A 2000-ben 40 kísérleti intézménnyel indult Ökoiskola-hálózat 2016-ban már közel 900 tagot 
számlált. A hazai iskolák mintegy negyede tekinthető ökoiskolának. Az ökoiskolák munkájának 
nyomon követésére kétszintű monitoring rendszer működik; a 2018-ig évente kitöltendő online 
kérdőíves felmérés helyszíni látogatással és tanácsadással egészült ki. A monitoring főbb 
szempontjai, hogy mennyire tudott az iskola megfelelni a saját elvárásainak, milyen mértékben tudta 
teljesíteni kitűzött céljait, hogy a kollégák mennyire tartják fontosnak a saját ökoiskolai létüket, s 
képesek-e folyamatos önfejlesztés révén a megújulásra. A monitoring nem utolsó sorban arra is kitér, 
hogy hogyan alakult a cím elnyerése óta a környezeti nevelés gyakorlata az adott intézményben, és 

mennyiben környezettudatos az intézmény üzemeltetése és működése. 302  

Értékelések és kompetenciák 

A változó, illetve versengő embereszmények sorában a fenntarthatóságra nevelés embereszménye a 

Fenntartható fejlődési célok oktatása című UNESCO dokumentumban303 a növekvő bizonytalanság és 
növekvő komplexitás közepette élő, cselekvőképes ún. fenntarthatósági polgár. Elvárt kompetenciái: 
a rendszerben való gondolkodás, a normatív kompetencia, a kritikus gondolkodás, a stratégiai 
kompetencia és az előrejelzés képessége, az együttműködés, a problémamegoldás és az 
önreflektivitás. Ezen elvárások kritikai elemzése a tantervi és tankönyvfejlesztési munkálatokat is 
inspirálhatja.  

Hasonlóképpen, a globális kompetenciák 
mérésére irányuló, 2018. évi PISA mérés304 
koncepciója és eredményei szintén formálói 
lehetnek a kérdésről való hazai gondolkodásnak, 
még ha magában a vizsgálatban Magyarország 
nem vett is részt. Kijelenthető, hogy egyetlen 
értékelési koncepció sem tudja teljes 
mértékben leképezni, illetve kifejezni a globális 
kompetencia mint tanulási cél összetettségét. 
Mint minden korábbi PISA-felmérésben, ezúttal 
is különös nehézséget jelentett a kulturális 
különbségek kellő figyelembevétele. A „Globális 
kompetenciák” PISA mérési koncepciójának 
kidolgozói hangsúlyozták, hogy ez egy kevert 
metodikát és multiperspektivikus 
szemléletmódot igénylő kutatási terület; 
kognitív teszt, önbevalláson alapuló kérdőíves 
attitűdvizsgálat és a fenntarthatóságra nevelési 
törekvésekkel kapcsolatos tanári és iskolai 
informáltság és felkészültség vizsgálatát is 
magában foglalta. A PISA mérésben a globális kompetenciát mint négydimenzós, dinamikusan 
egymásba olvadó komponensekből felépülő hipotetikus konstrukciót modellálták, amelynek főbb 
alkotóelemei 1. Lokális, globális és interkulturális kérdések vizsgálata, az információk kiértékelése, 
érvelés és problémamegoldás összetett helyzetekben 2. Mások nézőpontjának és világnézetének 
megismerése, többszempontú vizsgálata, megértése, érétékelése 3. Részvétel kultúrák közötti nyílt 

                                                           
302  Varga Attila, Könczey Réka, Saly Erika (2017): Értékelés a magyar Ökoiskola-hálózat működéséről, monitoring megközelítésben . Új 

Pedagógiai Szemle, 9-10. 
 
303 UNESCO (2017) Fenntartható fejlődési célok oktatása. Fordítás: EKE OFI Szerk.: Könczey Réka . 45 oldal 
304 OECD 2018 Global Competence https://www.oecd.org/pisa/Handbook-PISA-2018-Global-Competence.pdf 

[TB7] megjegyzést írt: Kiss Károly:  
jobban ki kell fejteni, hogy miért és hogyan kell ezt tanulni – 
tanítani, nevelni. 

https://www.oecd.org/pisa/Handbook-PISA-2018-Global-Competence.pdf
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és hatékony interakciókban 4. Cselekvés a kollektív jólét és a fenntartható fejlődés érdekében (OECD 
2018). 305  

Hazai vonatkozásban a fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos kompetencia-modellek kapcsán azt 
emeljük ki, hogy a pedagógusok minősítésében a 2018. július 1-től hatályos 326/2013 Korm. rendelet 
alapján a környezeti nevelésben mutatott jártasság négy indikátora 306 segítő szerepet szán a 
pedagógusoknak a jelen fenntarthatóság szempontú megértésében és vizsgálatában, a jövőről való 
gondolkodás támogatásában, a tanulói részvétel és felelősségvállalás kibontakoztatásásban, és 
elvárja, hogy mindenki éljen a saját szaktárgyain belüli lehetőségekkel és a azokkal a 
fenntarthatóságra nevelési lehetőségekkel, amelyeket a saját intézményében megteremtettek.  

* 

Mint látjuk, a fenntarthatóságra nevelés pedagóguskompetenciáiról és kimeneti eredményeiről élénk 
szakmai diszkusszió zajlik. A sztenderdizáció mint az értékelés egyik nagy jelentőségű, nemzetközi 
trendje a fenntartható fejlődésért való eredménycélok konszenzusához és a társadalmi cselekvések 
nélkülözhetetlen összehangolásához, szinkronizációjához is hozzásegíthet. A sztenderdizáció 
ugyanakkor kétarcú jelenség, amennyiben kockázatokat is hordozhat „dogmatikus normává” 
merevedése. A pedagógusszereppel kapcsolatosan közismert dilemma, a végrehajtói kontra 
autonóm, alkotó értelmiségi szerepkör és ezek személyes szakmai indentitáselemei a 
fenntarthatóság pedagógiájának és eredményeinek megítélése során is konfrontálódhatnak 
egymással.  

Javaslatok 

Az értékelési koncepciók kidolgozásakor és megválasztásakor minél magasabb szintű elméleti 
tudatosságra és a különböző mérési koncepciók kritikai reflexiójára érdemes törekedni elsősorban 
kutatói, elemzői szinten annak érdekében, hogy az intézményi működésmód és gyakorlat által a 
kívánt eredményeket és hatásokat érhessük el.  

Intézményvezetők számára 

Az intézményfejlesztés lehetőségei szempontjából a reflektív pedagógiai gyakorlat intézményi 
kultúrájának továbbfejlesztését emeljük ki, javasolva az intézményi működésmód belső, tantestületi 
értékelését, a pedagógiai értékelés intézményi gyakorlatának reflexióját is beleértve.  

Az alkalmazásképes tudás kialakulásának pedagógiai támogatása érdekében tantestületi szinten is 
tudatosítandó, hogy a kompetenciaalapú megközelítések érvényre juttatásában milyen szerepe van, 
illetve lehetne az iskolai (ön)értékelésnek.  

Az érintettek visszajelzéseinek rendszeres gyűjtése és elemzése az intézményi működésre, illetve 
annak kiemelt aspektusaira vonatkozóan, szintén az intézményfejlesztést szolgálják, ezért javasolni 
tudjuk a diákoktól és a szülőktől nyerhető visszajelzések intézményfejlesztési célú gyűjtését és 
kiértékelését a mindenkori adatvédelmi szabályoknak megfelelő módon és az anonimitás és 
önkéntesség garantált biztosítása mellett.  

Az egészintézményes működésben és annak kritikai reflexiójában komoly szerep hárulhat a kutató 
pedagógusokra is, így a kutató pedagógussá válás ambícióját ezen a téren is érdemes támogatni. 

                                                           
305 A „Global competence” ábra forrása: https://www.oecd.org/pisa/pisa-2018-global-competence.htm (2019.09.19.) p 10 
306 A négy indikátor a 326/2013 kormányrendelet alapján: 
7.1 Segíti a gyermekeket, tanulókat, hogy megértsék a nem fenntartható és fenntartható fejlődés különbségeit. 
7.2 Kihasználja saját szakterületén, illetve intézményében a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai lehetőségeit. 
7.3 Lehetővé teszi a tanulók számára, hogy saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel hozzájáruljanak a fenntarthatósághoz, 
tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik. 
7.4 Segíti tanulóit, hogy a múlt és a jelen tükrében kreatívan gondolkodjanak a lehetséges jövőről. 

https://www.oecd.org/pisa/pisa-2018-global-competence.htm
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Pedagógusok számára 

Kívánatosak látszik, hogy a diákok optimális fejlődése érdekében, a pedagógiai értékelés mindennapi 
gyakorlata váljon árnyaltabbá, differenciáltabbá, módszertani szempontból és az értékelési 
technikákat illetően gazdagabbá, az értékelési módszerek esetleges egyoldalúságát csökkentve, a 
méltányosság elvét és a differenciálás gyakorlatát az értékelés terén is érvényre juttatva.  

A mindennapi pedagógiai gyakorlatban kapjon nagyobb hangsúlyt a pedagógiai hatásszervezés 
személyre szabott tervezése és az értékelés segítő, formáló jellege, és a fejlesztő értékelés.  

A hatékonyság jegyében tudjuk javasolni a kutató pedagógusok szakmai együttműködését támogató, 
hálózatos működésmód kialakítását, többéves kutatási programok közös megvalósítását, fenntartói 
jóváhagyás és intézményvezetői támogatás mellett, intézményfejlesztési céllal.  

Pedagógusképzők számára  

A fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos érétkelési gyakorlatok, mérési metódusok és kutatási 

eredmények megismerése és hasznosítása a képzésben, közreműködés a fentarthatóság 
célrendszerének megfelelő pedagógiai mérések és vizsgálati eszközök továbbfejlesztésében és 
tervezésében. 

A pedagógusképzési tantervek, programok és vizsgatematikák felülvizsgálata a fenntarthatóságra 
nevelés képzésbeli hiányosságainak orvoslására.  

Döntéshozók számára 

Az intézményi kutatások inspirálására kutatói pedagógusi pályázatok kiírást is megfontolásra ajánljuk 
a fenntartói, kormányzati, akadémiai szereplők számára.  

A kormányzati szereplők, illetve az illetékes döntéshozók felé azt az igényt fogalmazzuk meg, hogy 
frissen jelenjenek meg szemlék az UNESCO, az OECD és más szervezetek globális oktatási jelentései 
alapján, és a továbbiakban is készüljenek a „Jelentés a magyar közoktatásról” sorozathoz hasonló, 
adatgazdag és elemzésekben gazdag kötetek, Ezek között is különös tekintettel a fenntarthatóság 
pedagógiájával kapcsolatos adatokra, elemzésekre, amelyek a korábbiakban jól segíthetik a 
rendszerszintű látásmód kialakítását a fenntartók az iskolavezetők, a pedagógusok a települési 
önkormányzatok és a képzők körében, a pedagógusképzés és továbbképzés, valamint a tudományos 
utánpótlás-nevelés területén is hasznosulva. 

Kapcsolódó jó gyakorlat 

PL: Itt érdemes lenne a több ökoiskolában is működő zöld pontgyűjtő rendszerek közül bemutatni 
egyet, mint egy játékosítási lehetőség a környezeti nevelés értékelésére. 
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A lektori folyamat néhány megmaradt gondolata: 

A különösen gondosan fogalmazott, és nagyon újszerű fenntarthatóság-pedagógiai értékelési mondanivaló 
megőrzésével, mégis szükséges további rövidítés. Például a bevezető bekezdések számos olyan általános 
fenntarthatatlansági mintázatot mondanak el, amelyek a teljes kötet Bevezetőjére tartoznak. A mérés-
értékelési módszertani részletek csak akkor fontosak az NKNSA-ban, ha a kötet témájára specifikusak. 

Érthető, hogy a 4. FFC miatt a minőségi oktatás-fókusz, s egyik lényege, az oktatás értékelésének fókusza. Az 
Olvasóinkra tekintettel mégis kérjük, hogy legyen KN/FN-re fókuszáltabb a javaslatcsomag! (Ez a fejezet sem 

egy általános didaktikai javaslat, hanem ökopedagógiai.) Akár az is lényegesen segítené a fejezet alkalmazását, 
hatását, ha fenntarthatóság pedagógiára értelmezett példákat adna a szövegben: a fejlesztő értékelésre, a 
személyre szabott értékelésre, az érintettek visszajelzéseire, a fenntarthatóság tanulásának tanórán kívüli 

teljesítményeire, a folyamat- és csoportértékelésekre, a szummatív értékelés újfajta módszereire (pl. érettségi 
projektértékelés).  

A sztenderdizáció és a fenntarthatóság-pedagógia dilemmájáról lehet ebben a fejezetben szólni?  

A fenntarthatóság-pedagógiában a megszokott attitűdkutatások és kontrollcsoportos vizsgálatok mellett a ma 
ritkábbnak számító eszközöket is érdemes alkalmazni, pl: fogalomtérképek, interjúk, megfigyelések, kísérletek. 

A lemorzsolódásról szóló bekezdéshez („másfajta minőségfelfogás”) fűzött lektori kérdés esetleg csak 
egyértelműbb fogalmazást kíván, de lehet koncepcionális kérdés, ld. FFC 4. A kérdés: Azt jelenti, hogy másfajta 

minőséget, vagy más szintű teljesítést tart célnak az értékelési rendszer?  
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30. Különleges oktatás-nevelési helyzetek 

Gulyás Sándorné   

Minden gyermek születésével egyedi, megismételhetetlen és különleges. A gyerekek közötti 
különbségek azonban nagyon változatosak lehetnek. Egyesek alulteljesítenek, mások bizonyos 
területeken meghaladják társaikat. Mindez elkerülhetetlenül befolyásolja nevelési-oktatási 
szükségleteiket, igényeiket, lehetőségeiket. Az iskolák erre a kihívásra különbözőképpen reagálnak. 
Vannak iskolák, ahol nem tudnak szakítani az átlag-ismeret, átlag-követelmény átlagos-tanuló 
szemlélettől, s leginkább „megszabadulni” igyekeznek a valamilyen okból különleges tanulóktól. 
Pedig evidencia, hogy az iskolaszerkezetnek kell alkalmazkodnia a gyerekek közötti különbségekhez, s 
biztosítania a differenciált nevelés-oktatást. 

A különleges pedagógiai bánásmód307 szükségességének okai lehetnek: állandó vagy átmeneti 
jelleggel fizikai, biológiai, pszichológiai, intellektuális, családi vagy szociokulturális (pl. nyelvi) 
eltérések. A speciális nevelési szükségletű gyerekek lehetnek tanulási problémákkal vagy magatartási 
zavarokkal küzdők, de lehetnek kivételes tehetségek is. Az intellektuális tehetségek és a tanulásban 
értelmileg akadályozottak aránya a társadalomban nagyjából azonos (2,3 %). 

A környezeti problémák az emberek, a közösségek problémái – erre építik a környezeti nevelők a 
tanulásba való bevonást, a részvételt.308 A tapasztalatok azt mutatják, hogy a környezeti nevelésben 
alkalmazott tevékenységek és módszerek kiváló lehetőséget kínálnak az SNI, az BTMN és a 
kiemelkedően tehetséges gyerekek esetében is arra, hogy szükség szerinti irányítással, megsegítéssel, 
differenciálással a tapasztalati tanulásuk ismeretté majd tudássá alakuljon, és a közösségbe is 
könnyebben beilleszkedjenek. A környezeti nevelés szemlélete és gyakorlata pedig erősen 
támaszkodik azokra az értékekre és módszerekre, a melyek a gyógypedagógiai nevelésnek is fontos 
pillérei: humanizmus, tolerancia, „gyerekben való gondolkodás”, a személyiség megismerése 
(életkori sajátosság, értelmi fejlettség, szociális, családi háttér), differenciálás, tapasztalatszerzés 
cselekvéssel, felfedeztetés, lehetőség a gyakorlásra, pozitív megerősítés. 

Helyzetkép 

Minden gyermeknek joga van arra, hogy a megfelelő nevelésben-fejlesztésben részesüljön 
teljesítőképessége kibontakoztatása érdekében. Ezt tükrözi az ENSZ Fenntartható Fejlődési 
Célrendszerének (Agenda 2030, 2016-2030) 4. célja, a minőségi oktatás biztosítása mindenki 
számára. Ezért kiemelt fontosságú európai és magyar309 elhatározás, hogy az iskolai lemorzsolódást 
nagyon gyorsan kell nagyon alacsony értékre csökkenteni. Össztársadalmi fenntarthatósági cél az, 
hogy a tanulás minden gyermek számára valós lehetőség, élettapasztalat, és élmény legyen. 

Jelentős a különleges bánásmódot igénylő gyerekek számának százalékos növekedése az oktatási 
intézményekben 2010 ás 2016 között, melynek hátterében, ahogy a gyógypedagógusok fogalmaznak, 
az áll, hogy „a 21. század egyáltalán nem a gyermekek százada, mert a szülők kevesebb figyelmet 
fordítanak rájuk, és kevesebb értékes időt töltenek velük, a gyerek pedig kompenzál, akár 

                                                           
307 Az SNI (speciális nevelési igényű) és BTMN (beilleszkedési, tanulási, motivációs nehézséggel küzdő) gyerekek 
a kiemelten tehetséges gyermekekkel együtt képezik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek jogszabályi 
kategóriáját. A korábbi egységes SNI meghatározást többször módosították, finomították 1990-től. A 2011. évi 
CXC. törvény alapján a súlyos és tartós pszichés fejlődési zavarral küzdő gyerekek az SNI kategóriában 
maradnak, míg külön kategóriát képeznek a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdők (BTM). 
Közhasznú leírását a kategóriáknak ld itt: https://ovonok.hu/2018/02/24128/  (a szerk. megjegyzése) 
308 A Pedagógiai, pszichológiai háttér c. fejezet alapján, ld. ott. (A szerk. megjegyzése) 
309 Ld. Nemzeti Fenntartható Feklődési Keretstratégia (2012) 

https://ovonok.hu/2018/02/24128/


A kézirat felhasználását a megvitatásra korlátozza a kiadó. A jelenlegi kéziratok majdani 
elfogadott változatai ingyenesen elérhetőek lesznek az mkne.hu honlapon.   

216 

magatartási zavarok kifejlesztésével is”. A legtöbb BTMN gyermek jól fejleszthető és a nehézségek 
idővel megszüntethetők, amíg az SNI-s gyerekek számára gyógypedagógiai segítség szükséges.310 

A gyakorlatban mégis számtalan problémával küzd az iskolarendszer, s ez hatványozottan érvényes 
az SNI tanulókkal kapcsolatban. Esetükben különösen sok a gond az integráció és szegregáció 
kérdését, megoldási lehetőségeit illetően, aminek lehet oka az információhiány és a tájékozatlanság a 
szülők és gyakran még a szakemberek esetében is, de lehet oka ellenérdekeltség is. 

Súlyos problémák oka a fogalmi tisztázatlanság és keveredés is.  Csépe Valéria szerint „A sajátos 
nevelési igény és a különleges bánásmód tartalmi különbsége a gyakorlatban összemosódik (a 
halmozottan hátrányos helyzetűek, a kisebbségi létű nyelvi lemaradók bemosódhatnak az SNI-be, 
fogyatékosságot sugallva.)”311 Mindez nem mentesítheti az iskola befogadó szerepének 
hiányosságait, a tanulói különbözőség szerinti fejlesztés felvállalását, felismerve, hogy a 
felzárkóztatás és a tehetséggondozás szembe állítása téves értelmezés. 

Fontos a hátrányos helyzetűek között is a tehetségek felfedezése, és támogatásuk oktatási -fejlesztési 
háttérrel. Ezért a bármely okból különleges pedagógiai bánásmódot igénylő gyerekek fejlesztésében 
is segít az Arany János Tehetséggondozó Program, az Útravaló Ösztöndíjprogram, az Út a 
tudományhoz, a Nemzeti Tehetség Program, a különböző tanulmányi versenyek, a Minősített 
Tehetséggondozó műhelyek, a Tehetségpontok hálózata, a Tehetséghidak Program a Tanodák 
rendszere. 

Iskolai élet 

Az iskolák döntő többségében ma a nevelés-oktatás döntően tantárgyakon keresztül történik, és 
túlnyomórészt ismeretközpontú. Ebből következően a tanulók értékelése is elsősorban kognitív 
szaktárgyi teljesítményük alapján történik. Vagyis azon a „pályán”, ahol az SNI tanulók általában 
hátrányban vannak. Ezen a „hagyományon” tehát változtatni kellene. 

A környezeti nevelés természetes közege maga a természet. A természetben való tartózkodás 
jótékony hatású a fizikai és lelki fejlődésre egyaránt. Enyhít a magatartási, mozgásbeli zavarokon, 
természetes eszközöket kínál a korrekcióra, gazdag az érzelmi nevelési kínálata. Vizsgálatok mutatják, 
hogy az akármilyen szempontból hátrányos helyzetű tanulók nevelésében kiemelkedően nagy 
szerepe van a természetben való tanulásnak. Ott ugyanis gazdagabb az inger-környezet, s kevésbé 
érződik az iskola frusztráló szabályozó légköre. Az erdei iskola, a terepezés, a kirándulás 
összekovácsol; spontán lehetőséget kínál a kommunikációra, az elfogadásra, egymás kultúrájának 
megismerésére. Közelebb hoz egymáshoz pedagógust, gyereket, az osztályközösséget. 

A komplex tanulásszervezési formák (témanap, erdei iskola, projekt, önálló kutatás) sokkal inkább 
támaszkodnak a tanulók saját ötleteire, felfedezni vágyásukra, kíváncsiságukra – s legfőképpen a 
tevékenységgel tanulásra –, mint a szokásos iskolai tanórák. Ezért kiemelkedően fontosak az SNI, 
vagy más hátránnyal élő gyerekek számára. Minden gyerek alapvető jellemzője ugyan a tapasztalaton 
alapuló tanulás, de a hátrányosak számára sokszor ez az egyetlen tanulási út. A felfedezés, mint 
tevékenységre alapozott tanulási módszer, az előbbieken túl a kritikai gondolkodásnak is alappillére. 
Végigvezeti a tanulót az egyszerű megfigyeléstől az ok–okozat észrevételén keresztül a döntési 
képességig. Tartalomban gazdagít, mélységben, minőségben, tempóban, feldolgozási képességben 
differenciál, komplex gondolkodási műveletek végzésére ösztönöz. Biztosítja a tehetségterületek 
fejlesztését (logikai, nyelvi, testi, értelmi, zenei, interperszonális területeken).  

 

                                                           
310 Forrás: Fejér megyei Pedagógiai Szakszolgálat üléséről szóló beszámoló, https://www.duol.hu/kozelet/helyi-
kozelet/a-specialis-banasmodot-igenylo-gyerekekrol-szolt-a-szakmai-nap-2761147/  
311 Csépe Valéria: Együtt vagy külön? A különleges oktatási szükséglet. www.tarki-
tudok.hu/files/csepe_mta_tarki 2011, letöltés ideje: 2019. 03. 18. 

https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-specialis-banasmodot-igenylo-gyerekekrol-szolt-a-szakmai-nap-2761147/
https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-specialis-banasmodot-igenylo-gyerekekrol-szolt-a-szakmai-nap-2761147/
http://www.tarki-tudok.hu/files/csepe_mta_tarki%202011
http://www.tarki-tudok.hu/files/csepe_mta_tarki%202011
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Nemcsak környezeti nevelési szempontból jó az ökoiskola mozgalomba való bekapcsolódás, vagyis az 
ökoiskola cím megszerzése, hanem azért is, mert a hálózathoz való csatlakozás további szakmai 
inspirációval, fejlesztési lehetőségekkel segíti a sajátos bánásmód eredményességét. 

Egy jó iskolában működik környezeti nevelési munkacsoport, s annak diák tagjai is vannak. Akár 
értelmi fogyatékos gyereket is beválaszthatnak a munkacsoportba, hiszen ha jól választottak, hasznos 
tagja lehet a csoportnak. 

Egy pedagógiailag korszerű iskola a környezeti nevelési munkatervében a sajátos nevelési igényű 
tanulók számára is megfogalmazza – a környezeti nevelési szempontból fontos általános célok, 
értékek mellett – a helyi természeti és kulturális értékek megismerésének, védelmének fontosságát. 
Nevesíti a helyi célokat (pl. facsemete, madárodú, energiatakarékosság, helyi hagyományok), és kitűzi 
az iskola speciális környezeti nevelési céljait, feladatait (pl. múzeumlátogatás, versenyek, jeles napok, 
település-szépítés stb.). 

SNI gyerek nevelése esetén még az átlagnál is fontosabb a szoros együttműködés mind a „belső” 
partnerekkel (az iskola teljes közössége; ideértve az adminisztratív és technikai dolgozókat is), mind a 
„külső” partnerekkel (szülők, önkormányzat, civil szervezetek, országos környezetvédő szervezetek). 
Az SNI-s tanulók tanulási-tanítási tevékenységét befolyásolhatja többek között a tanulási motiváció 
gyengesége, a kognitív képességek gyengébb volta, valamilyen kommunikációs zavar, vagy 
egyszerűen az általános tájékozottság hiánya. Ugyanakkor többnyire számítani lehet együttműködési 
készségükre, a siker iránti vágyakozásukra, a bizonyítani akarásukra, a jól elsajátított gyakorlati 
munkában való megbízhatóságukra.  

Iskolakert 

A „normál” iskolák számára is óriási fejlesztési keretet ad – de egy gyógypedagógiai intézmény 
számára különösen gyümölcsöző – egy iskolakert létrehozása, fenntartása és működtetése. Ott 
megfigyelésekre, vizsgálatokra kerülhet sor, kísérletekre az egyszerűség szintjén, sokszor egyénre 
szabottan, differenciált megsegítéssel. A gyakorlatok feltételezik a tanulók ismeretét, motivációs 
bázisát, terhelhetőségét. Érdemes betartani a tevékenységek algoritmusát: előkészítés, motiváció, 
probléma, megoldáskeresés, bizonyítás, megörökítés rajzban-szóban, kapcsolódás a többi 
tevékenységhez.  

Az iskolakerti tevékenység során szerzett ismereteik a fenntarthatóság tapasztalati élményeire 
épülnek. Olyan összefüggések megismerését teszi lehetővé, amelyet közreműködőként ő maga él 
meg. A növényekkel és a talajjal kapcsolatos tevékenységek, az esetleges kár okozása, a védelem, a 
gyakorlatban bizonyít. Igazolódik a helyi termelés fontossága, a hagyományok tisztelete, az 
egészséges életmód szükségessége. Új elemek épülnek be a tanulói szokásrendszerbe, melyek 
nemcsak előadások, filmek bemutató anyaga, hanem „maga az élet.” Megtanulja becsülni, értékelni 
saját keze munkáján keresztül a másokét is. Tud örülni a beérett termésnek, hiszen ő maga dolgozott 
meg érte és el lehet fogyasztani, árulni az iskolai programokon. Van sikerélmény, nemcsak 
önmagának bizonyít, segíteni tud a lemaradóknak.  

A közösség számára is érték az iskolakert. Lehetőség kapcsolatteremtésre más iskolákkal 
bemutatókkal, példaadással, közös munkával. A társadalmi integrációt segítik a piaclátogatások, a 
kertészeti gyakorlatok, a városi, országos felhíváshoz, kertműveléshez való kapcsolódás, az otthoni 
kiskertek gondozása a családdal, a család együttműködése az iskolakerti munkában. Van lehetőség az 
országos hálózathoz, az Iskolakertekért Alapítványhoz való csatlakozásra. Szakmai, eszközbeli 
segítséggel, pályázatokkal járulnak hozzá az iskolakerti tevékenység sikeréhez. 

Az iskolakerti munka egész éven áthúzódó tevékenység a közös tervezéstől a téli tevékenységeken át, 
a nyári védelemig. Kapcsolódik témanapokhoz, témahetekhez, jeles napokhoz, tananyaghoz, tanórán 
és tanórán kívüli tevékenységekhez. Az iskolakerti tevékenység az SNI-s tanulók számára a tudatos 
környezetvédelmi cselekvés területe, felelősségvállalás a fenntarthatóság érdekében. 
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Javaslatok 

Minden pedagógus diplomát kapó fiatalnak a képzés során legyen lehetősége a különleges nevelési 
igényű tanulócsoportokkal való együtt dolgozásra, a tanórai és tanórán kívüli speciális módszerek 
megismerésére. 

Erősítendő a családok belső és külső kapcsolatrendszere, felvilágosítása a különleges élethelyzetekre 
vonatkozóan; ha szükséges, megfelelő szakemberek bevonásával. 

Az illetékesek teremtsék meg az intézményekben azokat a feltételeket, amelyek az SNI tanulók 
számára is biztosítják az egészséges, biztonságos nevelés-oktatást (ideértve a tárgyi és személyi 
feltételeket egyaránt). 

A nevelés folyamata során mindvégig figyelembe kell venni a gyerek szempontjait, motivációját. 

Ki kell dolgozni az SNI gyerekeknek az iskolai és lakóhelyi szabadidős programokba való bevonásának 
lehetőségeit. Az intézmények támogassák azokat a már működő hasznos szabadidős tevékenységeket 
(szabás-varrás, kézműveskedés, kertgondozás, kirándulás, túrázás stb.) amelyek segítik a különleges 
nevelési igényű gyerekeik bevonását. 

A társadalmi integráció érdekében érdemes megkeresni az együttműködési lehetőségeket a lakóhelyi 
önkormányzattal, intézményekkel, civil szervezetekkel. Segíteni kell az SNI gyerekek lakóhelyi 
programokon való részvételét, pl. a jeles környezeti napok megünneplését és a TeSzedd! programba 
való bekapcsolódásukat. 

A minisztériumok és alapítványok hirdessenek minél több olyan pályázatot, amelyhez a különleges 
oktatási helyzetben résztvevők közössége is csatlakozni tud. Ide tartozik pl. az erdei iskolázás 
finanszírozása is. 

Hátránnyal élő gyerekeket nevelő intézmény számára kifejezetten javasolt iskolakert kialakítása 
(közös tervezése és megvalósítása) és működtetése. Minél több iskola alakítson ki iskolakertet, 
dolgozza ki annak tanórai és tanórán kívüli kihasználását – kiemelten az SNI-s gyerekek szempontjait 
figyelembe véve –, csatlakozzon az országos iskolakert hálózathoz, az Iskolakertekért Alapítványhoz.  

A környezeti neveléssel foglalkozó szervezetek dolgozzanak ki és tegyék ismertté a sajátos nevelési 
igényű gyerekekre vonatkozó jó gyakorlatokat, különösen olyanokat, amelyek a helyi és a nyilvánvaló 
környezeti problémákkal foglalkoznak. Legyen fontos a közeledés, a nyitottság minden résztvevő 
számára. 

A környezeti nevelők igyekezzenek mindenféle speciális nevelési igényű gyermek fejlesztésében is 
építeni a tehetséggondozó programokra (jelenleg: Arany János Tehetséggondozó Program, Útravaló 
Ösztöndíjprogram, Út a tudományhoz, Nemzeti Tehetség Program, különböző tanulmányi versenyek, 
a Minősített Tehetséggondozó műhelyek, a Tehetségpontok hálózata, a Tehetséghidak Program), 
építve a tanulók egyéni erősségeire, és az intézményük és településük fenntarthatóság-pedagógiai 
értékeire. 

Készüljenek segédletek a különleges bánásmódot igénylőket figyelembe vevő környezeti nevelési 
tervek, programok elkészítéséhez. 

Ökopedagógiai-módszertani továbbképzéseken szerepeljen a témák között a kiemelt figyelmet 
igénylő tanulók környezeti nevelése. 

Az SNI és a BTMI gyerekekkel foglalkozó iskolákban kiemelkedően fontos a komplex tanulásszervezési 
formák rendszeres alkalmazása! Legyen az átlagnál is hangsúlyosabb a szabad természetben való 
tanulásuk! 

Az SNI intézmények keressék az ökoiskola cím megszerzésének sajátos lehetőségeit! 

Az SNI, a BTMI és a kiemelkedően tehetséges tanulókra nézve kiemelten érvényesíteni kell, hogy 
értékelésük ne csupán a tantárgyi teljesítmény alapján történjen. 
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Szerkesztők megjegyzése:  

A fejezetből, főképpen a Javaslatok közt alulreprezentált a tehetséggondozás. Kérjük a Konferencia 
résztvevőit, hogy lehetőség szerint egészítsék ki a kéziratot, amennyiben látják, hogyan lehet a 
fenntarthatóság (első fejezetben bemutatott) attitűdjeit figyelembe vevő tehetséggondozást 
stratégiailag kezelni. 

Amennyiben ökopedagógiai stratégiai alapvetés megfogalmazható további különleges tanulókkal és 
tanulásukkal kapcsolatban (roma tanulók, menekült hátterű tanulók stb.), akkor ezeket a javaslatokat 
is kérjük a Konferencián, vagy a Konferenciát követően a szerzővel/szerkesztőkkel egyeztetni. 

Illusztrációs javaslat?  pl ilyesmi, jobb fogalmakkal: 
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31. Andragógia, felnőttoktatás, LLL, LWL 

D. Babos Zsuzsánna  

(Fesztbaum Zsófia 2010. évi, valamint Juhász -Nagy Ágnes és Sz. Tóth János 2003. évi 
szövegének felhasználásával).  

A téma definíciója és indokoltsága 

A Memorandum, majd azt követően az Európa Tanács határozata (2002/C 163/01) az egész életen át 
tartó tanulásról, amely meghatározó volt a Lifelong learning (LLL) paradigmaváltás tekintetében. Az 
Európai Unió Tanácsa szerint (2002) úgy kell értelmezni az egész életen át tartó tanulás fogalmát, 
mint „minden az élet során folytatott tanulási tevékenységet, amely az ismeretek, készségek és 
kompetenciák fejlesztésére irányul a személyes, állampolgári, társadalmi és/vagy foglalkoztatási 
távlatokban” (Európa Tanács határozata (2002/C 163/01). Ebben az összefüggésben az egyén, mint a 
tanulás alanya kerül a középpontba, mint a LLL paradigmaváltásának kulcsmomentuma. 

Horváth H. Attila kiemeli a lifelong learning paradigma gazdasági, társadalmi és antropológiai 
aspektusait312, és Künzel-Böse megállapítását idézve, azt írja, hogy az életen át tartó tanulás 
paradigmája antropológiai szempontból az „egyén kiteljesedéséről, emberi lehetőségeinek minél 
gazdagabb megvalósításáról (is) szól. Ebből a megközelítésből célként értelmezhető az emberi 
önnevelő, önoktató, önképző képesség fejlődésének elősegítése313”.  

Óhidy Andrea elemzése szerint, aki a LLL koncepciót és hatását több nézőpontból is (oktatáspolitikai, 
a demokráciára nevelése eszméje, emberi erőforrások fejlesztése) vizsgálta, az ő tanulmánya is 
megerősíti az élethosszig tartó tanulás paradigmájának kiterjesztett tanulás értelmezését, amikor úgy 
fogalmaz, hogy a „koncepció hosszú távon tartósan beilleszkedni látszik az európai pedagógia 
„tanulás – demokráciára való nevelés – szabadság” triászának hagyományaiba314”.  

Összességében elmondható, hogy az élethosszig tartó tanulás dokumentumai hozzájárultak ahhoz, 
hogy kialakult egy átfogó tanulás értelmezési koncepció, amely támogató keretet ad a felnőttek 
változatos tanulási színtereinek értelmezéséhez és az ott szerzett tudások elismeréséhez. 
Megerősítették a gazdasági-társadalmi folyamatok hatását az egyéni tanulási utakra, valamint 
elismerték a nem-formális és informális tanulási formák személyiségfejlesztő eredményeit. Az uniós 
dokumentumoknak hatására hazánkban Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának 
keretstratégiája (2014) összefoglalja a legfontosabb célkitűzéseket és megvalósítási lehetőségeket a 
humánerőforrásfejlesztés szempontjából. 

A környezeti nevelés és a felnőttképzés kapcsolata nem új keletű, léteznek már hazánkban ezen a 
területen is jó gyakorlatok a formális képzésben a felsőoktatás területén (Lásd: jászberényi 
pedagógusképzés, Közszolgálati Egyetem vezető és továbbképző intézete, ELTE Pedagógiai és 
Pszichológiai Kar, Felnőttképzéskutatási és tudásmenedzsment intézet) és a nem formális képzésben  
is ( Lásd: Galgamenti Népfőiskola), illetve informális tanulás útján is (Lásd: Pécsi Tanuló Fesztivál: 
Tanuló környezet – tanulás és környezet: hogyan kerülhet a természet és az ember ismét 
harmóniába), amelyek eredményeit népszerűsíteni kellene. 

Kulcsszavak: andragógia; Lifelong learning; Life wide learning; élethosszig tartó tanulás uniós dokumentumai; 
Környezeti nevelés és felnőttoktatás; 

                                                           
312 Horváth H. Attila (2011): Informális tanulás. Gondolat Kiadó. Budapest.  
313 Künzel-Böse, 2006:31. Idézi: Horváth H. Attila In: Horváth H. Attila (2011): Informális tanulás. Gondolat 

Kiadó. Budapest.  
314 Óhidy Andrea (2006a): Lifelong Learning. Egy oktatáspolitikai koncepció értelmezési lehetőségei Európában. 
In: Új Pedagógiai Szemle, 6. sz. 67–71.  
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Helyzetkép 

Az Oktatási és Képzési Figyelő 2018 adatai szerint315, az alábbi részvételi arányok állapíthatók meg: 

A felnőttek tanulásban való részvételi arányainak kimutatása az Európai Unió és Magyarország 
tekintetében  

Az „Oktatás és képzés 
2020” keretrendszer 

referenciaértéke 

Módszer Magyarország 

2014 

Magyarország 

2017 

Uniós 
átlag 

2014 

Uniós 
átlag 

2017 

Felnőttek tanulásban 
való részvétele (25-64 
évesek). 

ISCED316 (0-8 
összesen) 

3.3 6.2 6.8 6.9 

Forrás: Oktatási és Képzési Figyelő 2018 

Hazánkban a felnőttek (25-64 évesek) tanulásban való részvételi aránya, közel 50%-kal nőtt 2017-
ben, a 2014-es eredményekhez viszonyítva.  Ez a kimutatás még mindig az uniós átlag (2017-ben: 
10,9 %) alatt van kicsivel (HU: 6,2; EU átlag: 6,9) azonban az európai unió tagállamainak átlagához 
képest ez jelentős pozitív változásnak tekinthető az előző évek eredményeihez viszonyítva. 

A hazai statisztikai kimutatás szerint (KSH, 2018317) a felnőttoktatás és képzésre fókuszálva 
megállapítható, hogy 2016-ban összességében a 25–64 éves magyar népesség 32,8%-a vett részt 
iskolarendszerű, illetve azon kívüli képzésben, ami 5,6 százalékpontos növekedést jelent a 2011. évi 
adatokhoz képest. A képesítést nem nyújtó szakmai tanfolyamok a legnépszerűbbek, de sokan 
vesznek részt konferenciákon és szemináriumokon is.  

Az előző (2010 évi) Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia felnőttoktatásra vonatkozó megállapítása 
szerint „A felnőttoktatás színterei és környezeti nevelési lehetőségei megváltoztak az elmúlt 
időszakban. Egyre több, a környezeti kérdéseket érintő tantárgyi kör került az iskolarendszerű képzés 
tantervi kereteibe, sokszor az iskolán kívüli képzésben népszerűvé vált területeken is”. Ez a tendencia 
azóta erősödött hazánkban, hiszen szakpolitikai szinten is kiemelt jelentősége van a környezeti 
kérdések megjelenésének.  

A globális felmelegedés témájának világszintű artikulációja, sok más az élő és az épített környezetet 
érintő kérdést is felszínre hozott, és jó értelemben popularizált. A demokratikus állampolgári nevelés 
egyik sarokpontjává vált az állampolgárok környezettudatos viselkedésének formálása. A környezet-
védelemmel foglakozó mozgalmak globális értelemben megerősödtek, eszközeik sok esetben 
radikálisabbá váltak, s emellett egyre több lehetőséget kínálnak az ismeretszerzésre. A 
szemléletformálás fontos céljává vált a felnőtt képzésének elsősorban nem formális és informális 
eszközökkel. Itt kell megemlítenünk, hogy azok a pályázati rendszerek, amelyeken keresztül a civil 
szerveztek által megvalósított képzési oktatási tevékenység leginkább finanszírozhatók, egyre inkább 
követelik meg a fenntartható fejlődéshez és a környezettudatos létmódok népszerűsítéshez 
kapcsolódó ismeret-anyagok átadását a képzési tevékenység során, függetlenül a képzés 
tematikájától. 

„A fenntartható fejlődést szolgáló oktatás legfontosabb szerepe az, hogy az egyéneket és a 
csoportokat felvértezze a tudatos választáshoz szükséges ismeretekkel, készségekkel és attitűdökkel, 
mely választásoknak köszönhetően a világot olyanná alakíthatják, illetve olyannak őrizhetik meg, 

                                                           
315 https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-
hungary_hu.pdf 
316 ISCED jelentése: az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszere 
317 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/felnottoktatas16.pdf, Az oktatásban, képzésben való részvétel 
adatai az Eurostat módszertanától eltérően a munkavédelmi oktatásban való részvételt nem tartalmazzák.  

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-hungary_hu.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-hungary_hu.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/felnottoktatas16.pdf


A kézirat felhasználását a megvitatásra korlátozza a kiadó. A jelenlegi kéziratok majdani 
elfogadott változatai ingyenesen elérhetőek lesznek az mkne.hu honlapon.   

223 

amelyet ők maguk és a jövő nemzedékek egyaránt olyan helynek tartanak, ahol lehet élni és 
dolgozni318”. Kraiciné, úgy fogalmaz, hogy az oktatási intézményeknek, helyi közösségeknek, a civil 
társadalomnak és a munkáltatóknak mind kulcsfontosságú szerepük van a fenntarthatóság 
tárgyköréhez kapcsolható kompetenciák fejlesztésében és előmozdításában. 

A kulcskompetenciák közül (anyanyelvi, idegennyelvi,  matematikai, természettudományi és 
technológiai, a digitális, a tanulás tanulása, a vállalkozási, a kulturális, a személyközi - és 
állampolgári), többségének fejlesztése során ma is aktuális kiemelni az ember és környezete témáját: 

• etikus, méltó fogyasztás: hogyan vásároljunk és fogyasszuk fenntartható módon, 
• hulladékgazdálkodás a háztartásban, 
• az ember és gépei a mindennapokban, és 
• mit tehetnek a háztartások a globális felmelegedés ellen. 

 
A kulturális (közművelődési) intézményekben is felerősödött a környezeti és a környezet- és termé-
szetvédő programok szervezése (előadássorozatok, vetélkedők, lakossági fórumok és akciók, zöld 
jeles napi rendezvények, zöld kiállítások, kézműves foglalkozások stb.). Ma is jelentős a felnőttek 
környezeti nevelésében a népfőiskolák (pl.: Galgamenti Népfőiskola) tevékenysége.  

A környezeti felnőttoktatás iskolarendszeren kívüli színterei például azok a civil szervezetek, amelyek 
keretében számos innovatív elképzelés valósulhat meg. Azonban szervezeten kívüli formában is 
vannak már öntevékeny megmozdulások pl. Gyüttment fesztivál, amely a vidéken újrakezdő, a 
környezettudatos vidéki életet, értékrendet választó, tájba illeszkedő emberek éves nagy találkozója. 
Új jelenségnek számít az influenszerek tevékenysége is, akik erősen építettek a korábban a civilektől 
ellátott aktivista módszerekre. Például a hulladékmentes életvitelről ma többen olvasnak-hallanak 
magánzó-magányos influenszerektől319, mint pl. a HuMuSz Hulladék Munkaszövetségtől. 

Az online média és a közösségi média jelentős szerephez jutott az utóbbi években a tudatos 
környezetvédelmi magatartás ösztönzésében pl. élőbolygónk online magazin, amely felület az egyéni 
felelősséget hangsúlyozza, vagy azok az ökokörök, amelyen keresztül környezettudatos közösségek 
szerveződnek. 

Javaslatok 

Az előző NKNS (2010) ajánlásainak nagy része továbbra is releváns, ezért a meglévő 9 felsorolást 
követően a további ajánlások (10-14.) leginkább a felnőttképzés módszertani elemeire, technikáira 
vonatkoznak. 

1. Valamennyi felnőttképzési rendszerben elő kell segíteni a környezettudatos létmódra való 
felkészítést, megerősítést (állampolgári ismeretekkel bővítve.) Ezt elősegítendő a környezeti 
szemlélet hiánypótlására célszerű célcsoportonként (pl. postások, építőipari szakmák) környezeti 
tananyag-egységet kidolgozni, amelyet valamennyi felnőttképzési (ismeretterjesztési) formában a 
képzés törzsanyagának kell tekinteni. Tematikák nélkül is érdemes a helyi képzésekhez, kiegészítő – 
akár csak néhány órás – környezeti nevelési, környezetvédelmi modulokat kapcsolni, akár a non-
formális tanulócsoportok csapatépítése során. Ehhez érdemes helyi szakemberek segítségét kérni, így 
az önkormányzat, a helyi iskolák, civil szerveztek vagy közösségi házak munkatársaihoz fordulni, vagy 
helyi közösségi projektekhez csatlakozni. 

                                                           
318 Az Európai Unió Tanácsa Oktatás, Ifjúság, Kultúra és Sport ülésén november 19-i ülése által elfogdott a „ 
Fenntartható fejlődést szolgáló oktatásról szóló tanácsi következtetés” - ből. Idézi: Kraiciné szokoly Mária – 
Czippán Katalin (Szerk.:) A fenntartható fogyasztásra nevelés kérdései. Tanulmányok a képzés és 
kommunikáció területéről. Budapest Corvinus Egyetem. 2011.  99.o.  
319 A közösségi online felületeken dolgozó influenszereket jellemzően nem közösségi döntéshozatal működteti, 
és a tényleges haszon sem közösségi vagy nonprofit célokat szolgál. Tisztelet a kivételnek! (A szerk.) 



A kézirat felhasználását a megvitatásra korlátozza a kiadó. A jelenlegi kéziratok majdani 
elfogadott változatai ingyenesen elérhetőek lesznek az mkne.hu honlapon.   

224 

2. Valamennyi felnőttoktatási iskolatípusban és az egyes szakmákon (OKJ) belül is meg kell teremteni 
a szakma műveléséhez szükséges környezeti ismeretek, készségek és attitűd megszerzésének, 
fejlesztésének feltételeit. 

3. Az iskolarendszerű felnőttoktatás átalakulóban lévő intézményeiben ki kell alakítani, meg kell 
erősíteni a környezeti nevelés tartalmi elemeit.  

4. Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés színterein segíteni kell azoknak az intézményeknek és 
szervezeteknek és vállalatoknak a működését, amelyek környezetbarát szemléletmódot és aktív 
magatartást fejlesztő programokat szerveznek. Ösztönözni kell a felnőttképzés piaci és non-profit 
szereplőinek együttműködését az elsősorban környezetvédelmi célú szervezetekkel, támogatni kell a 
tapasztalat és a tudás cseréjét a két szektor között. 

5. Erősíteni kell az önképzést, a távoktatást és az öntevékeny ismeretszerzést segítő, aktivitást 
fejlesztő közösségi formákat. Előtérbe kell helyezni a kulcskompetenciákra alapozott képzési 
módszerek használatát, a felnőtt tanulók élethelyzeteire építő tematikák kidolgozását, ahol a 
résztvevő hallgató saját közvetlen környezete példáin keresztül kap betekintést a környezet-etikus 
viselkedés mindennapjaiba.  

6. Ki kell dolgozni – szakmai, módszertani és andragógiai igénnyel – a felnőttoktatók környezeti 
továbbképzését, s ebben a felsőoktatásnak is segítenie kell. Ki kell alakítani a környezeti 
felnőttoktatás szakértői hálózatát is, és ehhez megfelelő eszközöket (személyi, tárgyi, tananyag stb.) 
kell biztosítani.  

7. Továbbra is el kell ismerni a fenntartható életvitelt népszerűsítő könyvkiadást és a magyar nyelvű 
internetes környezeti nevelés jelentőségét (melyet jelenleg is támogat a Nemzeti Kulturális 
Alapprogram Környezetkultúra Szakkollégiuma). További lehetőségekkel kell  ösztönözni a távoktatási 
kurzusok, szemléletformáló webhelyek létrehozásását a minőség jegyében. 

8. Ösztönözni kell a környezeti témájú civil szervezetek, népfőiskolák, klubok (pl. fenntartható 
vidékfejlesztés, ökogazdálkodás, környezetvédelem a háztartásban) hálózatait. Speciális 
továbbképzéseket kell létrehozni vagy fenntartani a fenntarthatósággal foglalkozó közösségek 
aktivistái számára, hogy hatékonyabban végezhessék társadalmi jelentőségű szemléletalakító 
munkájukat és ehhez minél inkább merítsenek a közösségfejlesztés és a felnőttképzés, elsősorban a 
non-formális képzési módszerek eszköztárából. 

9. A felnőttekkel foglalkozó fenntarthatóságra nevelés tematikáinak elkészítésekor a környezet, a 
gazdaság és a társadalom rendszereinek kölcsönhatására, és a valós problémákra, problémaalapú 
tanulásra, illetve részvételi, cselekvő tanulásra kell figyelmet fordítani. A felnőttekkel foglalkozó 
képzők, trénerek, kommunikátorok tudásnak gyakori felfrissítése azért is fontos, mert az egyszerű, 
illetve régóta ismert környezeti problémák és megoldások már részeivé váltak a formális oktatásnak.  

10. A környezeti nevelésre és a fenntartható fejlődésre való felkészítést olyan folyamatként kell 
értelmezni, amely épít az egyének, csoportok és a környezetük közötti kapcsolatokra. 

11. Tanuló szervezetként kell tekinteni a környezeti neveléssel 
foglalkozó szervezetekre, intézményekre, e tekintetben 
biztosítani kell a szabad információ szerzést és cserét, a 
reflexiót, ki kell alakítani a tapasztalat és ötletcsere lehetőségét 
(jó példa: Pécs Tanulóváros program). 

12. A környezeti nevelésnek, képzésnek szakmailag jól 
értelmezhetőnek kell lennie. A képzések megvalósulását konkrét 
mutatókkal szükséges mérni. Ennek érdekében szükséges az 
egységes  indikátorok alkalmazása320. Ezen indikátorok szerinti 

                                                           
320 Ld. az Értékelésről szóló fejezetet is. 

Ad. 12.: (Szerk.): Vajon váljon 
szakmává a fenntarthatóságra nevelés, 

a környezeti nevelő, a környezeti 
kommunikátor? Vagy a klímareferns? 
Vagy jobb, ha ilyen szabadon marad, 
mint mostanáig: aki akarja, csinálja… 

Mi a Konferencia, és a Szerző 
véleménye? 
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kimutatások publikálása eredményeként lehetőség lenne az ország környezeti és fenntarthatóságra 
való nevelési indexének évenkénti megállapítására, és e terület fejlettségének mérésére.  

13. A környezeti nevelésnek a tanítási – tanulási folyamat alapelvévé kell válnia, nem csak a formális 
tanulásban, a közoktatásban, hanem a tanulás nem formális és informális formáiban is. 

14. A felnőttoktatásnak és képzésnek figyelemmel kell kísérnie az új internetes generációk 
környezetvédelemre irányuló kezdeményezéseit, és e generációk számára biztosítani kell az innovatív 
online platform alapú csatlakozási lehetőségeket, az ő bevonásukkal és fejlesztési ötleteik 
alkalmazásával. 

Célkitűzések a felnőttoktatók, felnőttképzők, andragógusok számára: 

A felnőttképzésben érintettek oktatók, mentorok, tutorok, trénerek számára, fontos felnőttképzési 
cél a felnőttek környezettudatos magatartásának segítése, támogatása. 

A felnőttoktatók számára fontos célkitűzés kellene legyen a környezeti nevelés és a fenntartható 
fejlődés cselekvő szemléletmódjának megfelelő felnőttképzési módszertan alkalmazása 
(résztvevőközpontú- csoportos és kooperatív, a szituatív tanulási formák alkalmazása; az érzelmi 
intelligenciát is fejlesztő saját élményű, tapasztalati tanulási formák alkalmazása). 

A környezeti nevelésre és fenntartható fejlődésre valamint fogyasztásra irányuló felnőttoktatási, 
képzési szituációk során a következő kompetenciák fejlesztése célszerű: rendszergondolkodás, jövőre 
irányuló tervezése, kritikai és reflexiós képesség, kreativitás, döntéshozatal és értékelés, 
kommunikáció és kooperáció, válságkezelés, változásmenedzselés, új technológiák használata, 
társadalmi részvételre való képesség. 

A felnőttoktatók és képzők az ismeretek és kompetenciák fejlesztésén túlmenően, ösztönözzék a 
felnőtt tanulókat a környezetvédelem és a fenntartható fogyasztás gyakorlati akcióira. 

A felnőttoktatóknak és képzőknek el kell érniük, hogy a felnőtt tanulók egyre tudatosabban 
viszonyuljanak a környezetvédelmi kérdések iránt és képessé kell tenni a felnőtteket a megszerzett 
szemléletmód továbbítására saját családjuk és környezetük számára. 

Kapcsolódó jó gyakorlat 

Pomázi Ökokör: Szervezése 2019 márciusában indult az egyik közösségi oldalon. 

Kapcsolódó információk 

Ajánlott irodalom:   

S. Breiting, M. Mayer, F. Morgensen: A fenntartható fejlődés iskoláinak kritériumai. Útmutató a 
fenntartható Fejlődést szolgáló Pedagógia minőségének javítására. SEED és ENSI 
dokumentu. 2005 

Kraiciné Szokoly Mária: Pedagógus andragógus szerepek és kompetenciák az ezredfordulón. 
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2006.  

Kraiciné szokoly Mária – Czippán Katalin (Szerk.:) A fenntartható fogyasztásra nevelés kérdései. 
Tanulmányok a képzés és kommunikáció területéről. Budapest Corvinus Egyetem. 2011.  
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32. Felsőoktatás 

Malatinszky Ákos  

A fenntarthatóságra nevelésnek – természetéből fakadóan – az oktatás minden szintjén meg kell 
jelennie, így ez alól a felsőfokú végzettséget nyújtó képzések sem jelentenek kivételt. A szemlélet-, 
attitűd- és életmódváltásnak alapvető katalizátora az értelmiség, így az azt képző intézményeknek 
élen kell járniuk e téren is. Az oktatás e szintjén bevezetett változások már néhány éven belül hatást 
képesek gyakorolni a termelésre, illetve a döntéshozatalra az új típusú látásmóddal kikerülő 
diplomásoknak köszönhetően. Fejezetünk nem foglalkozik a pedagógus-képzésekkel, azonban 
terjedelmi lehetőségeihez mérten igyekszik felölelni minden egyéb profilú egyetemi szakot a 
mérnökképzésektől (agrár és műszaki) a természettudományi karok nem-tanár szakjain át a bölcsész, 
társadalomtudós, gazdasági, művészeti és egészségügyi képzésig.  

Kulcsszavak: felsőoktatás; fenntarthatóságra nevelés; képzés; KKK; kompetencia; szemlélet 

Helyzetkép 

A felsőoktatási törvény kötelezi az intézményeket a környezettudatos szemlélet közvetítésére. Bár 
egyes oktatók élen járnak ilyen irányú tananyagok kidolgozásában és kutatási témák gondozásában, 
intézményi szinten, átfogóan mégsem nem jelenik meg a mindennapokban a fenntartható fejlődés 
szempontrendszere és gyakorlati kialakításának eszköztára. Az élővilággal és az azon alapuló 
termeléssel foglalkozók nem kapnak kellő ismeretet társadalmi kérdésekről, a leendő 
társadalomtudósok nincsenek felvértezve ökológiai alapokkal. Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai 
eléréséhez nélkülözhetetlen ismeretek nem szerepelnek kellő súllyal a szakok tanrendjében, a 
képzési rendszer kevéssé ad teret a multidiszciplináris témáknak321. Csak a környezet- és 
természetvédelmet nevükben hordozó szakokon, illetve szakirányokon, valamint a közgazdászképzés 
intézményeinek egy részében jelenik meg tantárgyi szinten a fenntarthatósággal kapcsolatos 
ismeretek átadása. Nehezen deríthető ki, hogy más szakterületek tárgyainak kialakításakor a 
tantárgyfelelős oktató ténylegesen figyelmet fordít-e erre, vagy csak jelzőként szerepel a tárgy 
címében a „fenntartható” kifejezés vagy a „környezet” előtag. A 2003-ban bemutatott helyzetkép322 
számos eleme (tantárgyak, jó gyakorlatok, oktatók, sőt tanszékek) napjainkra eltűntek az 
intézmények egy részéből. A fenntarthatóság, amely rendszerszemléletű, a felsőfokú oktatásban a 
partikuláris ismeretekhez kötötten jelenik meg, és nem rendszerszemléletű. A felsőoktatás csupán a 
specifikus ismeretek fenntarthatósággal összefüggő határfelületén mozog, ugyanakkor az etikai 
alapok és az ezekhez szükséges, egyes szakmákra vonatkozó erkölcsi normák érintetlenül 
maradnak323. Az elmúlt években országosan megszüntetésre került a környezetgazdálkodási 
agrármérnök BSc alapszak, valamint az ökotoxikológus MSc mesterszak, ezzel csökkentek a 
fenntarthatósággal összefüggő tanulmányokat választók lehetőségei.  

Az elmúlt években néhány felsőoktatási intézmény elkészítette a fenntartható fejlődési startégiáját, 
azonban ezek többsége nem érhető el nyilvánosan, és nem érhető tetten az, hogy valóban 
alkalmaznák a benne foglaltakat a többi stratégia, vagy a mindennapi döntések meghozatala során. 
Az évtizedes forráshiány, az alaptevékenység részlegesen saját bevételekből és pályázatokból történő 
finanszírozása (az állami normatíva reálértékének csökkenése miatt) és a hallgatói létszám 
csökkenése (demográfiai okokból kifolyólag), az oktatói kollektíva bővítésének nehézségei, és a 
gyakorlati képzés pénzügyi hátterének elégtelensége eleve fenntarthatatlan helyzetbe kényszeríti a 
felsőoktatási intézmények túlnyomó részét.  

                                                           
321 Lányi A., Kajner P. (szerk.): A fenntarthatóság témaköre a felsőoktatásban. UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság, Budapest, 2019. 

http://www.unesco.hu/kiadvany-2018-november 
322 Czippán K. (főszerk.): Helyzetkép a fenntarthatóságról a hazai felsőoktatásban. Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda, 

Budapest, 2003. http://mkne.hu/konkomp/P3_Helyzetkep_a_fenntarthatosagrol_a_hazai_felsooktatasban.pdf 
323 Gyulai Iván írásbeli közlése. 

[TB8] megjegyzést írt: Kiss Károly: Valóság tanulmány 
legyen beemelve forrásként, és tartalomként. 
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Magukban az intézményekben zajló tudományos kutatások eredményei nagyban hozzájárulnak a 
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tudásbázis bővüléséhez; az értékrend és attitűd terjesztéséhez 
azonban nem kellő mértékben. Az új felsőoktatási törvényhez kapcsolódó 18/2016 EMMI rendelet (a 
felsőoktatási szakképzések, alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményeiről) pozitívuma, 
hogy nagy hangsúlyt helyez a kompetencia-fejlesztésre, és előírja, hogy a szakokon az elsajátítandó 
szakmai kompetenciák részét képezzék a fenntartható fejlődési alapismeretek. Ennek ellenére a 
szakok új képzési és kimeneti követelményeiben felsorolt elsajátítandó kompetenciák között elvétve 
jelenik csak meg a fenntarthatóság és a környezettudatos szemlélet kialakítása, míg a 
szakképzettséghez vezető tudományterületek között nem szerepel. A pedagógiai képzettséggel és 
affinitással nem bíró oktatók egy része – felkészítés és tájékoztatás hiányában – felesleges nyűgnek 
éli meg ezek beépítését tantárgyának tematikájába, ami elveszi az időt a tényanyag átadásától. 
Ugyanakkor örvendetesen gyarapszik a jó gyakorlatként említhető kurzusok száma (lásd a fejezet 
végén) mind a graduális, mind a doktori képzésekben. 

A hallgatóság figyelmének elnyerése és fenntartása a felsőoktatásban is egyre nehezebb – új 
módszerek kellenek az ismeretek, és még inkább a helyes szemléletmód átadására, elsajátítására. A 
fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek oktatói (pontosabban ilyen szemléletűvé nevelő egyetemi 
oktatók) módszertanilag megújítói az oktatási kultúrának. Bár még mindig túlnyomórészt frontális 
oktatás keretében történik az ismeretek átadása (aminek hatékonysága csökken), terjednek a 
gyakorlatias, projektszemléletű, multidiszciplináris oktatási módszerek is. 

Javaslatok 

A közel egy évtizeddel ezelőtt tett javaslatok324 ma is aktuálisak: a felsőoktatásban paradigmaváltásra 
van szükség, intézményrendszere működjön közre a hazai környezeti állapot és változás feltárásában, 
és szolgáljon modellként a többi nevelési-oktatási intézmény számára stb. Ezen túlmenően az 
alábbiakra hívjuk fel a figyelmet. 

A legfontosabb, hogy a fenntarthatóságra nevelés a felsőoktatásban jóval több környezeti–
gazdasági–társadalmi–stb. ismeretek átadásánál (bár ez roppant fontos alap):  

 tisztázza az etikai alapokat és az erkölcsi normákat, 

 összefüggésekre világít rá,  

 rendszerben gondolkodásra tanít, 

 integrált szemléletet ad,  

 a tudás gyakorlati alkalmazására fókuszál,  

 a válságtünetek valódi okainak felismerésére (és az erre irányuló igény felébresztésére) és 
megelőzésére sarkall,  

 igényt ébreszt annak felmérésére, hogy a megszerzett tudás használatának következménye 
(a végzett hallgató bármely szakmai tevékenységének eredménye) meghaladja-e a 
természetes rendszerek rugalmasságát, 

 önálló tájékozódásra biztat,  

 kritikai (kérdőjelezze meg a jelenlegi rendszert) és kreatív gondolkodásra nevel, 

 nem pusztán alkalmazkodik a kihívásokhoz, hanem felhasználja a bennük rejlő lehetőségeket 
új típusú (köztük: adaptációs) stratégiák megalkotása és megvalósítása során (ld. 
paradigmaváltás),  

                                                           
324 Lükő I. (2010): Felsőoktatás. In: Vásárhelyi Judit (szerk.): Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 
Budapest, p. 271., https://mek.oszk.hu/13400/13463/13463.pdf 

[TB9] megjegyzést írt: amíg új, addig jobb, ha tantárgy. 
Aztán fokozatosan integrálódjon…  
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 törekszik a reziliencia növelésére, a rugalmas alkalmazkodó-képességre, 

 rávilágít a természeti rendszerek diverzitásához és összetettségéhez hasonlóan a problémák 
sokféleségére és kapcsolódási pontjaira, összefüggéseire, dinamikájára és szerteágazó 
következményeire is, 

 feltárja a problémák kialakulásának társadalmi és kulturális környezetét, 

 sokféle (térben, időben, témában, módszerben egyaránt változatos) valós esettanulmányon, 
illetve gyakorlati foglalkozáson keresztül találja meg a kapcsolatot a hallgatóság minden 
tagjával, 

 kialakítja a hallgatókban az érintettség érzését (emocionális töltéssel)1, 

 és aktív részvételükre építve motiválja a hallgatókat, hogy kezdeményezzenek változást, 

 sok alternatívát bemutat,  

 innovatív értelmiséget nevel,  

 és fejleszti a logikus gondolkodást. 

Addig is, amíg a tantárgyak többségét áthatják a fentiek, minden hazai felsőoktatási képzés 
tanrendjében jelenjen meg egy olyan kurzus, amely bevezetést nyújt a fenntarthatóság 
problémakörébe, megoldás keresésére ösztönöz, és kísérletet tesz a képzés részterületekre szabdalt 
jellegének ellensúlyozására („újra összerakja a világot”). Készítse fel arra a hallgatókat, hogy összetett 
helyzetekben esetleg valami egészen új dolgot kell kitalálniuk ahhoz, hogy fenntartható módon 
tudjanak cselekedni.325  

A fenntarthatóságra nevelés alapvető ismérve a felsőoktatásban is, hogy rácsodálkoztat és aktivizál, 
cselekedtet, elmélyült kutatásra, szintetizálásra (ami nem ellentétes az analizáló tudományos 
kutatásokkal), és életmódbeli változtatásra ösztönöz. Felébreszti az igényt a tájékozódásra, a 
mélyebb utánajárásra, a változtatási pontok megtalálására és a véleményformálásra – aktív 
állampolgárságra nevel, és tanítja is a részvételi döntéshozatal eszközeit. A fenti szellemiségben és 
módszerekkel oktatva döbbentsük rá a legkülönfélébb tudományterületek művelőit arra, hogy végső 
missziójuk közös: az emberiség túlélése ezen a bolygón; a tennivalók és a módszerek különbözőek, de 
az együttműködés, sőt összefogás nélkülözhetetlen.  

Ehhez hiteles kezdőpontot adva a felsőoktatás legyen kovásza a hallgatói önszerveződésnek, és a 
közösségek működésének, vagyis adjon teret az informális oktatásnak is. Támogassa az 
önkéntességet mind intézményes (pl. szabadon választható tantárgyak keretében, tanulás a munkán 
keresztül), mind nem intézményes (hallgatói önszerveződő, ill. önképző körökön keresztül) formában. 
A tehetséggondozást, így a szakkollégiumok foglalkozásait és a tudományos diákköri dolgozatokat is 
hassa át az új típusú, értékközpontú szemlélet.  

A szemléletmód kialakításához elengedhetetlen a felsőoktatási kurzusok során is a napi aktualitások, 
a jelenlegi hatásmechanizmusok, a globális kihívások, helyi és regionális szakmapolitikai anyagok 
felhasználása, helyi szereplők bevonása, népszerűsítő infografikák, videók, érzékenyítő művészi 
alkotások, film- és könyvélmények segítségül hívása. A kapcsolódási pontok sokféleségének 
érzékeltetésével már a megközelítés módszere is holisztikusságot sugározzon. Megjegyzendő, hogy 
az új értékrend és jövőkép kialakítását a közoktatásnak meg kell alapoznia az egyetemre kerülő 
hallgatókban. 

Az egyetemek aknázzák ki az egyre nagyobb arányban (ld. pl. Stipendium Hungaricum, Erasmus+) 
tanuló külföldi hallgatók kulturális különbözőségéből fakadó lehetőségeket, és érzékenyítsenek a 

                                                           
325 Czippán K., Albert J. (szerk.) (2018): A fenntarthatóság tanulása és tanítása. Módszertani gyűjtemény. Kézirat. 
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felelősségvállalás irányába térben és időben egyaránt (embertársainkért és minden élőlényért, ill. a 
jövő nemzedékekért). 

A felsőoktatási intézmények között az elmúlt években végbement, illetve küszöbön álló integráció 
komoly szinergialehetőségeket rejt a különböző tudományterületek horizontális összekapcsolásával, 
kapcsolataik megerősítésével. 

Az intézmények innovatív légköre használja ki a példamutatásban rejlő lehetőségeket. A vezetők, 
oktatók, és a felsőfokú oktatást irányító politikai és állami szereplők megnyilvánulásai legyenek 
szinkronban a fenntarthatóság szükségleteivel2. 

Mutasson rá az egyetemet végzett emberek felelősségére a világért, kiemelten a kutató felelősségére 
saját tudományos eredményeinek mások (termelő szféra, politika stb.) általi hasznosítása során. 
Értesse meg a döntés felelősségét, az etikai dilemmák megvitatására adjon lehetőséget, a végzett 
hallgatók vállalják fel tevékenységük következményeit. Éreztesse velük: feladatuk, hogy 
fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteiket széles körben terjesszék, közérthető módon. 

Az intézmények vezetése és oktatói kollektívája egyaránt álljon készen a folyamatos megújulásra. Az 
ismeretek bővülésével, a társadalom és a gazdaság változásaival egyidejűleg a rugalmasság és a 
versenyképes tudás átadása egyaránt legyen jellemző. Segítse e változó viszonyok közötti eligazodást 
hallgatóinak és a körülvevő régió lakosságának (amelyre kisugárzással bír) egyaránt.  

A fenntarthatósági célokat szolgáló kutatások kapjanak kiemelt támogatást és megbecsülést az 
intézmény vezetői részéről, és ezekbe minél nagyobb arányban és mélységben vonjanak be 
hallgatókat. Az intézmények projektjei ténylegesen ilyen szemléletben valósuljanak meg. A hallgatók 
vegyenek részt olyan gyakorlati tevékenységekben, melyek során személyesen győződnek meg az 
elemi létfeltételeiket veszélyeztető folyamatokról, illetve a fenntarthatóságot szolgáló 
kezdeményezések értelméről1. 

A közoktatási intézményekhez képest a tanulás szervezésére nagyobb szabadság biztosított, így 
lehetőség van egész napos, vagy akár több napos tanulmányutak szervezésére hiteles helyszíneken 
(pl. élőfalvak, természetvédelmi közalapítványok, társadalmi szervezetek oktatóközpontjai és 
bemutató gazdaságai), hiszen a tapasztalati tanulás ezen a szinten is fontos. Ehhez a normatíva 
emelésével szükséges forrást biztosítani. 

Mindez a szellemiség és szemlélet a külsőségekben is jelenjen meg az italautomatáktól és menzáktól 
a tantermek és közösségi terek kialakításán és berendezésén át a szabadidős lehetőségekig, a 
hulladékgyűjtőkig és energiagazdálkodásig. Szükséges ehhez a fenntarthatóság elveinek alkalmazása 
a szabályzatok megalkotása során, valamint a zöld közbeszerzés, helyi erőforrásokra támaszkodva és 
minden érintettet bevonva. Így formálódik az intézmények ökológiai kultúrája, ami a hallgatók 
számára tanulást ösztönző és alkotást inspiráló környezetet biztosít, segítve egyéniségük 
kibontakoztatását. Jó példákat nyújtanak a nemzetközi zöld egyetemi rangsor hazai szereplői. 

A Fenntartható Fejlődési Célokhoz kapcsolódó nevelési–oktatási feladatok között az UNESCO a 
következő készségek fejlesztését emeli ki: bizonytalanságkezelés, együttműködés és kommunikáció, 
empátia és tisztelet, innovációs készség, kockázatkezelés, konfliktuskezelés, kritikus gondolkodás, 
önismeret és önreflexió, rendszerszemlélet. Utóbbihoz nélkülözhetetlen a hálózatokban 
gondolkodás, a komplex és komplementáris látásmód326. Szükséges, hogy megjelenjenek minden 
felsőoktatási képzésben, legalább egy-egy tantárgy céljai között (nem feltétlenül fő célként), bár 
többségük hiteles átadása ellentétes a szektorális gondolkodással és tantárgyakra tagolt oktatással... 

A fentiek hiteles átadásához elengedhetetlen az oktatók új típusú ismeretekkel, megközelítésekkel és 
pedagógiai módszerekkel történő felvértezése, folyamatos támogatása, valamint az, hogy a befoglaló 
makrokörnyezet, a gazdaság és a társadalom elvárásai is a fenntarthatóság irányába hassanak. 

                                                           
326 UNESCO (2017): Fenntartható Fejlődési Célok oktatása. Magyar fordítás, szerk. Könczey R. Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet, Eger., 46 p. http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/fenntarthato_fejlodesi_celok_oktatasa_unesco_2017.pdf 

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/fenntarthato_fejlodesi_celok_oktatasa_unesco_2017.pdf
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A problémák és megoldási lehetőségeik összetettsége, az új típusú kihívásokra történő válaszadás 
egyre inkább megköveteli a közösségben gondolkodást és a csoportmunkát. Ennek érdekében a 
felsőoktatás versenytársak helyett csapattársakat neveljen!  

 

Kapcsolódó jó gyakorlat 

Környezetpedagógia tantárgy a Szent István Egyetem természetvédelmi mérnöki MSc és ökológiai 
gazdálkodási mérnöki MSc képzésein, és kapcsolódó szak- és diplomadolgozati témák (pl. 
cselekedtető, és cselekvésre ösztönző tanösvény-elemek, vagy erdei iskolai modul 
kidolgozása a fenntartható életvitellel kapcsolatban a helyi adottságokból kiindulva). 

GATE Zöld Klub Egyesület: egyetemisták közössége a fenntarthatóságért és az arra nevelésért 
ökomatával és illatodúval, Tavaszfigyelő programokkal, közben harcos NGO a helyi értékek 
megőrzéséért, ’think-tank’ ökológiai gazdálkodással, természetvédelmi témákkal 
összefüggésben, és kiinduló pontja több, mára kiteljesedett és „beérett” közösség által 
támogatott mezőgazdasági (CSA) kezdeményezésnek (erdőkertet és kis biokertet is 
művelnek). 

A fenntartható fejlődés elmélete és gyakorlata című szabadon választható (C) tantárgy (SZIE MKK BSc 
szakok), valamint Fenntarthatósági hatásvizsgálat kötelező tárgy (SZIE természetvédelmi 
mérnöki MSc szak) Gömörszőlősön, gyakorlati megoldások bemutatásával.  

Bevezetés a természetvédelembe: elsősorban szemléleti, másodsorban szakmai alapozó tantárgy a 
természetvédelmi mérnöki BSc szak (SZIE) legelső félévében. 

Téli természetismereti terepgyakorlat: mit lehet bemutatni a természetből, valamint ember és 
természet történeti távlatú kapcsolatrendszeréből a vegetációs időn kívül. 

Global environmental and social problems, illetve Environmental conservation: szintetizáló jellegű, a 
problémák összekapcsoltságára rávilágító tantárgyak külföldi és magyar hallgatóknak (SZIE 
Környezettudományi Doktori Iskola, ill. ELTE Environmental Sciences MSc szak). 

A legtöbb hazai gazdaságtudományi képzésben kötelező (vagy kötelezően választható) tárgy a 
Környezetgazdaságtan, benne fenntarthatósági ismeretekkel, pl. BCE, BGE, BME, DE, EKE, 
ELTE, ME, ÓE, PE, SE, SZIE, SZTE. 

A nemzetközi Zöld Egyetemi Rangsornak több hazai tagja is van (tematikus honlapjaikat ld. a 
Kapcsolódó információk fejezetben), innovatív kezdeményezésekkel, pályázati kiírásokkal, 
amik a hallgatókat megmozgatják, aktivizálják. Pl. Zöld Egyetem Program a Pécsi 
Tudományegyetemen: a Zöld Könyvtár által meghirdetett, a fenntarthatóságot 
érintő előadássorozat minden hónap utolsó csütörtökén, oktatók, doktoranduszok 
bevonásával. 

Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia: eddig 15 alkalommal rendezték meg, mindig más 
felsőoktatási intézményben. Célja a környezeti kutatások legfrissebb eredményeinek 
ismertetése, elméleti és gyakorlati problémák megvitatása, hazai és határon túli magyar 
hallgatóknak, előadások és poszterek bemutatása révén. 

Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia: eddig 16 alkalommal rendezték meg, 
kétévente, mindig más felsőoktatási intézményben. A megelőző két évben készült 20-50 
oldalas tudományos dolgozatokkal nevezhetnek hazai és határon túli felsőoktatási 
intézmények hallgatói. A felölelt témakörök: általános környezeti, fenntarthatósági kérdések; 
környezetállapot-értékelés, -mérés; technológiai fejlesztés; szabályozási, törvénykezési 
kérdések; elméleti megfontolások; környezettel kapcsolatos művészeti alkotások. 
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33. Pedagógusképzés és -továbbképzés 

Szerzők: Megyeriné dr. Runyó Anna és dr. Victor András  

Az emberiség – annak ellenére, hogy a környezeti problémák egyre szélesebb körben válnak ismertté 
– tovább folytatja környezetkárosító tevékenységét. Ezért az eddiginél nagyobb felelősség hárul a 
pedagógusokra, hogy a felnövekvő nemzedék a rövid távú érdekeket követő, profitorientált 
gondolkodás helyett a hosszú távra tekintő fenntarthatóság értékrendszerét tartsa szem előtt, 
biztosítva ezáltal, hogy egy élhetőbb, igazságosabb és környezeti, gazdasági, társadalmi szempontból 
is fenntarthatóbb világ jöjjön létre. 

Kétségbevonhatatlan, hogy a Föld mint élő bolygó fenntarthatósága szempontjából a technikai 
fejlődés és a gazdasági élet más területeinek működésmódja is meghatározó, de egyre nyilvánvalóbb, 
hogy az igazán döntő kérdés végül-is az emberek szemlélet- és gondolkodásmódjának alakítása. 
Vagyis a nevelés – a szó tág értelmében. Sajnálatos azonban, hogy a fenntartható működésmódok 
kialakításának és továbbadásának ma még legtöbbször maguk az oktatási rendszerek sem eszközei. 
Téves, de sajnos érvényesülő szemlélet, hogy a szakképzés és a felsőoktatás legfőbb célja, hogy az – 
egyébként  nem fenntartható – gazdaságot működtető munkaerőpiacra képezzen munkásokat és 
vezetőket, a közoktatásé pedig, hogy bejuttassa a diákokat ebbe a szakképzésbe vagy felsőoktatásba. 
A pedagógusképzés területén szerencsére ennél ma már jobb a helyzet, a környezeti nevelés 
(fenntarthatóság nevelés) területén már jelentős előrelépések láthatók. 

A fenntarthatóságot tehát végső soron a pedagógusok „tartják fenn”, ide értve mindenkit, aki – akár 
foglalkozásából következően, akár attól teljesen függetlenül – fejlesztő hatással van a másik 
emberre. Nyilvánvaló persze, hogy a fentiek szerinti tág értelemben vett „pedagógusok” között 
kiemelkedően fontos szerepe van azoknak, akik hivatásuknak is tekintik a gyerekek és a fiatalok 
nevelését. Vagyis a szűkebb értelemben vett pedagógusoknak.  

Innen pedig már csak egy logikai lépés annak elfogadása, hogy a pedagógusképzésnek meghatározó 
szerepe van abban, hogy a jövő nemzedékek fenntartható módon éljenek, dolgozzanak, termeljenek, 
fogyasszanak, fejlesszenek, pihenjenek… 

A pedagógustársadalom döntő szerepet játszik a felnövekvő generáció szemléletének formálásában, 
így kulcsfontosságú, hogy a pedagógusképzésben, és a továbbképzésben egyaránt hangsúlyosan 
jelenjen meg a környezeti nevelés. A hazai oktatás minden szintjén – az óvodától a felsőoktatásig – 
jelen kell lennie a környezeti nevelésnek (a fenntarthatóság pedagógiájának), hogy az oktatás 
rendszeréből kikerülő ifjú felnőttek környezetükért, saját magukért, valamint a 
társadalomért  felelősséget vállaló állampolgárokká válhassanak. 

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által 2015. őszén elfogadott, Világunk átalakítása c. határozatában 
(amely a fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó programja) a Fenntartható fejlesztés Céljai 
között olvasható a következő. 2030-ra biztosítani kell, „minden tanuló megszerzi a fenntartható 
fejlesztés előmozdításához szükséges tudást és készségeket, többek között azáltal, hogy oktatásban 
részesül a fenntartható fejlődésről és a fenntartható életmódról, az emberi jogokról, a nemek 
egyenlőségéről, a békés és erőszakmentes kultúra jelentőségéről, a globális polgárságról, a kulturális 
sokszínűség megbecsüléséről és a kultúrának a fenntartható fejlődéshez történő hozzájárulásáról.”327 

A pedagógusképző intézményeknek ezért alapvető feladata, hogy a pedagógushallgatók valóban 
elsajátítsák az ehhez szükséges holisztikus szemléletet, s pedagógusi pályájuk során képessé váljanak 
ennek megfelelően élni, cselekedni, s az ehhez szükséges készségeket-képességeket továbbadni. 
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Ahhoz azonban, hogy felkészült, hivatásukat magas szinten űző pedagógusok legyenek a nevelési-
oktatási intézményekben, a pedagógusképzés és -továbbképzés fejlesztése mellett kulcsfontosságú 
lenne a pálya vonzóvá tétele, melynek csak egyik szelete az alkotó, önfejlődést biztosító értelmiségi 
tevékenység, a másik része a pedagógiai szabadság és az anyagi megbecsülés. Történtek ugyan 
előrelépések ez ügyben (pl. többlépcsős béremelés), amelyek megvalósítását azonban több kritika is 
érte, s melynek mértéke a problémát mind a mai napig nem oldotta meg. 

Kulcsszavak: környezeti nevelés; fenntarthatóságra nevelés; fenntarthatóság pedagógiája; pedagógusképzés; 
pedagógus-továbbképzés; tanárképzés 

 

Helyzetkép 
A) Pedagógusképzés 

A fenntarthatóságra nevelés kérdésében a hivatalos dokumentumok terén (amelyek akár csak 
áttételesen is érintik a pedagógusképzést) nem állunk rosszul. Gyakorlatilag minden oktatással 
kapcsolatos törvény és rendelet tartalmazza valamilyen formában a fenntarthatóság gondolatát és az 
arra való nevelés fontosságát.328 

Az is örvendetes, hogy a tapasztalatok szerint egyre több pedagógus válik motiválttá a 
fenntarthatósági kompetenciák élethosszig tartó fejlesztésére. Mindezek ellenére sem a társadalmi 
közgondolkodásban, sem a gazdaság szerkezetében, de a pedagógusképzés struktúrájában és 
szemléletmódjában sem következett be határozott javulás. Hiába történtek az ezredforduló óta a 
pedagógusképzés területén előremutató lépések, még mindig nem mondhatjuk, hogy a 
fenntarthatóságra nevelés (környezeti nevelés) a maga általános, mindent átható szemléletével ma 
jellemző lenne a pedagógusképző intézményekre, azok képzési terveire, s tényleges nevelési 
folyamatára. A legtöbb intézményben még mindig a hagyományos oktatásra-nevelésre felkészítő 
kurzusok jelennek meg. Ahogyan az iskolában, a pedagógusképző intézményekben is a frontális 
oktatás dominál. Kevéssé kap szerepet az interaktivitás, az innováció, alig van helye a nyíltvégű 
feladatoknak, az egyéni megoldásoknak. 

Még mindig uralkodó a pedagógusképzésben is az a látásmód, hogy a környezeti szemléletformálás 
elsődlegesen (vagy csak?) a természettudományos tantárgyak lehetősége és feladata. A 
pedagógusképzésen belül is túltengenek az elsajátítandó ismeretek, s hátrébb szorul az 
alkalmazásképesség, a kompetencia fejlesztése. Nagyon lassan és nehézkesen kapnak csak helyet a 
képzésben a problémaközpontú, komplex tanulási formák (témahét, projekt, erdei iskola, kutatás-
alapú tanulás). 

Érzékelhető ugyan némi elmozdulás, hangsúly-áttolódás az ismeret-orientált műveltség-átadástól a 
kontextus-orientált gyakorlat felé; a kognitív dominancia felől az affektív elemek formálása felé; az 
eredmény-központúság felől a folyamattervezés és a folyamat során történő tanulás fontosságának 
hangsúlyozása felé, de összességében alapvető változás még nem történt. A pedagógusképző 
intézményekben a szaktárgyak tanítása még mindig egyoldalúan a tudomány „steril” rendszeréből 
indul ki, s kevés helyet kap benne a körülöttünk lévő napi valósághoz való kapcsolódás. 

Fontos előrelépésnek tekinthetjük, hogy néhány pedagógusképző intézményben a pszichológiai 
kurzusok egyes témáinál már megjelennek a fenntarthatóság témakörei is. Pl.: az Apor Vilmos 
Katolikus Főiskolán „A személyiségfejlődés zavarai” tárgy keretében szóba kerül  a túlfogyasztás, a 
fogyasztói kultúra értékeinek központba állítása (vagyon, hatalom, hírnév, külső megjelenés), illetve 
ennek hatása az emberek testi-lelki egészségére, kapcsolataira. A környezetpszichológia vizsgálatai 
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során egyértelművé vált, hogy a fogyasztói önmérséklet, a természetközeli élet, az élet tisztelete, a 
közösség, család jót tesz a pszichés egészségnek (ld. pl. Dúll Andrea környezetpszichológus írásait).329 

Változóban van tehát az iskola pedagógiai funkciója; a „tanítás szervezeti kerete” szerep felől tolódik 
„a sokféle tanulás helyszíne” szerep felé, s így változik lényegében a tanítás és tanulás fogalmak 
értelme is, de egyelőre az iskolában és a képző intézményekben is csak gyengén érzékeljük a 
pedagógus-szerep változására való felkészítést. Pedig nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 
pedagógusképzésben sem azt, hogy a jövőben a pedagógus szerepe fokozatosan eltolódik a „tanító” 
szerep felől a „mentor, facilitátor” szerep felé az iskolai tanteremben is, de az iskolán kívüli 
tanulásban, a nem formális színtereken (pl. múzeumban, színházban) is. 

Innovatív oktatási módszerekre és azoknak a tanítás-tanulás folyamatába történő beépítésére lenne 
tehát szükség, hogy integrált szemlélettel, holisztikus látásmóddal rendelkező, a gyakorlatorientált 
megközelítéseket támogató pedagógusok kerüljenek ki a felsőoktatásból. A fenntarthatóságra 
nevelés hatékonyságának előmozdításához egész intézményes megközelítés szükséges: a 
fenntarthatóság ne csak a tananyagok megújításában jusson érvényre, hanem érvényesüljön az 
intézmény minden részén: a működtetés, a szervezeti kultúra, a vezetés, a menedzsment, a 
hallgatókkal és a közösséggel való kapcsolat területén is. Ez azonban még nagyon gyerekcipőben jár. 

A fenntarthatóság pedagógiájának beillesztése a pedagógusképző intézetek képzési rendszerébe még 
nem általános  gyakorlat. Vannak ún. „zöld egyetemek”, több esetben azonban csak gazdaságpolitikai 
szempontok alapján kerülnek beillesztésre a fenntarthatóság elemei.  

2018 őszén került az EMMI elé az új Nat szakmai javaslata (az Oktatás 2030 Tanulástudományi 
Kutatócsoport jóvoltából), mely nagy vitát keltett a fenntarthatóságra nevelés szempontjából is pl. a 
Környezetismeret 1-2. osztályból való „eltűnése”, valamint a természettudományos tárgyak háttérbe 
szorulása miatt. Ugyanakkor figyelemre méltó a tervezet szemléleti korszerűsége. A megfogalmazott 
alapelvek előremutatóak, korszerűek. Hangsúlyozza az aktív tanulás, a tanulási környezet, a 
személyre szabott oktatás, a differenciálás, az integráció, a kompetencia- és személyiségfejlesztés 
előtérbe helyezését, kiemeli a tudás–képesség–attitűd egységét. Hátránya viszont, hogy továbbra is a 
tananyag tartalmi részletezése jellemzi, de tudjuk, hogy a tanítás tartalmi meghatározásának olyan 
erős hagyománya van nálunk, hogy ennek hiányát – de még a gyengítését – sem fogadná el a 
pedagógiai közvélemény. A tervezetnek jelenleg (a minisztérium megbízásából) a szemléleti 
átdolgozása folyik. Csak remélhetjük, hogy a végső Nat megőrzi azt a szemléletet, hogy a környezet-
pedagógia mindenen átível, s hogy a fenntarthatósági témakörök az eddigieknél is 
összehangoltabban jelennek majd meg az egyes tantárgyakban. 

Nem térhetünk ki a digitális „forradalom” hatásai elől. Látjuk, hogy robbanásszerűen terjednek az 
elektronikus szerkezetek („kütyük”); alapvetően megváltoztak az információszerzés, a tanulás, a 
kapcsolattartás, a szabadidő-eltöltés formái, módjai. Az új nemzedékek tagjai állandóan változó 
technikai világba születtek, elképzelhetetlen mennyiségű információval találkoznak. A felnőtteknél 
otthonosabban mozognak a technika világában. Ők a „digitális bennszülöttek”, akiknek napi 
rutinjához tartozik a virtuális közösségi élet. 

Az információs társadalom kialakulásával párhuzamosan mindannyiunkkal szembeni követelmény lett 
az info-technikai tudás, egyre gyakrabban alkalmazzuk a DQ (digitális intelligencia) fogalmát. Ezzel 
a digitális átalakulással a pedagógusképzésnek is lépést kell tartania, ideértve mind az IKT eszközök 
használatát, mind a használat módszertanát. Általános helyzetkép, hogy egyre nagyobb kapacitással 
áll rendelkezésre az informatikai környezet, azonban helyes használatának akadálya egyrészt az 
oktatók informatikai kompetenciájának gyengesége, másrészt – s nem utolsó sorban – a 
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„hagyományos” oktatói attitűdök dominanciája. A diákok/hallgatók digitális kompetenciája sokszor 
erősebb  mint a pedagógusé. Ez azonban sajnos leggyakrabban konfliktusként jelentkezik, pedig –
mindkét fél számára értelmes tanár-diák együttműködés alapja is lehetne.  Rendkívül fontos lenne a 
tanárok, tanítók, óvoda- és gyógypedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése. 

* * * 

A tanító- és óvodapedagógus képzésben  14 felsőoktatási intézmény vesz részt. Az intézmények 
kurzuskínálatát áttekintve megállapítható, hogy az utóbbi években elsősorban a kötelezően 
választható és a szabadon választható tárgyak kínálnak egyre több környezeti neveléssel, 
fenntarthatósággal kapcsolatos kurzust. 

Tanítóképzés esetén a kötelező tárgyak közül elsődlegesen a Természetismeret, a Természetismeret, 
környezetvédelem és annak tantárgy-pedagógiája, Ökológia, Környezetkultúra tárgyakban jelenik 
meg a környezeti nevelés. Előremutató, hogy a kötelezően vagy szabadon választható tárgyak között 
szerepel pl. a Globális és lokális környezeti problémák, a Földrajzi környezetünk, fenntarthatóság, a 
Környezeti etika, Humánökológia, Fenntarthatóságra nevelés, Egészség- és környezettudatosság, 
Lokalitás és fenntarthatóság, Helyi természeti és kulturális értékek megismerése, Iskolakert, Erdei 
iskola, Erdőpedagógia tárgyakat is. 

Az óvodapedagógus képzésben a kötelező tárgyakban a Természetismeret, a Környezetismereti 
nevelés mellett még mindig a Külső világ tevékeny megismerése,  a Környezeti nevelés és 
módszertana tárgyak dominálnak. Újként jelenik meg a kötelezően vagy szabadon választható 
tárgyak esetében pl. a Helyi termékek, természeti és kulturális értékek megismerése, 
Fenntarthatóságra nevelés a természeti környezetben, vagy a Humánökológia. 

Tanárképzést 30-nál több egyetem illetve főiskola folytat. Folyik érettségi utáni osztatlan közismereti 
és szakmai tanárképzés; alapvégzettséggel rendelkezők számára szakmai tanárképzés, főiskolai tanári 
diplomával rendelkezők számára „szintemelő” képzés és még sok forma. 

A környezeti (fenntarthatósági) nevelés szempontjából a tanárképzés régi problémája, kérdése, hogy 
legyen-e külön tantárgya a környezeti és fenntarthatóságra nevelésnek, s indítsanak-e hozzá speciális 
tanárképzést. A tantárgyra vonatkozó kérdés mindmáig vitatott, az azonban tény, hogy 
„Környezettan” szakos tanárképzés ma már több intézményben is folyik. (más tanár-szakokkal 
párban), ahol „környezetvédelem/természetvédelem” c. tantárgyat tanulnak a hallgatók. De a 
fenntarthatóság mint explicit módon megfogalmazott tartalom (az esetlegesen megjelenő 
„Fenntartható helyi közösségek” c. kurzuson túl) nem része sem a Környezettan alap, sem az ilyen 
című tanárképzésnek. 

Fontos megemlíteni a fenntarthatósághoz kapcsolódóan létrejövő  egyetemi csoportokat, 
szerveződéseket, melyek több esetben hazai és nemzetközi szinten is hálózatot képeznek.  Az egyik 
legnagyobb nemzetközi szintű szerveződés a Copernicus Charta, melyben több magyarországi 
intézmény is képviselteti magát. Az International Sustainable Campus Network (ISCN) például számos 
hazai és külföldi egyetemet kapcsol össze. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara 
Szabadkán Fenntarthatóság munkacsoportot hozott létre. Hazai példa a Magyar Felsőoktatási 
Fenntarthatósági Szervezetek Hálózata. Pécsett 2010-ben jött létre a Pécsi Tanuló Város/Régió 
Fórumot megalapozó együttműködési megállapodás.  

Kifejezetten a fenntarthatóság és a környezettudatosság növelése céljából alakultak 
tevékenyközpontú csoportok, pl.: Egyetemi Zöld Kör (BME), Zöld Egyetem Fenntarthatósági Rendszer 
(Szent István Egyetem, Gödöllő), Kaán Károly Ökoklub (Soproni Egyetem), Zöld Energia Felsőoktatási 
Együttműködés (Szegedi Egyetem).330 

* * * 

                                                           
330 http://eduszakped.com/wp-content/uploads/2017/12/edu15_01.pdf  

http://eduszakped.com/wp-content/uploads/2017/12/edu15_01.pdf
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Nemzetközi kitekintés: 

A fentebb már említett Fenntartható Fejlesztés Céljai mellett egy másik világraszóló dokumentum 
Ferenc pápa szintén 2015-ben közreadott, Laudato si’ kezdetű enciklikája. (Magyarul is megjelent 
még ugyanabban az évben. A címe Assisi Szent Ferenc imájának kezdő sora, s a jelentése: ’áldott 
légy’.) Ez lényegében egy komplett Föld-védelemre nevelési program, s világossá teszi, hogy a 
technikai fejlesztés és a jogi szabályozás önmagában elégtelen; „a környezeti nevelésnek fel kell 
készítenie minket” az ökológiai gondolkodásra és életvitelre. 

A Kenyai Tantervfejlesztő Intézet 2012-ben kidolgozta saját nemzeti Fenntarthatóságra Nevelési 
Keretrendszerét; Costa Rica Nemzeti Klímaváltozási Stratégiáját. Mauritiusban a fenntarthatóságra 
nevelés része a Nemzeti Kerettantervnek, és fut az ún. Tartós Mauritius társadalmi projekt. 
Jamaicában a pedagógus-alapképzésben fenntarthatósági közösségi akcióprojektek segítségével 
tanulnak a hallgatók331. A finn tanárképzésben nagy erővel dolgoznak azon, hogy minden pedagógus 
megfelelő fenntarthatósági kompetenciákkal rendelkezzen. 

Az egész életen át tartó tanulásért jött létrejött a felsőoktatási MeLLEarN hálózat, melynek céljai 
között szerepel – többek között – a kapcsolatok és hálózatok kiépítésének segítése a felsőoktatási 
intézmények között.  Az egyetemek környezettudatossági szintjének összehasonlítása céljából jött 
létre a University of Indonesia „GreenMetric” projektje, mely 2018-ban 719 egyetemet vizsgált. 
Hazánkból 9 egyetem kapott helyet a rangsorban.332 333 

 

* * * 

B) Pedagógus-továbbképzés 

A lifelong learning (LLL) korszakában a tanártovábbképzés még az eddigieknél is erőteljesebb 
szerepet kap. A pedagógusoknak jelenleg is kötelező hét évenként 120 tanóra továbbképzést 
teljesíteniük. Fontos, hogy a 120 órából 30 óra nem akkreditált képzés is elszámolható. Ma már a 
távoktatás keretében elvégzett továbbképzések is beszámíthatóak. Ezzel a lehetőséggel tovább bővül 
a választék, s pl. a civil szervezetek által kínált, környezeti neveléshez kapcsolódó továbbképzéseken 
is részt vehetnek. Nem kell továbbképzésben részt venniük (a vizsgák utáni hét évben) azoknak, akik 
pedagógus-szakvizsgát vagy egyéb jogszabályban meghatározott vizsgát tettek. Tanártovábbképzés a 
nemzeti oktatási fejlesztési tervekkel összhangban különböző (központi, regionális és települési) 
szinteken szervezhető. Egyre több, korábban alapképzéssel foglalkozó intézmény is részt vesz a 
továbbképzésekben.  

A Pedagógus-továbbképzések jegyzéke alapján a rendelkezésre álló továbbképzési kínálat bőséges, az 
akkreditált pedagógus-továbbképzési programok száma 2019 első félévében 1542 volt, melyeknek 
döntő többsége tanfolyami keretek között zajlott. Ugyanakkor ebből környezeti nevelés témájú 
mindössze 24 volt az Intézményi szinten, bár ennél kicsivel több hasonló tartalmút találunk, ha a 
Tehetséggondozás vagy a Tanítás-tanulás besorolást is megnézzük. Pozitívum, hogy a környezeti 
neveléssel kapcsolatos továbbképzések többsége integráltan fejleszti az elméleti és a gyakorlati 
tudást, lehetőséget biztosít a tanultak közvetlen alkalmazására, reflexión alapul, s legtöbbször a 
tanárok konkrét gyakorlati igényeit is figyelembe veszi.  

A pedagógus-továbbképzést szervezők között vannak alapítványok, civil szervezetek, felsőoktatási 
intézmények, nemzeti parkok stb. Témájukat tekintve igen széles skálán mozognak a környezet- és 
természetvédelemtől a fenntarthatóságra nevelésig, a lokálistól a globális környezeti nevelésig. 
Szervezési formáját tekintve mindegyik tanfolyami (tehát nincs köztük távoktatási). Ez a témakör erős 

                                                           
331 Fenntartható fejlődési célok oktatása, UNESCO, 2017. 

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/fenntarthato_fejlodesi_celok_oktatasa_unesco_2017.pdf   
332 http://mellearn.hu/celok/ 
333 https://unideb.hu/hu/node/917 

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/fenntarthato_fejlodesi_celok_oktatasa_unesco_2017.pdf
http://mellearn.hu/celok/
https://unideb.hu/hu/node/917
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gyakorlati orientáltságával magyarázható, hiszen személyes jelenlétet kíván meg. Időtartam 
tekintetében a 30 órás képzések dominálnak, de találunk néhány 60 órás képzést is.  

2010-ben a továbbképzések normatív finanszírozása gyakorlatilag megszűnt, ennek megfelelően 
csak más (például pályázati) forrásokból finanszírozhatók. Ez jelentős mértékben megváltoztatta a 
továbbképzések megvalósításának gyakorlatát, a pedagógusok kénytelenségből az ingyenes 
továbbképzéseket részesítik előnyben. 

2012-2015 között jelentősen nőtt a pedagógusok számára meghirdetett továbbképzési kínálat, 
melyet 2013-ban az Új Széchenyi Terv keretében a Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázata 
is elősegített. Az uniós projekt keretében az Oktatási Hivatal, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, az 
Educatio Nkft. együttesen majd száz új pedagógus-továbbképzést fejlesztett ki. A projekt keretében 
több mint 11 000 pedagógus ingyenesen vehetett részt ezeken a továbbképzéseken.  

Az OECD ITEL programja (Innovatív Tanítás a Hatékony Tanulásért) azt vizsgálta (Magyarországon is), 
hogy milyen mértékben rendelkeznek a pedagógusok a 21. századi készségek fejlesztéséhez 
szükséges tudással, s ez hogyan függ össze a tanárok továbbtanulási lehetőségeivel. A vizsgálat hazai 
vonatkozású megállapításai nem örvendetesek: a tanítás és az értékelés dimenziója sokkal erősebb a 
tanulásénál; a tanárképzésben és továbbképzéseken egyaránt a tartalmi ismeretszerzés dominál, s 
háttérbe szorul a hatékony (pl. kollaboratív) tanulási formák elsajátítása.  

A Tempus Közalapítvány 2015-2018 között hat országgal együttműködve (finn, lett, cseh, brit, ír és 
magyar) egy 2,5 éves programot valósított meg (EFFeCT projekt), amelynek központjában a 
pedagógusok tanulásának teljes életpályán átívelő támogatása és a pedagógusi kompetenciák 
fejlesztése állt.  

A fentiek szerint a hazai továbbképzési helyzet csak részben segít az új pedagógus-szerep 
elsajátításában, pedig a szülők és a társadalom részéről is  egyre összetettebb az elvárás feléjük. A 
felnövő gyerekek egyre heterogénebbek, így a pedagógusoknak egyre többféle tanulási igényt kell 
kielégíteni: differenciált oktatás, kooperativitás, új technológia eredményeinek alkalmazása, a 
gyerekek felkészítése az egyre növekvő információ-áradatban való eligazodásra. Ahhoz azonban, 
hogy ezeknek a követelményeknek a pedagógusok megfeleljenek, őket is képezni kell erre. 

Örvendetes, hogy több pedagógusképző intézmény saját oktatói számára is szervezett kooperatív 
technikákat elsajátító tréninget (pl.: ELTE TÓK, 2003; ; ELTE, EKE, 2009; AVKF, 2019.), melynek 
segítségével a környezeti nevelés egy motiválóbb ismeretátadására is  lehetőség nyílik. 

A pedagógusok nem-formális módon sokat tanulhatnak különböző pedagógiai hálózatokhoz, szakmai 
közösségekhez  való csatlakozással. Egyre népszerűbbek az ugyanazon pedagógiai terület mentén 
szerveződő önfejlesztő közösségek (különböző Facebook-csoportok, vagy a Digitális Módszertár), de 
lehetőség van nemzetközi fórumokhoz történő csatlakozásra is (e-Twinning, az Erasmus+9 
programok kínálta lehetőségek). A legtöbb pedagógus azonban még nem nyitott ezen fejlődési 
lehetőségek elfogadására.  

 

Javaslatok 
Szervezeti szint 

A pedagógusképző intézetek rendelkezzenek saját fenntarthatósági stratégiával, amely kitér a 
kurzusokra, a szakmai gyakorlatokra, az ösztöndíjakra, s az intézmény egész működésére. 

Minden pedagógus diplomát kapó fiatal – a humán szakos is! – részesüljön környezeti oktatásban, 
szerezze meg a környezetért felelős magatartás kialakításához szükséges ismereteket és készségeket. 

A fenntarthatósági célok megvalósításához szükséges pedagógiai kompetenciák fejlesztése legyen 
kiemelt cél a pedagógusképzés minden területén. 
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A pedagógusképző intézmények egészben – és az oktatók személy szerint – készüljenek fel arra, hogy 
a jövőben fokozatosan mást és máshogyan kell tanítaniuk, mint eddig tették, mert ez a 
fenntarthatóságra nevelés záloga. Ehhez a felkészüléshez az állam biztosítsa a kereteket: környezeti 
neveléssel kapcsolatos doktori képzések finanszírozása, ösztöndíjak létesítése, kutatási programok 
indítása stb. 

Bővíteni kell a szakpár-választási lehetőségeket, hogy több pedagógus-jelölt vehessen részt 
tudományterületek között átívelő (pl. humán-reál, művészi-bölcsész) képzésben. 

Erősíteni kell a hallgatói autonómiát és az egyéni választási lehetőségek szerepét. 

Át kell tekinteni a környezettan szakos tanárképzés és a közoktatás igényeinek kapcsolatát. 

Az OTDK-n létesüljön önálló szekció a fenntarthatósággal kapcsolatos témák számára. 

Az illetékes hatóságok ösztönözzék a környezetpedagógiai kutatásokat; írjanak ki ilyen témájú 
pályázatokat. 

A pedagógusképző intézmények szervezzenek több olyan  műhely-konferenciát, ahol a 
pedagógusképzésben oktató szakemberek megismerhetik a fenntarthatóság oktatásához szükséges 
módszereket és jó gyakorlatokat, s ahol sor kerülhet az egyes szakok tematikájának, 
tantárgystruktúrájának átgondolására, összekapcsolására, akár módosításra is. 

Tartalmi szint 

A képzésben az ismeretek „végtelen” elsajátítása helyett – a helyes arány megtartásával – a 
fenntarthatósági kompetenciák fejlesztése felé kell eltolni az egyensúlyt. A szaktárgyak oktatásában 
is érvényesüljön a valóság-közeliség követelménye. A tananyag kapcsolódjon a napi történésekhez, az 
aktuális – a települést, az iskolát, a gyerekeket érintő – problémákhoz. 

Kerüljön bevezetésre egy olyan integrált tantárgy,  amely a globális problémák átfogó ismertetésén 
kívül betekintést nyújt kialakulásuk, következményeik és megoldásuk ökológiai-társadalmi-kulturális 
összefüggéseibe is. 

A humán tárgyakban is hangsúlyosabban jelenjenek meg a környezettudatossággal és a 
fenntarthatósággal kapcsolatos felelősség kérdései 

A tanári mesterségre felkészítő tantárgyakban (pszichológia, neveléstan, oktatástan, 
tantárgypedagógia stb.) is kapjanak helyet a környezeti nevelési célok és tartalmak. 

A pedagógusjelölt hallgatókat fel kell készíteni a „Tanuljunk a természetben, tanuljunk a 
természettől!” mottóval kapcsolatos lehetőségek kihasználására. 

Bár az egyetemi-főiskolai oktatók pedagógiai kompetenciáinak erősítése általában is fontos, a 
fenntarthatóságra nevelés területén tekintsük elengedhetetlen követelménynek. 

Fel kell készíteni a hallgatókat arra, hogy hogyan tudják az iskolai mobil- és „net”-használatot a merev 
tiltás helyett értelmes célok felé fordítani. 

Dolgozzák ki a pedagógusképző intézmények a komplex (probléma-központú, nem-tantárgyi) tanulási 
formák szervezésére, segítésére felkészítő kurzusok tematikáját és módszertanát. 

A pedagógusjelöltek a gyakorlatok során vegyenek részt erdei iskolában, táborban, projektekben, 
témanapokon, s lehetőleg kapjanak szerepet ezek előkészítésében. 

Módszerek szintje 

Segíteni kell a megváltozott pedagógusi szereppel való azonosulást, vagyis a jelöltek felkészülését a 
mentori, facilitátori szerep betöltésére (a rugalmas adaptivitásra). Arra, hogy az iskolában az 
„osztályoknak tanórán tantárgyat tanítok” típusú tevékenység mellett feladatuk lesz a változatosan 
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alakuló csoportok különböző – akár tantárgyközi – témák feldolgozásában való segítése, az informális 
színtereken való tanítás stb. 

A szaktárgyak oktatásában is jelenjen meg a kérdések komplex temészeti-társadalmi-gazdasági 
kontextusban történő értelmezése. 

Továbbképzés 

A továbbképzések kínálatában legyen nagyobb súlya a fenntarthatósági témáknak. 

A pedagógus-továbbképzésben legyen meghatározó szerepe a pedagógusképző intézményeknek, de 
a civil szervezetek is kapjanak támogatást fenntarthatósági témájú pedagógus-továbbképzések 
alapításához és indításához. 

Legyen az iskoláknak szabad kerete továbbképzési részvételre, amelyet – a tantestület javaslatai 
alapján – az igazgató oszt el. 

A pedagógusértékelés, a továbbképzés és az előmenetel alkosson egységes rendszert. A 
továbbképzési és támogatási rendszer segítse a pedagógus-életpályamodellben soron következő 
szint elérését. 

 

Kapcsolódó jó gyakorlatok 
Apáczai-kert: A győri tanítóképzésbe sikerült beépíteni az iskolakerti képzést: 2013. tavaszán az 
egykori iskolakert helyén hallgatóikkal egy új iskolakertet hoztak létre, mely a tanítóképzés részévé 
vált.  https://termtud.sze.hu/iskolakert-1 

Iskolakert-hálózat: Az Iskolakertekért Alapítvány Iskolakert-hálózatot szervezett és működtet a 
magyarországi iskolakertek/óvodakertek szervezői, vagyis a hálózat tagjai között - párbeszéd indítása 
céljából. http://www.iskolakertekert.hu/index.php/hu/iskolakert-halozat/attekinto 

ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM: Az Agrárminisztérium, az Iskolakertekért Alapítvány, 
a Váci Egyházmegyei Karitász és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara saját iskolakerti 
kezdeményezéseik összehangolásaként országos programot indítottak 2019. januárjában. 
http://www.iskolakertekert.hu/index.php/hu/#  

Erdőpedagógiai projektek pl. a Széchenyi Egyetem Tanár- és Tanítóképző tanszékének szervezésében. 
https://ttt.sze.hu/felsooktatasi-projektek-1 

Két évente megrendezésre kerül Nemzetközi Környezeti Nevelési Konferencia (IEEC) az Eszterházy 
Károly Egyetem Természettudományi karának szervezésében. 

A kultúrAktív és az ELTE TÓK Vizuális Képességek Kutatóműhelyének együttműködésével valósult 
meg Budapesten, 2018-ban a Bálványos Vizuális Nevelési Kutatóműhely rendezvénye: az Épített 
környezeti nevelés kisgyermekkorban c. nemzetközi konferencia. 

Az ELTE TTK-n több mint 10 éve folyamatosan bővülő tartalommal és módszerekkel környezeti 
nevelési speciálkollégium működik elsősorban a földrajz tanár-szakosoknak, de más hallgatók is 
jelentkezhetnek. A kurzus oktatói fontosnak tartják az élményközpontú, terepi és intézményi 
környezeti nevelési programokat is.334 

 

Kapcsolódó információk 
B. Tier Noémi-Szegedi Eszter szerk. (2018): Pedagógusok szerepe és szakmai fejlődése a 21. 

században. Tempus Közalapítvány. (https://tka.hu/docs/palyazatok/alma_a_fan_5.pdf)  
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34. Az oktatás épülete 

Dr. Dúll Andrea és dr. Lippai Edit 335 

Az edukációs helyszínek fontossága 

Az „iskolaépület nagyon is valóságos szereplője az oktatásnak”336. Az iskolai oktatási, nevelési 
tevékenység felelős megvalósulásához elengedhetetlenek a térpedagógiai337 elveket és 
tapasztalatokat is figyelembe vevő környezetpszichológiai338 ember-környezet illeszkedésnek339 
megfelelően berendezett iskolai terek. Az iskola egészének (oktatási helyiségek, közösségi terek, 
közlekedők, étkezési terek, szabadidő terei stb.) és környékének (megközelíthetősége, kapcsolata a 
környékkel stb.) szociofizikai struktúrája – környezetpszichológiai vizsgálatok340 szerint – 
összefüggésben áll a gyerekek iskolába járási gyakoriságával és tanulmányi eredményeikkel. A 
hatékony szociofizikai edukációs helyszíneken a tanulók önértékelése jobb, jobban kötődnek az 
iskolához, és az identitásuk pozitív alakulásában is fontos szerepet játszik az iskolai tér. A megfelelő 
módon kialakított, vonzó környezet segíti a diákokat, hogy könnyebben és szívesebben 
összpontosítsanak az iskolai teendőikre, és kiemelt szerepe van az egészséges életmódra és a 
mozgásra nevelésben341 is. A pedagógusok is hatékonyabban dolgoznak a személy-környezet 
összeillés mentén az ő igényeiket is figyelembe vevő iskolai terekben, a kiégés valószínűsége csökken, 
az iskola (és a társadalom) felé irányuló lojalitás nő. A szociofizikailag kongruens iskola a szülők felé is 
kommunikálja a nevelés és oktatás hitelességét. 

Jó iskolaépület és környéke kialakításakor és fenntartásakor az alapvetően fontos építészeti-műszaki-
esztétikai szempontokon túl lényeges figyelembe venni az oktatás és a nevelés szociofizikai 
kontextusát. Az edukációs kontextus342 legteljesebben a pedagógiai, társadalmi, pszichológiai 
összefüggések közös elemzésén alapuló, interdiszciplináris megközelítésben érthető meg és tartható 
fenn a téma szűkebb és tágabb értelemben vett szakértőinek – építészek és szükség szerint más 
tudományok, pl. szociológusok, antropológusok, pszichológusok, valamint a pedagógusok, diákok és 
a szülők – bevonásával.  

Kulcsszavak: térpedagógia, környezetpszichológia, térpedagógiai és ökológiai környezettudatosság, edukációs 
helyszín, adaptív iskola, tanulási táj, tanító tér, ember-környezet összeillés 

 

Helyzetkép 

Az iskola épülete szoros kapcsolatban van a benne zajló oktatási-nevelési folyamattal. Ez a kapcsolat 
azonban gyakran nem vevődik észre, nem tudatosul. A pedagógiai szempontból adaptív és hatékony 
térkialakítás és a tudatos térhasználat együtt járnak.  

A hagyományos iskolaépületek – tükrözve a bennük folyó oktatási tevékenység jellegét – gyakran 
nagy, sőt hatalmas épületek, amelyek tekintélyt közvetítők, merev szimmetrikus rendszerűek, 
homogén tagolásúak, intézményi hangulatúak, jellemző rájuk a hasonló vagy egyforma tantermek 
sora folyosók mentén. Ez a cellás-folyosós alaprajzi modell – még ma is az irányadó 
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336 Tutenel, Coorevits, 2017. p. 15. 
337 Fisher, 2005 
338 Dúll, 2009 
339 Dúll, 2009 
340 Lippai, Dúll, 2015 
341 Réti, 2011 
342 Dúll, 2007 
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Magyarországon343. Az osztálytermek (amelyek kötelező elemei a hagyományos iskolaépületeknek) 
belső berendezése gyakran leírható sorokban elrendezett padokkal és a központi elhelyezkedésű 
tanári asztallal, amely a frontális oktatás „hozzávalója”. Ugyanakkor a „21. században az oktatás már 
nem jelentheti azt, hogy egy előre meghatározott számú diák mindegyikének ugyanazt a tananyagot, 
ugyanabban az időben, ugyanattól az embertől kell megtanulnia.”344 

Napjaink iskolaépületeire jellemző, hogy az egyes térrészeket változatosság, többféle, de egymáshoz 
szervesen illeszkedő karakter jellemzi: a jövő tanulási terei „ösztönző tanulási tájak”345 

 

Tervezési és térszervezési elvek 

A 21. századi korszerű tanulásszervezés (egyénre szabott és egyénhez illeszkedő, kölcsönös 
kommunikáción alapuló tudáscsere) megköveteli a változatos, életkorhoz, helyzetekhez, különböző 
interakciós helyzetekhez illeszkedő, sokféle és változatos, ugyanakkor rugalmas téri rendszerbe 
szerveződő, átlátható, összekapcsolódó téri zónákat. Az infokommunikációs fejlődés, az 
öntevékenységre építő tanulás, a csoportmunka fontossága kiemelten igényli az átlátható, mozgási 
szabadságot is jelentő, szervesen összekapcsolt tanulási tereket. Ugyanakkor az edukációs 
tevékenységnek személyre szabottnak is kell lennie, így a térnek és a belsőépítészeti megoldásoknak 
és a bútoroknak346 rugalmasnak, adaptívnak kell lennie.  

A 21. századi iskolaépület tekintetében fontos figyelembe venni, hogy az iskola létesítményeihez 
(nemcsak az osztályterem, hanem valamennyi iskolai színtér, ideértve az épület tágabb téri 
kontextusát) kapcsolódó tervekben megjelenjen valamennyi használói csoport érdeke, véleménye 
(adaptív-elfogadó iskola347, inkluzív tér), a hazai és a nemzetközi iskolafejlesztés minőségi 
kritériumrendszere, valamint a környezettudatosság és a fenntarthatóság elmélete és gyakorlata.348 
A korszerű iskola szociofizikai környezete és annak használata lehetővé teszi a térpedagógiai és 
ökológiai értelemben vett környezettudatosság kialakulását és működését. A környezettudatosság az 
oktatásban-nevelésben mind a megszokott értelemben, mind térpedagógiai szempontból kiemelten 
lényeges az egyén, a közösség és az állam szintjén egyaránt. 

A környezettudatosságon nem kizárólag a környezetvédelemhez és fenntarthatósághoz kapcsolódó 
elveket értjük, hanem azt is, hogy az iskolai tereket tudatosan, térpedagógiai szempontból 
korszerűen kell kialakítani, szervezni és használni. A merev, klasszikus térszervezés a hierarchikus, 
egyirányú, tanártól a diák felé irányuló oktatásnak, az elsősorban a tekintélyre alapozó homogenizáló 
nevelésnek kedvez, míg a spontán téralakításnak nagy hátránya, hogy ellenmondásokat hordoz, 
hordozhat. A teret valamennyi használó folyamatosan alakítja tudatosan vagy tudattalanul, ennek 
spontaneitása egy kölcsönös egymásrahatást eredményez a közösség és a környezet között – ami azt 
jelenti, hogy a használók célja, érdeke, ízlése stb. ütközhet a téri elemek felületén (pl. ami egyiknek 
rongálás, a másiknak önkifejezés, ami az egyiknek praktikum, a másiknak esztétikailag 
elfogadhatatlan, ami az egyiknek járó-, a másiknak ülőfelület, ami az egyik szerint környezetbarát, a 
másik szerint nem stb.). A tudatos térszervezés már az iskola építésekor elkezdődik: a térpedagógia 
fontos lépése a fennálló helyzet elemzése és a legalább középtávon vállalható elvek megfogalmazása. 
Amennyiben az iskolák, a települési önkormányzatok nem rendelkeznek az ehhez szükséges tudással, 
akkor ezt számukra hozzáférhetővé kell tenni. Az egyetemek fejlesztésben és kutatásban ma is 
meglévő szerepének erősítésére szintén állami támogatottságra van szükség. 

                                                           
343 Tánczos, 2017. 
344 Tánczos, 2017. p. 38. 
345 Tánczos, 2017. p. 48. 
346 Rosenberger, 2017. 
347 Rapos, Gaskó, Kálmán, Mészáros, 2011.  
348 Tanító Tér 



A kézirat felhasználását a megvitatásra korlátozza a kiadó. A jelenlegi kéziratok majdani 
elfogadott változatai ingyenesen elérhetőek lesznek az mkne.hu honlapon.   

246 

A környezetet tudatosító épület. A térpedagógiai szempontokon túl az iskola képviselje az 
energiahatékonyság jelenkori csúcstechnológiáját, alkalmazza mindazt a technikai-technológiai 
megoldást, amely által gazdaságos és fenntarthatóságot képvisel az épület fűtése-hűtése, világítása 
és az elektromos áramot használó műszaki berendezések működtetése. Ez elsősorban az épület 
tájolásával, hőszigetelésével, szükség szerinti árnyékolásával, napkollektoraival kapcsolatos 
megoldásokat igényli. A nyílászárók hőszigetelése, a falak, a tetőzet és a födémek technikai 
megoldásai is ezt a célt szolgálják.  

 

Pedagógiai tartalmi elvek 

Az épület egyes belső részeit a burkolat megbontásával plexi vagy üvegborítással láthatóvá kell tenni, 
térpedagógiai szempontból alkalmassá a pedagógiai helyzetekre, megfigyelésre és tanulmányozásra. 
Az épület anyagait, szerkezeti megoldásait transzparenssé kell tenni, azaz tanulási tájjá alakítani. Fel 
kell tüntetni és láthatóvá kell tenni az épületet alkotó anyagokat és elemeket, hogy a diákok és a 
látogatók megfigyelhessék és tanulmányozhassák az épületet alkotó elemek anyagát, sajátosságaikat. 

A fogyasztás tudatosítása. Javasolt, hogy az ivóvíz, a vezetékes áram és gáz mérőállomásait átlátható 
(pl. törésmentes üveg) burkolatú szekrények tegyék láthatóvá. Az épületben és az udvaron/kertben 
több helyen digitális kijelzésű hőmérők tegyék jól követhetővé a belső és külső hőmérsékletet. Az 
épületben működő elektromos fogyasztók aktuális összteljesítményét (az aktuális tényleges 
áramfogyasztást) digitális kijelző mutathatja, és teszi ezáltal adatszerűen értékelhetővé.  

Üzemeltetési és műszaki elvek 

Az épület belső világítása szürkületkor és sötétben fényérzékeny detektorok által kapcsoljon be 
irányfényeket és jelzőfényeket a folyosókon, lépcsőházakban és az udvaron, a biztonságos ott 
tartózkodás és közlekedés érdekében. A (természetes és mesterséges) fényhatások tervezésében 
alkalmazkodni kell a tervezett pedagógiai folyamatokhoz. A fényt szabályozhatóvá és kontrolálhatóvá 
kell tenni a térhasználók számára, ez egyaránt múlik az infrastruktúrán és a pedagógus térhasználati 
rutinján, ahogy azt már egy évtizeddel ezelőtt felmérték és leírták349. A brit kutatás szerint úgy tűnt, 
hogy az osztálytermek megvilágításánál általános hiba a túl erős és gyakran fluoreszkáló fény 
használata, amely energiahatékonytalansága mellett hosszú távon rontja a vizuális teljesítményt és 
fejfájás okozója is lehet. A kutatók azt javasolták, hogy érdemesebb volna napközben a 
tevékenységtől függően váltogatni az alacsonyabb és magasabb frekvenciájú megvilágítást, valamint 
fontos lenne a jó minőségű és könnyen változtatható redőnyrendszer, ugyanis gyakran a természetes 
fény is túl erős. A fentieken túl, érdemes odafigyelni a tükröződő felületek csökkentésére. 

A fenntartható iskola hőgazdálkodása. Az épület hőgazdálkodását (fűtését és hűtését) hatékony 
hőcserélők segítik gazdaságossá tenni. Nyáron, az erős napsütésben az árnyékvetők, a természetes 
külső és belső növényzet (épület tetejére telepített növényzet stb.) segítik hűteni. Télen a fűtés 
hatékonyságát a hőszigetelő nyílászárók, a termenként szabályozható radiátorok és hőszivattyús 
megoldások segíthetik. A fűtő- és hűtőrendszerek berendezéseit néhol plexi vagy üvegburkolatú 
köpeny vegye körül, abból a célból, hogy tanulmányozhatók legyenek. 

A fenntartható iskola vízgazdálkodása. Az iskola vezetékes ivóvíz fogyasztását, mérését is 
transzparenssé teszik a jól hozzáférhető, látható vízórák. Az ivóvízfogyasztást szenzoros működtetésű 
ivókutak, vízcsapok biztosítsák. A sportlétesítmények zuhanyozói és mosdói legyenek vízoptimalizáló 
rendszerűek, azaz előzzék meg a pazarló vízfogyasztást. A tisztálkodáshoz, takarításhoz, konyhai 
műveletekhez szükséges meleg víz egy részét a napmelegítésű víztározókból lehet nyerni. Pedagógiai 
szempontból nagyon fontos, hogy ezek a berendezések jól megfigyelhetők, a legkisebbek számára is 
könnyen és biztonságosan megközelíthetők, tanulmányozhatók legyenek. Az épület vécéi 

                                                           
349 Winterbottom, Wilkins, 2009 
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víztakarékos üzemelésűek legyenek, azaz szabályozható mennyiségű öblítővizet használjanak a 
működés során. 

Szennyvíz és tisztítószerek a fenntartható iskolában. Az iskola szennyvízgazdálkodása szempontjából 
kiemelt jelentőségű a folyékony hulladék kezelése. Nem kerülhet a lefolyókba veszélyes hulladék, 
környezet- és természetkárosító takarítószer, tisztítószer, vegyszer, használt sütőolaj, bármely 
folyékony szénhidrogén, gyógyszer (kiemelt szabályozást igényel a Kémia szertár, a Fotó szakkör és 
más, veszélyes hulladékot „termelő” tevékenység hulladékkezelése). A folyékony hulladék 
kezeléséről, az alapvető szabályokról tájékoztató táblák szükségesek a leginkább használatos 
lefolyóknál, mosdóknál, vécéknél. A szennyvíz környezetkárosító hatását megelőzi a körültekintő, 
ökológiai kultúrát is képviselő takarító- és tisztítószerhasználat, tekintettel a szükséges 
környezetegészségi és allergológiai szempontokra is. 

Harmónia a környezettel. A térpedagógiailag tudatos és a fenntarthatóságot képviselő és szolgáló 
iskolaépület és környezete a térpedagógiai szempontokhoz alkalmazkodóan flexibilis, alakítható – a 
változó körülményekhez, feltételekhez, tanulólétszámhoz és pedagógiai feladatokhoz alkalmazható. 
A mobilis térelválasztók, kihúzható harmonikaajtók, átrakható-kiemelhető belső válaszfalak az 
épületet adaptívabbá teszik, a mozgatható, egymáshoz illeszthető, de önállóan is alkalmazható 
berendezési tárgyak, bútorok illeszkednek a pedagógiai folyamathoz, és sokféle, rugalmasan működő 
tanítási formát tesznek lehetővé. A fenntarthatóság pedagógiáját képviselő pedagógiai-kulturális és 
művelődési épületegyüttes külső megjelenése, tájhoz és természeti környezetéhez való viszonyai 
ökológiai tudatosságot tükröznek. Az intézmény üzemeltetése az anyaggal-energiával 
(erőforrásokkal) történő gazdálkodás tudatosságát képviseli, kerüli a pazarlást, a túlfogyasztást, a 
felesleges hulladék keletkezését. Szorosan kapcsolódik a helyi közösség igényeihez és jövőbeni 
fejlesztési terveihez: mind anyag-eszközi, mind spirituális és szellemi értelemben. Fontos, hogy 
inkluzív tömegközlekedéssel is jól megközelíthető. 

Környezetbarát berendezés. A berendezés a természetbarát és ökológiai harmóniát tükrözze, 
lehetőleg természetes vagy újrahasznosított anyagú legyen. A bútorok mérete, ergonómiája, 
gazdaságosságot és illeszkedő harmóniát tükrözzön. A berendezés a térpedagógiai céloknak 
megfelelően variálható legyen. Az épület arányai, belső terei, fényviszonyai, természeti környezethez 
való viszonya, az alkalmazott színek, formák és bútorok harmóniát képviseljenek, emberléptékűek 
legyenek és ezért a komfort és a rendszerszerű összhang érzetét keltsék. Az iskola ezáltal 
emocionálisan is igényes és vonzó tanulási- és munkakörnyezetté válik, a szabadidő és kulturális 
események méltó színtere lesz.  

A környezettudatos iskola organikus-digitális rendszer. Az iskola tevékenységének középpontjában a 
tanulás segítése és fejlesztése áll. Ideális esetben ezt olyan infrastruktúra biztosítja, amely variábilis, 
flexibilis, alternatív energiaforrásokból igyekszik önmaga energiaszükségleteit fedezni, a lehetőségek 
szerint önellátó. A hatékony iskolai tanulás a digitális információkezelés és -közlés rendszereiben a 
hatékony és gyorsan terjedő mobilkommunikációt is alkalmazza. Fontos, hogy kontrollált 
(tartalomellenőrzött) WiFi erőtér legyen az iskola épületegyüttesén belül, a szükséges hálózati 
biztonsággal. 

Interdiszciplinaritás vagy szupradiszciplinaritás elve 

Kiemelten fontos az ember-környezet tudományok szakszerű alkalmazása és a hatások, folyamatok 
interdiszciplináris kutatása az iskolatervezésben, -kialakításban és -használatban egyaránt. 

A térpedagógia környezettudatosság fogalmának kialakulása számos tudományterület közös 
gondolkodásának (interdiszciplináris) együttműködésének köszönhető. Az iskolafejlesztésben 
felhasználhatóak és felhasználandóak az ökológia, az építészet, a környezetpszichológia, a 
szociológia, a néprajz, a humán geográfia és a környezeti kommunikáció350 eredményei. Támogatni 
kell minden olyan intézményi kezdeményezést, amely az ember-környezet tudományok kutatás- és 
                                                           
350 Dúll, 2014 
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honlap-fejlesztésére irányul. Az iskolai infrastruktúra újragondolása a legfrissebb kutatási 
eredmények ismeretében történjen. 

Kutatás. Megfelelő tudományos háttér nélkül a társadalom akármely szeletének pedagógiai 
problémái kezelhetetlenek, ezért a téma kutatása rendkívül fontos. Az 
egyetemek és a független kutatóintézetek, valamint a közigazgatás által 
támogatott projektek fejlesztésben és kutatásban meglévő szerepét 
erősíteni kell. A tudományszervezés szükségszerű. Tanúi vagyunk a 
felsőoktatás átalakulásának is, az egyetemek a fejlesztő iparral, 
közigazgatási szervezetekkel szoros kapcsolatot kiépítő intézményei az 
oktatásnak és kutatásnak együtt adnak helyet. Ez egyben a kutatás 
komplexitásának is egyik feltétele, mert csak az egymással 
együttműködő egyetemek, oktatási kutatóintézetek képesek ma a 
társadalomban meglévő tudás megfelelő összehangolására, ennek 
megvannak már a szervezeti és technikai feltételei. A nemzetközi 
kutatási projektekbe való bekapcsolódás szintén elengedhetetlen. 

Javaslatok 

Az ajánlás és feladat egyaránt szól a pedagógusoknak, az iskolatervezőnek és a döntéshozóknak. 
Azonnali és távlati cél a térpedagógiai elvek tudatos alkalmazása a meglevő (korszerű, új építésű, 
illetve a felújítandó) és az újonnan épülő iskolaépületekben azok tervezésétől kezdve teljes 
használatuk időtartamára. Közép- és hosszútávú cél és feladat az interdiszciplináris térpedagógiai 
kutatások és hatásvizsgálatok végzése, ezek módszertanának kidolgozása és következetes, adaptív 
alkalmazása. 

Didaktikai vetület: 

A fenntarthatóság pedagógiai törekvéseinek beépülése a mindennapi gyakorlatba nemcsak a tanítás 
folyamatára hat: a nevelőtestület mint referencia-csoport demokratikus működése, nyitottsága 
szintén szocializál. A „zöld” megoldások351 bevonása a tanulás folyamatába, az együttműködési 
készségek erősítése és a helyi tudásra fókuszáló és valós kérdésekre választ kereső tevékenységek 
különösen hangsúlyosak. 

Fizikai vetület: 

A fenntarthatóság szempontjait figyelembe vevő megoldások, hosszú távra tervezett, átalakítható, 
illetve az egyéni fejleszthetőség, személyre szabott tanítás-nevelés mellett a csoportos, kölcsönös 
visszajelzésen alapuló munkára, közösségi részvételre alkalmas, befogadó szociofizikai terek 
meghatározzák a pedagógiai törekvések sikerességét. 

Technikai vetület: 

Az újrahasznosítás, az energiahatékonyság és a hulladékkeletkezés csökkentésének szempontjaival 
tervezett eszközpark, a modern technológia célszerű alkalmazása – mint szemléletmód –
térpedagógiai szempontból is áthatja az infrastruktúratervezés és - használat minden lépését. 

Infokommunikációs vetület: 

Az iskolai közösség kialakításában és részvételében, az iskola életében fontos segítséget jelentenek 
mindazok a megoldások, amelyek részvételre hívnak, áthidalva a térbeli vagy időbeli korlátokat. 

Szociális vetület: 

Mindennemű együttműködés helyi szervezetekkel, csoportokkal – különösen kisebbségek, 
környezetvédelmi szervezetek, illetve a fenntartó képviselőivel – segíti a valós helyzetekre való 
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Van önálló Tudomány fejezet, 
ahol hasonló javaslatok 
vannak. Amennyiben nem 
kerül a javaslatba 
környezetpszichológiai 
kiterjesztés vagy tartalom, 
akkor nem indokolt, hogy ez a 
bekezdés ebben a fejezetben 
legyen.  
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fókuszálást. Bár az iskola gyakran fogalmaz meg kritikus álláspontot a gazdasági-társadalmi 
kérdésekkel kapcsolatosan, fontos, hogy ezekben alternatívákat, változtatási szándékokat, utakat és 
lehetőségeket is tudjon mutatni. 

Helyi vetület: 

A fenntarthatóság központi eleme, hogy a tanulókat érintő, helyi problémákon keresztül közelítsük a 
fenntarthatóság globális és komplex problémáit: a település, illetve az iskola környezetében az iskola 
reagál a különböző helyzetekre, az esetleges problémákra, részt vesz ezek megoldásában. 
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35. A megújulás erőforrásai 

Vásárhelyi Tamás, Neumayer Éva, Farkas István  

(2010-es stratégia Vásárhelyi Tamás: A környezeti nevelés eszközrendszere c. fejezete 
alapján)  

A Stratégia és a környezeti nevelés megvalósításához különféle eszközeink lehetnek, amelyekből a 
legfontosabbakat vesszük sorra ebben a fejezetben.  

Keressünk azonban további eszközöket is, és azokat osszuk meg egymással! Használjuk a felsorolt 
eszközrendszer elemeit, mennél többet! Alkalmazzuk őket saját magunk, szervezetünk, közösségünk, 
településünk, régiónk, nemzetünk adottságainak megfelelően!  

Kulcsszavak: együttműködés, elkötelezettség, szakértelem, érdekérvényesítés. kommunikáció, forráskeresés  

Társaink 

Kire számíthatunk? 

Valószínűleg sokkal kevesebben vallják magukat környezeti nevelőnek ebben az országban, mint 
ahányan környezeti nevelési tevékenységet folytatnak: többségükben pedagógusok (óvodától a 
felsőoktatásig és felnőttoktatók, de nemcsak a természeti tárgyakat oktatók). Dolgoznak tárgyunkban 
a környezetvédő mozgalmak és szervezetek egyes tagjai, közművelők, a környezetvédelemmel 
hivatásosan foglalkozó intézmények, hatóságok egyes dolgozói, az európai pályázatok horizontális 
elveit – a környezeti fenntarthatóságot – szorgalmazó (támogató) bírálók némelyike, tudományos 
kutatók és mások is. Sokkal többen vannak, akik nem vallják magukat környezeti nevelőnek – talán 
mert eszükbe sem jut, vagy egyszerűen a nevelő szereptől idegenkedve, –, de lehetőségeikkel, 
tetteikkel, döntéseikkel mégis a környezeti nevelést segítik. Valószínűleg jó lenne, ha mindazok 
tudatosan vállalnák nevelői szerepüket, akik akaratlanul vagy különösebb tudatosság nélkül a 
környezeti értékek tiszteletben tartására, megóvására veszik rá családtagjaikat, munkatársaikat, 
szomszédaikat, vagy az egész társadalmat. 

Mindenkit, minden szervezetet, minden ügyet sajátos környezet vesz körül, azoknak a személyeknek, 
szervezeteknek, intézményeknek a köre, akik számára fontos, akik érdekeltek létezésében, mű-
ködésében. (Ezeket hívják angol kifejezéssel stakeholder-eknek.) Érdemes néha végiggondolni, hogy 
kik állnak körülöttünk, kik hogyan befolyásolják céljaink elérését. Az érintettek tudatos számbavétele 
segíthet, hogy ne felejtkezzünk el legfontosabb lehetséges partnereinkről, avagy akadályozóinkról. 

A környezet, a környezeti tudatosság javítása érdekében igyekezzünk mennél több segítőt, társat, 
szövetségest találni. Nagyon sokan szívesen tennének már valamit a környezetért, de nem tudják, 
hogy mit, vagy hiányzik hozzá az irányítás, a kezdő lökés. Sok pedagógus küzd érzései szerint egyedül 
az iskolájában. Sok környezetvédő gondolatait, cselekedeteit még a családja is furcsállja. Az 
elszigetelődés zsákutca. A részvételen alapuló stratégia a megoldás, amikor mennél több érintett 
felet bevonunk a felismert problémák feltárásába, megoldásába (természetesen osztozva velük is a 
siker fölött érzett megelégedésen). 

Nem helyes kirekeszteni magunk közül azt, akinek tudatossága elmarad a miénktől, mert a miénk 
sem megfelelő. Nincs „megfelelő”, mert a kívánalmak mindenhol, mindenkor mások – és mindnyájan 
másmilyenek vagyunk. 

Elkötelezettség, értékrend, szakértelem 

Helyénvaló az elkötelezettséggel folytatni az eszközök sorát, mert a környezeti nevelők gyarapodó és 
strukturálódó társadalma újra és újra bebizonyítja, hogy tagjai (részben a környezetvédő, részben a 
pedagógus társadalom ugyanilyen értékei alapján állván) felkészültségüket, energiájukat, szabadide-
jüket, gyakran még eszközeiket is készek a környezeti nevelés, a tanítványaik érdekében használni, 
vagy feláldozni. Ez teljesen helyénvaló, de arra ügyelnünk kellene, hogy ne éljünk vissza se mások, se 
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a magunk áldozatkészségével, mert hosszú távon ez nem kifizetődő (nem fenntartható). A civil 
tevékenységek bizonyos kifáradását tapasztalhatjuk az utóbbi években, és ebben ennek a 
jelenségnek is szerepe van. Arra is érdemes néha gondolnunk, hogy a legizzóbb küldetéstudat sem 
pótolhatja a szakértelmet, hanem akkor jó, ha támogatja azt. 

A környezeti nevelők általában igen elkötelezett emberek, és ez akár túlzott, hajszoltsághoz, idő előtti 
kimerüléshez vezető áldozatkészségben is megnyilvánulhat. Vigyázzunk, hogy munkálkodásunk is 
fenntartható legyen. 

Személyes körülményeink, érdekeink gyakran kerülnek ellentétbe akár saját személyes érték-
rendünkkel. Az ilyen helyzeteknek időt, figyelmet kell szentelni. Kiérlelt értékrenddel és 
gondolatokkal nemcsak életvitelünk válhat harmonikusabbá, de meggyőzőbbé is válunk. 

Manapság egyre több helyen alakulnak például ún. ökokörök, a Tudatos Vásárlók Egyesületének 
kezdeményezése nyomán. Ezek a helyek egy felkészült vezető segítségével alkalmasak lehetnek helyi 
közösségek szemléletének megváltoztatására. 

Az elsajátított szakértelem, az ismeretek, a készségek hiánya nem pótolható semmilyen 
kommunikációval. A társadalom nagy része csökkenő mértékben, de idegenkedéssel szemléli a 
lemondást, önkorlátozást igénylő értékrendünket és annak, aki nem akar változni vagy változtatni, az 
önfelmentéshez kapóra jönnek szakmai (vagy bármilyen más) tévedéseink, bizonytalanságaink.  

Eszközeink 

A stratégia maga  

Ezt a részt a stratégiai fejezetek kéziratainak elkészülése után tudjuk megírni.  

Érdekérvényesítés 

A környezeti nevelők és a civilek nem várhatják a sült galambot, amíg a döntéshozók maguktól 
felismerik a környezeti nevelés fontosságát, és a megfelelő szabály- és intézményrendszert 
megteremtik. Tudatos érdekérvényesítésre, a környezeti nevelés érdekének védelmére van szükség. 
Ehhez elengedhetetlen a kiforrott szakpolitikai megoldások ajánlása, a döntési mechanizmusok és 
érdekek ismerete, a megszokott körökön túlnyúló társadalmi partnerség és a proaktív, kreatív 
cselekvés. 

Módszerek 

Befolyásolás 

A környezeti nevelők hosszabb ideje – tudatosan, vagy akaratlanul – olyan módszereket tanulnak, 
olyan módszereket fejlesztenek ki, amelyekkel a felnőttek környezeti érzékenységét is növelik. 
Ilyenek például az élményközpontú módszerek, vagy a részvételen alapuló tanulási programok, ame-
lyeket az önképzési alapon működő továbbképzéseken is gyakran alkalmaznak, de folyamatosan 
fejleszteniük kell a kommunikációjukat is. Számos eszköz tehát már a sajátjuk, hogy 
mondanivalójukat hatékonyabban közvetítsék, és ezeket az eszközöket fel is kínálhatják azoknak 
(önkormányzat, környezetvédők, gazdák, szomszédság stb.) akik a környezet érdekében segítséget 
kérnek. 

A pedagógusok kezében rendkívüli lehetőség van. Világszerte felismert jelenség, hogy környezeti kér-
désekben a tudatosabb gyermekek nevelik szüleiket. A szülők sok mindent megtesznek gyermekeik 
kedvéért. 

Forráskeresés 

A környezeti nevelési tevékenységek költségei fedezéséhez elengedhetetlen, hogy az állam jelentős 
forrásokat fordítson a célra. Sajnos az elmúlt években az állami költségvetésben túl alacsony összeg 
állt ilyen célokra rendelkezésre. A civileknek túl kell lépniük azon, hogy csak dohognak és az állami 
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szereplőket kárhoztatják. Széles összefogással, az eredmények hangsúlyozásával, ügyes 
érdekérvényesítéssel hatniuk kell a döntéshozókra a trend megfordítása érdekében. 

Jelentős szerepe lehetne a finanszírozásban az EU forrásoknak, de a jelenlegi tervezési ciklus illetékes 
operatív programjában (EFOP) nem volt ilyen célú pályázat és a környezeti OP is kevéssé kínált 
forrásokat szemléletformálásra. A témával foglalkozó állami és civil szereplők feladata és felelőssége, 
hogy 2021-től induló programokban ne így legyen. 

A specifikus forrás hiánya miatt felértékelődnek a különböző más célú állami alapok, amelyek 
befogadnak környezeti nevelési célú projekteket. Ilyenek például a hulladékos pályázatok és a helyi 
értékekkel foglalkozó alapok. A civil szervezetek, iskolák – néha önkormányzatokkal közösen – 
sikerrel pályázhatnak e programokra. Itt érdekérvényesítési feladat, hogy a pályázatok minél inkább a 
rendszerszemléletű projekteket támogassák. 

Nem elhanyagolható a helyi önkormányzatok szerepe a finanszírozásban. Számos településen létezik 
környezetvédelmi alap, vagy van esély forrásokhoz jutni megfelelő érdekérvényesítés esetén. 

A helyi szereplők megkereshetik a helyi vállalkozásokat is gyermekeket középpontba állító, kisebb 
programok finanszírozására. A magánemberek forrásairól (beleértve az 1%-ot is) sem szabad 
elfeledkezni, hisz most is sok esetben fontos szerepük van némely tevékenységek (táborok, 
kirándulások) költségei fedezésénél. 

Kommunikáció 

A stratégia akkor éri el célját, ha eljuttatjuk a célcsoportokhoz és így lehetővé válik, hogy valóban 
változtasson a döntéshozók, pedagógusok és az egész társadalom szemléletmódján. Ezért egyrészt 
célzottan kell felkeresnünk vele a megfelelő döntéshozókat, másrészt minden lehető fórumon 
láthatóvá kell tennünk. Internetes csatornákon az Egyesületen kívül minden szerző és szervezeteik el 
tudják juttatni célcsoportjaikhoz, sajtóban lehet népszerűsíteni, valamint különböző fórumokon 
bemutatni. 

Stratégiai gondolkodásmód 

A sort zárjuk azzal, amiért az egész dokumentum született. A stratégiai gondolkodásmód a helyzet-
elemzést és ennek alapján a célok kiválasztását, az elérésükhöz szükséges lépések megtervezését, 
forráskeresést és végrehajtást jelent. (Számtalan esetben így cselekszünk ösztönösen, nem tudatosan 
is.) Máshogy fogalmazva: stratégia szerint haladni annyit jelent, hogy építünk erősségeinkre, 
kiküszöböljük gyengeségeinket, kihasználjuk lehetőségeinket és elhárítjuk a fenyegetéseket. Mindez 
ciklikusan, újra és újra értékelve, tervezve, elvégezve tölti be feladatát. Ennek a folyamatnak 
közbenső lépését jelenti a Stratégia frissítése 2019-ben. 

Kapcsolódó jó gyakorlat 

Ökokörök: https://tudatosvasarlo.hu/okokorok 

Időhiány miatt ide később keresünk még jó gyakorlatot.   

 

Kapcsolódó információk 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Lobbizás 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Asszertivitás 

http://europass.hu/a-sikeres-kapcsolatepites-titkai (nemcsak álláskeresésre jó) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Stratégia 
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