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Történetünk mérföldkövei 

• Alapítás éve: 1992 

• Kiemelkedően 

közhasznúvá nyilvánítás: 

1998 

• „Környezetünkért” díj: 

1999 

• NKNS: 2003, 2010  

• „Utak a 

fenntarthatósághoz” (A 

megelőzés tanulása) című 

jubileumi konferencia: 

2012 



Küldetésünk kulcsszavakban 

 

• Elhivatottság 

• Ökológiai kultúra 

• Környezeti 
tudatosság és 
felelősség 

• Térben és időben 
távlatos gondolkodás 

• Rendszer-szemlélet 

www.termeszetvilaga.hu 



Küldetésünk kulcsszavakban 

• Környezetbarát 
életmód 

• A fenntartható lét 
kompetenciája 

• Együttműködés 

• Emberi kapcsolatok 

• Minden létezőért 
felelős etika 

• Reziliencia 

 



Kínálatunk 

 

A siker alapja: 

hiteles szakmai társak! 

 

 

• A „baráti társaság” jelleg és a 

felelős munkavégzés 

egyensúlya 

• Humán diverzitás (a tagok és 

aktivisták sokfélesége) 

• Kiemelkedően elkötelezett 

tagjaink aktivitása 

• Mester és tanítvány 

együttműködése 

• Egymástól tanulás, 

együttgondolkodás igénye 

(hálózatépítés) 

 



Kínálatunk 

 

 

Hálózati tanuláshoz 

iskolák, jó gyakorlatok, 

kapcsolati „tőke” 

 

 

 

 

 



Kínálatunk 

 

Információk 
 

 

• Honlap – 
http://mkne.hu/ 

• Kör – hírlevél 
(negyedéves) 

• Módszerkosár – a Kör 
melléklete 

• Tagi levelezőlista 

• Facebook 



Kínálatunk 

Kiadványok: 

http://mkne.hu/ 

„Könyvesbolt” fül 

 

• Környezeti nevelési 

kiadványok 

• Határozólapok 

• Nemzeti Környezeti 

Nevelési Stratégia 

(alapvetés) 

 

                    

http://mkne.hu/
http://mkne.hu/


Kínálatunk 

Módszertani anyagok 
 

 

• http://mkne.hu/modszerkosar.php 

• http://mkne.hu/projektek (Carbon Detectives, Beagle) 

• http://mkne.hu/otthonazerdoben/ 

• Ökosodj! c. brosúra (SKK, MKNE) 

• Zöld jeles napok c. könyv 

• … 
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Kínálatunk 

Módszertani anyagok 

• Iskolazöldítési mód-szer-

tár (http://mkne.hu/iz_irasok.php) 

 Az iskolafejlesztés lehetőségei 

 Tantárgyak, tanórák 

 Nem tanórai jellegű foglalkozások 

 Nem iskolai jellegű foglalkozások 

 Az iskolaépület külső-belső 

kialakítása 

 Az iskola mindennapi élete, 

működése 

• Iskolánk zöldítése c. 

kiadvány 

 

http://mkne.hu/iz_irasok.php
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Kínálatunk 

Továbbképzéseink 

 

• Iskolazöldítés  

(akkreditált) 



Kínálatunk 

Továbbképzéseink 

 

• Otthon az erdőben 

(nem akkreditált) 

 



Kínálatunk 

Továbbképzéseink 

 

• Ökosodj! 

(akkreditáció 

folyamatban) 

 

• ZölDÖK Hálózat (nem 

akkreditált) 

 

 



Kínálatunk 

Foglalkozások tartása 

 

• Ökonap/iskolák 

kérésére 

• Zöld jeles napok 

• Terepgyakorlatok 

• Témanap, projekt 

szakmai előkészítése 

 

 

 

 



Ökonap Budaörsön 

 



Kínálatunk 

Támogató, segítő 

szerepek 

 

• Önkéntesség, mint 

lehetőség 

(felnőtteknek) 

• Közösségi szolgálat 

(középiskolásoknak) 



Kínálatunk 

ZölDÖK Hálózat 
(Norvég Civil Támogatási Alap 

támogatásával) 

 

• Aktív állampolgárságra 

nevelés 

• Demokratikus 

döntéshozatal 

• Tábor, képzés 

• http://zoldokhalozat.blogs

pot.hu/ 

 

 

 



Kínálatunk 

Futó projektek 

 

 

 

 

 

http://mkne.hu/otthonazerdoben/ 
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Természetesség mérése 

 



Kínálatunk 

Futó projektek 

 

„Valós környezeti tanulás” (mkne.hu) 

• Jó terepprogramok keresése Európa-

szerte 

• Hálózatépítés 

• Sikeres iskolán kívüli terepi tanulás 

kritériumrendszer kidolgozása 



Kínálatunk 

Futó projektek 

 

LENA | Lernraum 

Natur 

(Tanulás a 

természetben) 

 

• Ökovasút - Csömödér  

• Erdő élménye 

 



Kínálatunk 

Futó projektek 

 

Herman Ottó 

„tanösvény” készítése  

 

• Iskolákba eljuttatott 

interaktív anyag 

• Módszertani segédlet 

• 2014. ősz 



Kínálatunk 

Programok 

 

• „Helyi a nyerő, helyiben 

az erő” programsorozat: 

 Ökoest (kerekasztal-

beszélgetések, februártól) 

 Újbuda természeti és 

kulturális értékei (10 séta, 

februártól, regisztráció: 

http://mkne.hu/) 

 

 Mocorgó puli tábor 

 Ökokarácsony 

 Madárkarácsony 

 Módszertani börze 

 

 

http://mkne.hu/
http://mkne.hu/


Kínálatunk 

Programok 

 

• Fesztiválok (pl. Dörögd) 

• Konferenciák, 
tanácskozások 

• Szakmai találkozók, OT 

• Tanácsadás, szakértői 
tevékenység 

 

 

 



Kínálatunk 

Mocorgó Puli tábor 

gyerekeknek 

 

• Táborszervezési 

tanácsok 

• Terepi módszertan 

• Mentorálás 

 

 



Kínálatunk 

Lehetőségek, 

kapcsolódások 

 

• Múzeumi környezeti 

nevelés (Natural Europe 

projekt, internetes 

adatbázis) 

 

• Szitakötő c. ökológiai 

folyóirat és program 

 



Kínálatunk 

Helyi környezeti nevelés 

 

• Helyi csoportjaink 

(Baranya, Nagykanizsa, 

Debrecen, 

Hódmezővásárhely) 

• Helyi programok, belső 

erőforrások 

 

TÁMOGATÓ, LELKESÍTŐ 

 SZEREP 

 

 

Szakmai csoportok 

 

• Múzeumi csoport 

• Vegytan csoport 

 

 



Összhang 

MKNE 

 

Küldetésünk, kulcsszavaink 

összhangban vannak az 

ökoiskolák alapelveivel, a 

FN céljaival  

 

A feltárt „hiányterületekre” 

igyekszünk reagálni 

 

Ökoiskolák 

• Felfedeztető tanulás, a 

„tévedés joga” 

• Valóságra épített tanulás 

• Terepgyakorlatok hangsúlyos 

szerepe 

• IKT-eszközök használata 

• ZölDÖK szerepe 

• Épített környezet, városi KN 

• Komplexitás, sokszínűség 

• Saját tér alakítása 

• Helyi környezeti nevelés 



Az ajándékról 

 

• „Ökosodj!” brosúra 

 

• „Szitakötő” folyóirat 

mintapéldányai 

 

• „Utak a 

fenntarthatósághoz” 

konferenciakötet 

 



Köszönjük a lehetőséget! 

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 

• 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. 

• 1519 Budapest, Pf. 392. 

• Tel/Fax: 1-321-4796 

• mkne@mkne.hu 

• http://mkne.hu 

Saly Erika (elnök) 

http://mkne.hu/

