Fenntarthatóság és ökológiai
tudatosság a nevelésben
Könczey Réka
NPK szakmai konferencia, 2021. december 6., online

„A szaporodó válságjelenségek, a növekvő
médiaérdeklődés, a bővülő tananyagok és
tudományos szakirodalom, a vallási vezetők
erőteljesebb figyelmeztetései, a gyarapodó
nemzetközi egyezmények és politikusi
elköteleződések ellenére a Föld természeti tőkéje
továbbra is rohamosan fogy.” (NFFT, 2017)

A fenntarthatóságra nevelés (FN) és a fenntarthatóság
régebbi és új hívószavai

FN a hazai dokumentumokban
A. Nemzeti Fenntartható Fejlődési
Keretstratégia
B. Globális Nevelés Korm. Határozat
(2016)
C.

2021-2030 Köznevelési Stratégia
(2020)

D. Köznevelési törvény 1. § (2011. CXC.
Tv.)
E.

20/2012. EMMI R. 7., 10.-11., 146.,
191/A §.

F.

Nemzeti alaptanterv (110/2012 Korm.
R.) közös fejlesztési területei (nevelési
céljai); valamint a közműveltségi
tartalmak

G. 363/2012 EMMI R. (ONAP)

ONAP
mind a nyolc tevékenységi formában
1996 óta jelen vannak „zöld”
tartalmak:
játék,
verselés, mesélés,
ének-zene-gyermektánc,
rajzolás-mintázás-kézimunka,
mozgás,
külső világ tevékeny megismerése,
munka jellegű tevékenység,
irányított tanulás.

NAT
a fenntarthatóságra és
környezettudatosságra nevelés:
kiemelt nevelési cél és feladat
minden évfolyam
minden tantárgy
• és cselekvés, pl. iskolai közösségi
szolgálat, témahét…

Kézikönyvek, segédletek

Pedagógus kompetenciák

2019 júniusától (értékelésben 2021. januártól)

20/2012 (VIII. 31.) EMMI R 146. § (3) A pedagógus ellenőrzése a pedagógus munkájának alábbi területeit vizsgálja:
a) pedagógiai módszertani felkészültség,
b) pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók,
c) a tanulás támogatása,
d) a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, SNI vagy BTMN tanuló
többi tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség,
e) a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, fenntarthatóság szempontjainak
figyelembevétele, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység,
f) pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése,
g) kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint
h) elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért,
i) a környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a
környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök formálásának módja.

Forrás:
https://www.gene.eu/s/2021GEAwardPublication.pdf

A fenntarthatóságra nevelés
pedagógus kompetenciái
elköteleződés
transzdiszciplinaritás

empátia

a modellről bővebben:
https://www.aroundersenseofpurpose.eu/hu/home

figyelem
részvétel
jövőkép

innováció
cselekvés

rendszerek

értékelés
felelősség

döntésképesség

A „7. kompetencia” indikátorlistája
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.

Forrás: Útmutató a Ped. Minősítéshez

A fenntartható és a nem fenntartható rendszerek között hol a határ?

Jólét az, amiben
„minden ember
sikeres és teljes
életet élhet,
valamint a
gazdasági,
társadalmi és
technológiai
fejlődés a
természettel
összhangban
történik.” (Forrás:
ENSZ, 2015:
Agenda 2030)

Ismeri az országos és intézményi szintű pedagógiai dokumentumok
fenntarthatóságra nevelésre vonatkozó elvárásait. Szakterületének megfelelő
tudása van a környezeti nevelésről és a fenntarthatóság fogalmáról,
alapelveiről; törekszik mindennapi pedagógiai tevékenységébe beépíteni
ezeket. Pedagógiai munkájában képes arra, hogy hitelesen jelenítse
meg a fenntarthatóság értékeit. Képes megértetni az ok-okozati
összefüggéseket, és rávilágítani a globális kihívások és helyi cselekvések
közötti kapcsolatokra és megoldási lehetőségekre. Képes a tanulók életkori
szintjén a fenntartható és nem fenntartható rendszerek, cselekvések
és attitűdök bemutatására, megértetésére. Arra törekszik, hogy kialakítsa
a tanulókban az aktív cselekvés igényét és a felelős magatartást a
fenntarthatóság érdekében, és ezért együttműködik közvetlen környezetével.
Fontosnak tartja az alapvető környezettudatos magatartási normák
betartását és betartatását. Bátorítja a környezettel kapcsolatos pozitív
attitűdök kinyilvánítását.

Pedagógus I.

PÉLDA

Hogyan?
Adjatok példákat,
tevékenységeket, szaktanácsadást megértsék a nem
fenntartható és
kérő pedagógus részére: mit,
fenntartható
milyen dokumentummal mutathat
fejlődés
be?
különbségeit

kihasználja a
saját
szakterülete,
illetve
intézménye
lehetőségeit

lehetővé teszi, hogy
a tanulók a
cselekedeteikkel,
viselkedésükkel
hozzájáruljanak a
fenntarthatósághoz

segíti tanulóit, hogy
a múlt és a jelen
tükrében kreatívan
gondolkodjanak a
lehetséges jövőről

Szakmai életút
Tematikus terv (óraterv…)
Hospitálási, reflexiós napló

…

Forrás: Ökopedagógia c. szaktanácsadói minikurzus munkafüzet (OH, 2020)

A fenntarthatóságra nevelés: kötelesség
A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság
értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz
kapcsolódó attitűdök átadásának módja

o
o
o
o
o

dokumentumok ismerete
tevékenységközpontúság
globális kihívások, helyi cselekvések
fenntarthatatlan folyamatok ismerete
pozitív környezeti attitűdök formálása
(felelősség, természetszeretet)

Agenda 2030 vagy Fenntartható Fejlődési Célok (SDG):
Világunk átalakítása 2030-ig annak érdekében, hogy a Föld
az ember számára békés, biztonságos bolygóvá váljon

A fenntartható
fejlődés az ENSZ
paradigmája.

Biztosítani az átfogó és igazságos minőségi oktatást és
előmozdítani az egész életen át tartó tanulási
lehetőségeket mindenki számára.

4. cél: Az inkluzív, méltányos és minőségi oktatás biztosítása, valamint az
élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek elősegítése mindenki számára
4.1 2030-ig annak elérése, hogy minden lány és fiú elvégezze az ingyenesen biztosított, méltányos
és minőségi alap- és középfokú iskolát, ami releváns és hatékony tanulási eredményhez vezet
4.2 2030-ig minden lány és fiú számára hozzáférés biztosítása a minőségi kora-gyermekkori
fejlődéshez, ellátáshoz és iskolaelőkészítéshez, hogy felkészültek legyenek az általános iskolára
4.3 2030-ig minden nő és férfi számára egyenlő hozzáférés biztosítása a megfizethető és minőségi
műszaki-, szakmai- és felsőfokú oktatáshoz, beleértve az egyetemi oktatást is
4.4 2030-ig a munkavállaláshoz, tisztességes munkához és vállalkozói tevékenységhez megfelelő
tudásszinttel - beleértve a műszaki és szakmai képzettséget is - rendelkező fiatalok és felnőttek
számának jelentős növelése
4.5 2030-ig a nemek közti egyenlőtlenségek megszüntetése az oktatásban, továbbá egyenlő
hozzáférés biztosítása az oktatás és szakképzés minden szintjén a sérülékeny csoportok számára,
beleértve a fogyatékkal élőket, az őslakosokat és a kiszolgáltatott helyzetben levő gyermekeket
4.6 2030-ig az írás, olvasás és számolás elsajátításának biztosítása a fiatalok teljes, és a felnőttek
jelentős arányának körében
4.7 …
iskolai sikeresség, LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSE, munka világához alkalmazkodás

4. cél: Az inkluzív, méltányos és minőségi oktatás biztosítása, valamint az
élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek elősegítése mindenki számára

…
4.7 2030-ig annak biztosítása, hogy minden tanuló olyan tudást és készséget
szerezzen, amely a fenntartható fejlődés előmozdításához szükséges, beleértve
egyebek közt az oktatást a következőkről: a fenntartható fejlődés, a fenntartható
életmódok, az emberi jogok, a nemek közti egyenlőség, a béke és az
erőszakmentesség kultúrájának jelentősége, a globális felelősség, a kulturális
sokszínűség és a kultúrának a fenntartható fejlődéshez történő hozzájárulása.
változó világhoz reziliens alkalmazkodás

Tájékozott az ENSZ FFC alapelveiben, valamint a fenntarthatóságra nevelés
gyakorlatában és eszközeiben. Ismeri azokat a programokat, amelyek révén
intézményi közössége hozzájárul a helyi társadalmi és természeti környezet
értékeinek megóvásához, gazdagításához vagy problémáinak megoldásához.
Saját szakterületén képes értelmezni, és kereszttantervi szinten is
következetesen és alkalmazni a fenntarthatóságra nevelés alapelveit.
Rávilágít a személyes felelősségvállalás fontosságára, képes megerősíteni a
tanulókat abban, hogy saját viselkedésükkel és cselekedeteikkel járuljanak
hozzá egy fenntartható jövő kialakításához. Kezdeményező szerepet vállal a
fenntarthatóságra nevelés intézményi programjának tervezésében és
megvalósításában. Tevékenységét szakmai és közösségi szerepvállalás
keretében végzi.

Pedagógus II.

Az FFC alapelvei
• jóhiszeműség, béke, igazságosság, segítségnyújtás
• Emberi Jogok Nyilatkozata szerinti elvek
• Riói Nyilatkozat 27 elve pl.
• Tudományos fejlődés elve
•
•
•
•

Szubszidiaritás elve
Elővigyázatosság elve (DDT, Contergan… nyomán)
Szennyező fizet elve
Megelőzés elve (szennyezés létrejöttének megelőzése)

Fejlesztési cél: a szaktanácsadó kifejezhető, megosztható,
átadható tudást és jártasságot szerezzen a FN-ről, annak jó
pedagógiai, vezetői és támogatói gyakorlatáról
Minikurzusok tervezése, szaklektorálása (2020)
OH
PSZKF

Próbaképzés, korrekciók (2020-2021)
Képzők képzései (2021 jún.-szept.)

-> 100 képzett képző

Minikurzusok minden POK-ban (2021. nov.-)

A fenntarthatóság értékrendjének erősítése
– óvodai szaktanácsadói minikurzus
A FN előzetes feldolgozása, ismeretek előhívása.
Szaktanácsadói hitelesség és környezettudatosság.
Fogalmi tisztázás (F, FF, FN, KN).
Bolygónk határai – késztetések és kötelezettségek.
FN a pedagógusok gyakorlatában és az intézményekben.
A különböző programok alapjai, megjelenése a nevelésben és az
intézmény dokumentumaiban – és fejlesztésük.
o Tudásbázisok.
o Szaktanácsadói helyzetgyakorlatok.
o Önértékelés és önfejlesztés.
o
o
o
o
o
o

Ökopedagógia c. szaktanácsadói minikurzus – alsó tagozat,
képzési célok
● Saját környezeti nevelési kompetencia (ismeretek, készségek, attitűd) erősítése, és az annál
tágabb értelmű fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos szakmai (elvi, szabályozási,
pedagógiai és pszichológiai) ismeretek bővítése, mélyítése. A fenntarthatóság tanulható és
tanítható…
● … módszertani jártasság, a gyakorlatban jól hasznosítható ötletek megosztása, értékelése.
Képesség
és
gyakorlat
a
fenntarthatóságra
nevelés
tantárgypedagógiai
és
egészintézményes
(pl.
ökoiskolai)
fejlesztésére,
szervezésére.
A
komplex
tanulásszervezés (erdei iskola, témanap, témahét stb.) környezeti nevelési szerepének
elfogadása, erősítése.
● Magabiztosság a fenntarthatóságra nevelés (7.) pedagógusi kompetencia indikátorainak
értelmezésében, egyéni és intézményi szintű fejlesztésének támogatásában.
● Szaktanácsadói hatékonyság fejlesztése, reflektivitás, reziliencia, hitelesség és fejlődési
igény a fenntarthatósági értékek terén. …

PÉLDA

4. Tantárgygondozás
Bölcsész szaktanácsadóknak: Szólásmondás válogató a
fenntarthatóságról és a fenntarthatatlanságról
Természettudományos szakos szaktanácsadóknak: Beporzók az
iskolában - infografika vagy poszter készítése a Méz szöveg alapján.
Technika, testnevelés, gyakorlati tárgyak szakos szaktanácsadóknak
és intézményfejlesztőknek: Öröm-bánat térképezés a képzés
helyszínén; online esetben: tanulói csoportoknak utasítás megírása,
vagy forgatókönyv
Informatika szakosoknak: Okosváros indikátorok megismerése,
kapcsolatai a fenntarthatósággal, bemutatás (szövegelemzéssel)
Művészeti szakos és idegennyelv szakos szaktanácsadóknak: autós
képregény befejezése

A képzők képzésének eredményeképpen a POK-okban az alábbiak szerint elérhetőek a képzők:
POK neve

óvodai
2
2
2
2
2

Kaposvári

2 fő

1 fő

Miskolci
Nemzetiségi
Nyíregyházi
Pécsi

1 fő
2 fő
2 fő

1 fő
2 fő
2 fő

2
1
2
2

Salgótarjáni

2 fő + a tréner

1 fő

Szegedi

2 fő

Székesfehérvári
Szolnoki

összesen

2
2
1
2
2

fő
fő
fő
fő
fő

felsős szaktanácsadók
részére

Békéscsabai
Budapesti
Debreceni
Egri
Győri

Zalaegerszegi

fő
fő
fő
fő
fő

alsós

1
1
2
2
1

fő
fő
fő
fő
fő

(elsősorban) középiskolás
szaktanácsadók részére
2 fő
1 fő
2 fő
2 fő
1 fő
2 fő (mindkét fő 6 évfolyamos
gimnáziumban tanít)
1 fő
1 fő
2 fő
1 fő

7
6
7
8
6

1 fő

1 fő

6

2 fő

4 fő

9

2 fő

2 fő

-

1 fő
3 fő (mindhárman vállalnak felső
tagozati szaktanácsadói minikurzust
is)

2 fő

2 fő + a tréner

1 fő

2 fő

8

fő
fő
fő
fő

2 fő

2 fő

1 fő

28 fő

25 fő

21 fő

3 fő (egyikük nyolcosztályos
gimnáziumban tanít, vállal felső
tagozati minikurzust is)
25 fő

5
4
3
8
7

7

8

99 fő

PÉLDÁK

A fenntarthatóság jellege miatt ahhoz, hogy a megfogalmazott célok
teljesüljenek, a pedagógusok, a szaktanácsadók folyamatos további
önfejlesztő munkájára van szükség a fenntarthatóságra nevelésben.
Nagyon köszönöm ezt a széleskörű, változatos tudásmegosztást. Új
gondolatokat, ismereteket nyújtott a számomra.
Az információk hitelesek és szakszerűek voltak. Maga az előadó is
hiteles volt az adott témában. Élmény és sok-sok ismeret jellemezte
a napot.
Nagyon sok hasznos, használható információt, tudást, technikát
kaptam. Köszönöm szépen.
Az elméleti háttér áttekintésén túl nagyon gyakorlatias, a
szaktanácsadói munkám során jól hasznosítható ismereteket adott át az
előadó kolléganő! Köszönjük a lelkes, szakmailag színvonalas
tevékenységét!

Reflexiók a megtartott óvodai minikurzusokról

Az Ökopedagógia c. képzés reflexióiból

A kapott segédanyagokat, linkeket pedig
nagyon szépen köszönjük, továbbítom a
kollégáim felé.

Köszönjük a sok hasznos forrást, elméleti tudásunk
frissítését, az együttműködésre ösztönző, változatos
feladatokat. Bár a technikai néha közbeszólt, azért ezek
jó részével megbirkóztunk.

a fenntarthatóság maga oly
mértékben interdiszciplináris,
hogy elengedhetetlen a
sajátos, tanult hozzáállás

A szaktanácsadói szint is
kevésbé tájékozott az
online platformok
használatában, illetve
mindig vannak
meglepetések..

Nagy szükség van erre a szaktanácsadói
tevékenységre, az ökoiskolaság közvetlen támogatása
sok esetben a szaktanácsadói szintet jelöli.

Tájékozott a fenntarthatóságra nevelés szakirodalmában, és ismer ezen a
területen innovatív módszereket, kezdeményezéseket és gyakorlatokat. A
szakmai megvalósítás során képes eredményesen együttműködni különböző
területek szakembereivel. Szakmai munkájában, kommunikációjában és
magatartásában hitelesen képviseli a fenntarthatóság értékeit. Referencia
személyiségként sokoldalúan támogatja kollégái, valamint a tanulók
kompetenciáinak és attitűdjeinek fejlődését. Fenntarthatóságra neveléssel
kapcsolatos tapasztalatait, javaslatait az intézményében, valamint az
intézmények hálózatos együttműködésében és a társadalmi szintű
együttműködésekben is megosztja. Munkájában kezdeményező, cselekvően
részt vesz az intézmény fenntarthatósággal kapcsolatos fejlesztési
folyamatában, fejlesztő programok, jó gyakorlatok kidolgozásában és
átadásában. Következetesen tevékenykedik az egészintézményes
fenntarthatóságra nevelés kialakításában, megszilárdításában és
továbbvitelében.

Mesterpedagógus

A fenntarthatóságra nevelés nemcsak
Tanítási órákon átadott tartalom
Értékközvetítő tevékenység
Projektek, témanapok, témahetek
Jeles napok
Erdei iskola, tábor, terepi foglalkozások

Közösségi munka, IKSZ
…hanem

egészintézményes óvodai/iskolai kultúra

Egészintézményesség
A tantárgypedagógián, illetve óvodában a
kognitív tevékenységeken túl….
• Komplex tanulásszervezés: témahét,
projekt, közösségi kutatás, helyi
probléma, természetben tanulás, erdei
óvoda és iskola, közösségi munka
• Környezettudatos intézményfejlesztés
kicsiben és nagyban
• Együttműködés a tankerülettel,
szülőkkel, helyi vállalkozókkal,
szervezetekkel

• Óvodai, iskolai élet (pl. ünnepek)

Működtetés,
felszereltség

Nevelés, tanítástanulás

„egészóvodás”,
„egésziskolás” FN

Társadalmi
integráltság,
kommunikáció

Elkötelezett
vezetés,
fenntartói
támogatás

Az Ökoiskola Hálózat tagjai
Fenntartók szerinti
bontás (2019. eleji
adatok alapján)

Iskolatípusok szerinti megoszlás (2019.
eleji adatok alapján)
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Összes Ökoiskola

Ebből Örökös Ökoiskola

Általános iskola és gimnázium
Többcélú szakképző intézmény
Többcélú művészetoktatási intézmény
Általános iskola
Gimnázium
Szakgimnázium
Kollégium

Tankerületi Központok
Agrárminisztérium

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyházi
Egyéb

A fenntarthatóságra nevelés: kötelesség
és minden pedagógus lehetősége
 természetközeli, örömteli tevékenységekre
 életközeli gyakorlati témákra (problémaalapú tanulásra)
 a különböző nevelési és oktatási feladatok, illetve tantárgyak
összekapcsolására

 a diákok érdeklődésének felkeltésére és fenntartására

Tehetségfejlesztő
Mozgás
Differenciált bánásmód
Lemorzsolódás ellen
Idegennyelvi
IKT/digitális
Környezetvédelem
Hagyományőrzés
Szociális készség
Zenei
innovatív pedagógia
Játék
Munkaszervezés
Anyanyelvi
Matematikai

83
74
71
70
70
67
64
64
61
57
52
50
48
43
39

Művészeti
Átmenetet támogató
Természettudományos
Egészségmegőrzés
Pedagógus központú
Családdal kapcsolat
Kreativitás
Pályaorientációs
Drámajáték
Irodalmi
Komplex
Történelmi, EU
Tanulás tanítása
Katonai-rendészeti
Tábor
Zaklatás elleni

39
38
31
30
22
21
20
18
17
14
14
13
8
6
5
4

Forrás: 2017-es bázisintézményi jó gyakorlatok N=1211. in: Bodó M: Fejlesztés és adaptáció lépésről lépésre (2021)
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Forrás: Bodó M: Fejlesztés és adaptáció lépésről lépésre (2021)

A fenntarthatóságra nevelés megjelent a
pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszerében
 pedagógiai értékelés,
 szaktanácsadás, tantárgygondozás,
 pedagógiai tájékoztatás,
 tanügy-igazgatási szolgáltatás,
 pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése,
szervezése,
 tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,
 tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat,
 lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelzőés pedagógiai támogató rendszer működtetése.

Szakmai támogatás, lehetőség






POK kollégák felkészültek
Bázisintézményi hálózat gazdag FN-i kínálata
Minikurzusok szaktanácsadóknak
30 órás pedagógus továbbképzés (Natúrázzunk…)
Ökoiskola regionális találkozók
• 2020 – 7 regionális konferencia (online)
• 2021 – 3 szakmai konferencia (online)

 Pedagógus tájékoztatás: előadások (pl. POK pedagógiai
napokon), Hírmondók

Ökoiskolai Hírmondó

oktatas.hu

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles

Öröm-bánat térképezés
Sajátélményt ad
Fókuszálást segít
Együttműködést gerjeszt
Aktivizál

1996, az MKNE ötletére és szervezésében
lezajlott iskolai kampány eredménye

Köszönöm a figyelmet!
Amit
minden
környezettudatos
pedagógus
megtehet:



Hangolódjon a természetre, éljen a természettel!

Igyon tisztított csapvizet!

Minduntalan zárja el a vízcsapot!

Minduntalan kapcsoljon le minden fényt, amire nincs szükség!

Ne vásároljon élelmiszerhulladékot - sem közvetlenül, sem áttételesen!

Az 50 km-es körzeten belül termelt élelmiszer a nyerő.
Lépjen fel és álljon ki helyi közössége tagjaként a környezeti fenntarthatóság érdekében.


