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Környezeti nevelés

Végső soron környezeti kultúrára szeretnénk nevelni 
tanítványainkat, gyermekeinket. Ez a bizonyos 
környezeti kultúra persze magában foglalja a 
környezet tényleges védelmét is, de annál lényegesen 
több; főleg: összetettebb, gazdagabb, komplexebb. A 
környezeti kultúra ugyanis: életmód, gondolkodás-és 
viselkedésmód, védelem, fejlesztés, okos és 
mértéktartó fölhasználás - és még ezeken kívül sok 
minden. Victor András

AZ ÖKOISKOLAI LÉT JELLEMZŐI IS!



Beszéljünk az attitűdről!

• Az egyén környezetében lévő személlyel, tárggyal, 
vagy elvont fogalommal kapcsolatos beállítódás.

• Az attitűdök alakítják ahogyan az egyén értelmezi 
és reagál környezetére. Befolyásolják a 
környezetünkből történő információ felvételt, 
céljaink értelmezését.

• Az attitűdök tanultak és viszonylag állandóak, csak 
lassan változnak. 

• Értékelést és érzelmet is kifejezhetnek.



Az attitűd komponensei

• Kognitív (ismerethez kötött) komponens: 
meggyőződésekre vonatkozik. 

• Affektív (érzelmekhez kötött) komponens: pozitív 
vagy negatív érzések.

• Konatív (cselekvéshez kötött) komponens: az 
attitűd cselekvésbeli következményei.



Miért?

Mert: 

„Senki sem fogja megvédeni azt, ami nem 
érdekli, és senkit sem fog érdekelni az, 
amiről soha semmi tapasztalatot nem 
szerzett.”

David Attenborough



Nemzeti Alaptanterv 2012 (2020)

Fejlesztési területek – nevelési célok: Fenntarthatóság, 
környezettudatosság 

• 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. 

Sok tantárgy programjában megjelenik, de nem 
a téma komplexitásában!



Egy lehetséges megoldás: 
Fenntarthatóság

Új tantárgy, amely komplex módon, tantárgyi 
határokat átlépve közelíti meg a fenntarthatóság 
kérdését. Összekapcsolja az iskolában megszerzett 
tudást a mindennapi élet kihívásaival.

Célja: 
•Figyelemfelhívás
•Motiváció 
•Szemléletformálás – rendszerszemlélet
•Attitűdformálás – Tudsz és akarj is tenni!
•Korszerű ismeretek közvetítése



Fenntarthatóság  9-10.

• A 9. vagy 10. évfolyamon választható tantárgy 
célja elsősorban nem a lexikális 
ismeretátadás, hanem a pozitív környezeti 
attitűd megalapozása és fejlesztése, valamint 
a fenntarthatósággal kapcsolatos cselekedni 
tudás megerősítése.

• A tantárgy témakörei szorosan illeszkednek a 
tanulók mindennapi tapasztalataihoz, 
miközben ezekből kiindulva mutatnak rá 
azokra a problémákra, melyek közvetlen 
természeti, társadalmi, gazdasági 
környezetüket vagy a bolygó egészét érintik.



A témakörök áttekintő táblázata

Témakör neve Javasolt 

óraszám

A fenntartható fejlődés jelentése, céljai 2 óra

Önfenntartó természet 5 óra

Fogyasztás, divat, kikapcsolódás 6 óra

Egészségmegőrzés környezettudatosan 6 óra

Szoba, épület, település 6 óra

Szabadidő, közlekedés, szállítás 5 óra

Jövőkép-alakítás 4 óra

Összes óraszám: 34 óra



Fenntarthatóság 11-12.
Célja – a 9–10. évfolyamon tanultakra építve –, hogy 

• bővítse a fenntarthatósággal kapcsolatos, a mindennapi élet 
döntéseiben is alkalmazható ismereteket, 

• fejlessze a fenntartható fejlődés céljainak 
megvalósításáért érzett elkötelezettséget, a 
fenntarthatóságért cselekedni akaró és képes magatartást. 

Ennek érdekében olyan ismeretek, képességek, szemlélet- és 
viselkedésmódok elsajátítását támogassa, melyek fókuszában

• az egyéni felelősség,

• a lokális-regionális-egyetemleges hatásrendszer 
összefüggéseinek,

• a természeti és a társadalmi-gazdasági környezet 
egymástól függő folyamatainak és az azokból adódó a 
problémák kölcsönhatásainak a megértése áll.



A témakörök áttekintő táblázata

Témakör neve Javasolt 

óraszám

A gazdasági fejlettség és a fenntarthatóság 

összefüggései

12

Világot átfogó és mindenre kiterjedő 

környezeti problémák és azok természeti és 

társadalmi következményei

16

Szegény gazdagok és gazdag szegények – a 

fogyasztói társadalom ellentmondásai

16

A települések fejlődésének fenntarthatósági 

vonatkozásai

14

Összefogás a fenntartható jövő érdekében 10

Összes óraszám: 68



Fenntarthatóság

• Választható tantárgy 2021-től 9-10., 2022-től 11-
12. évfolyamon

• 2024-től választható érettségi – projekt 
érettségi, középszint

• Szakképzésben is megjelenik – általános és 
ágazati szinten

• Terv: általános iskola (1-4, 5-8)

A fejlesztés célja, hogy az oktatás 
egészén átívelő téma legyen!



Oktatási csomag

• Tankönyv – önállóan is megállja a 
helyét

• Munkafüzet

• Tanári kézikönyv – módszertani 
segédanyag

• Digitális kiegészítés (e-learning, app.)

• Továbbképzés



A tankönyvek jellemzői

• 9-10: magazinszerű struktúra: cikkek (fő szöveg), 
kis színesek

• 11-12: enciklopédiaszerű struktúra

• Nyelvezete és képi világa fiataloknak szóló
• A tartalom megközelítésében az életkori 

sajátosságok érvényesülése.

. 

az enciklopédia a görög enkükliosz
paideia (εγκύκλιος παιδεία: „általános, mindenre 
kiterjedő oktatás” ) kifejezésből ered. 
Az enciklopédiák a tudomány (vagy egy tudományterület) 
egészét kívánják felölelni, átfogó és rendszerezett tudást 
közvetítenek



Tanulóközeli,
tevékenykedtető,

aktuális,
sajátos stílussal



Fenntarthatóság 9-10, 11-12



Zöld Föld 9-10.



Zöld Föld (haladóknak) 11-12.



Hogyan használjuk?

•Önálló tantárgyként

•Osztályfőnöki órák témájaként

•Szakköri foglalkozásként 

•Erdei iskola, témanap, témahét 

•Egyes elemeit beépítve más 
tantárgyakba 



Önálló tantárgyként

• 45 perces tanórai keretei között is működik.

• Hatékonyabb, ha dupla órákban vagy tömbösítve –
témablokkokban dolgozzuk fel.

• A leckék rugalmasan alakíthatók a tanulók 
érdeklődésének, a helyi adottságoknak, 
lehetőségeknek megfelelően. Merjünk válogatni!

• A tanulásszervezésnél a hangsúly a tanulói 
tevékenykedtetésre helyeződjön.

• Az értékelési módszerek átalakítása  



Osztályfőnöki órák témájaként

• Olyan témákat érint, amelyek jól illeszkednek az 
osztályfőnöki órákba pl. egészség-egészséges 
életmód, vásárlási szokások, életvitel-életmód, 
utazás-közlekedés, önkéntesség, 
felelősségvállalás stb.

• A témák a tankönyvre, a munkafüzeti feladatokra 
alapozva sokoldalúan feldolgozhatók.

• Segíti a közösségért, a közösséggel végezett 
munka élmények megélését.

• Felkészít a felnőt lét szerepeire



Egyes elemeit tantárgyakba 
beépítve

• Földrajz – demográfia, gazdaság, 
urbanizáció, geoszférák folyamatai, talaj

• Kémia – levegő, víz, háztartás

• Fizika – levegő, energia

• Biológia – ökoszisztéma, egészség

• Természettudomány – levegő, víz,  
geoszférák folyamatai, talaj



• Történelem – állampolgári ismeretek – táradalom, 
urbanizáció

• Vizuális kultúra – tájba illő építészet, ökodizájn

• Digitális kultúra – okos település, 

• Idegen nyelv – kitekintés, nemzetközi példák, 
egyezmények

• Matematika - elemzés, prognosztizálás

DE fontos a kapcsolódások, összefüggések kiemelése!

RENDSZERSZEMLÉLET



Erdei iskola, témanap, témahét

• Ökoszisztémák vizsgálata – ökoszisztéma 
szolgáltatás elemzések



Elérhető!

• https://www.tankonyvkatalogus.hu/

• Letölthető munkafüzet  és tankönyv

• https://www.alapertekek.hu/letoltheto-
anyagok/

• Letölthető kézikönyvek is

https://www.tankonyvkatalogus.hu/
https://www.alapertekek.hu/letoltheto-anyagok/






Érdekes, izgalmas, motiváló, aktuális témákkal 
foglalkozik:
• Energia és nyersanyag – a gazdaság meghatározó 

elemei
• Az élelmiszer-termelés és -fogyasztás környezeti 

vonatkozásai
• Demográfiai válsághelyzetek és következményei
• Szolgáltatások a 21. században
• Az éghajlatváltozás kérdései
• A víz mint erőforrás
• Hulladéktermelés és -felhasználás
• A természeti katasztrófák és a globális kihívások 

kapcsolata
• A környezeti hatások következményei – Élhető 

marad-e a Föld?



Köszönöm a figyelmet!


