Az ENSZ 193 tagállama, köztük Magyarország is elfogadta legújabb nemzetközi fejlesztési célrendszert 2015. szeptemberében. A fejlesztési célrendszer –
most először – nevében hordozza a fenntarthatóságot: Fenntartható Fejlődési Célok-ként hivatkozunk rájuk (angolul: Sustainable Development Goals,
bevett rövidítése: SDG). A globális fejlődési program 2030-ra a szegénység felszámolását és a fenntartható jövő felépítését ígéri.
A 17 Cél mindegyike alkalmas arra, hogy ökoiskolai tanulási helyzetet építsünk rá. A 17 Cél közül hetet villant fel alábbi gyűjteményünk. A
Fenntarthatósági Célokhoz pedagógiai célkitűzéseket, eszközöket és módszereket mutatunk be, melyek mindegyike az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
környezeti nevelési és globális nevelési szakértőinek közreműködésével, és többsége széleskörű pedagógusi részvétellel született a közelmúltban.
A Magyarországi Ökoiskola Hálózat intézményei – eddigi tapasztalataink alapján, és reményeink szerint – innovatív szereplői lesznek a 2030-ig tartó ENSZidőszak újfajta nevelési és oktatási folyamatainak. Kérjük, lapozzon bele a segédanyagokba, vagy próbáljon ki néhány játékot, tanulási modult!

2015-2030: Fenntartható Fejlődési Célok ─
tanulási lehetőségek ökoiskolákban
KÖNCZEY RÉKA – HALÁCSY ÁGNES
BUDAPEST, 2016. JANUÁR 30, ÖKOISKOLA CÍMÁTADÓ ÜNNEP
A szegénység és éhezés, főként a gyermekéhezés még mindig
időszerű téma, sajnos. Fontos, hogy 2030-ra mindenkinek legalább
napi 360 Ft-ja jusson megélhetésre, és megszűnjön az éhezés.
Példa:
Mit eszik a család egy hét alatt? (Csoportfeladat
A mi világunk… c. segédanyag 18. oldalán)

A lelki és testi egészség megőrzése
„jól létünk” alapja. Az iskola falai közt
a büfé, a menza ételkínálata
mintaadó. Adjunk jó mintát!
Példa:
„Lakosztály” modul az OFI Ökoiskolai nevelési – oktatási
programjából (Gyakorlat - … c. könyv 42. oldala)

Legyen minőségi
oktatásunk! 2030ra mindenki
szerezze meg a
fenntarthatósághoz
szükséges tudást és
készségeket. Az
iskolai
fenntarthatóságra
nevelés egész
intézményes
megközelítésben
éri el célját.

A szárazföldi ökoszisztémák védelme, a
természetes életközösségek és természetközeli élőhelyek fennmaradása az
emberiség életfeltételeinek is a záloga. A
Natura 2000 hálózat célja a termelés
természetközpontú módjainak őrzése és
terjesztése, mely az európai biológiai
változatosságot is őrzi.
A közösségi kutatási programok
mindegyike fontos fenntartható erő - a
diákok bevonódása révén -, közülük a legismertebbek a biodiverzitás mérések.

Lásd a minőségi oktatás 5 tanulói szempontját, valamint
az egész intézményes megközelítést
a Forrásgyűjtemény 14. és 46. oldalán

A gyermekmunkát és a
gyermekek sorozását 2025
végére mindenhol meg kell
szüntetni.

Példák közösségi kutatásokra
diákokkal: Új köznevelés,
70. évf. 10. szám 38. oldal

Példa: „Kanta élete” modul
A mi világunk… c. segédanyag 32. oldalán
Jó gyakorlatok: Lakótelepi iskolakert és „Kuka kupa témanap” az
Út az ökoiskola felé c. könyv 60. és 65. oldalán; vagy
Halászjáték óraterv a Forrásgyűjtemény 20. oldalán

Példák:
Katasztrófák életünkben témanap
A mi világunk… c. segédanyag 8.
oldalán,
és a Klímatárgyalás játék az asztalon

Az éghajlatváltozás miatt alkalmazkodnunk kell, és közben
lassítanunk az éghajlatváltozás sebességét, azaz csökkentenünk az
üvegházgáz kibocsátást, és növelnünk a szén-dioxid megkötést. Az
iskolában saját döntéseink, szokásaink következményeivel
szembesülve közös „klímabarát protokoll”-t tudunk elfogadni.

Klímatárgyalás eszközök: víz, „bárka”, kavicsok, jutalmak

A felelős fogyasztás és termelés témakörén
belül feladat, hogy 2020-ra környezettudatos
anyaggazdálkodásunk legyen, beleértve az
életciklus-szemléletet, a hulladékszegénységet,
és a veszélyes, káros anyagok kibocsátásának
csökkentését. Nemcsak a fogyasztás mértéke,
de a termelési módok megváltoztatása sürgető
feladatunk. Az iskolakert jó terepe a
fenntarthatóságra nevelésnek. A Halászjátékot
(ld. Fishbanks) 5-99 éves korig mindenki élvezi.

A híres Fishbanks játék offline változata, azaz
Halászjáték eszközök: „tó”, száraztészta

Úszó iskola Bangladesben – másképp reziliens

Angol és/vagy matematika tanórai
feldolgozásra javasoljuk a 17
Fenntarthatósági Célhoz tartozó részcélokat:

A Párizsi Klímaegyezményt magyarul ezen az oldalon fogják
közzétenni:
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_searc
h/items/6911.php?priref=600008831

https://goo.gl/2OdhFZ

További fenntartható fejlődési célok:
Az ENSZ SDG bélyegképek forrása: http://www.unis.unvienna.org/unis/hu/topics/2013/post-15-development-agenda.html

Reméljük, inspiráló ötleteket talált saját nevelési-oktatási céljaihoz és feladataihoz! Tapasztalatait, ötleteit, kérjük
ossza meg velünk az Ökoiskola Hírlevélben, vagy az sh45@ofi.hu email címen!
Az SH/4/5 Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése projekt megvalósítását a Svájci
Szövetségi Tanács Hozzájárulása és a Magyar Állam társfinanszírozása támogatja, a Svájci-Magyar
Együttműködési Program keretében. A projekt céljai: a gyerekek, diákok környezettudatosságának
erősítése, a környezeti nevelési tevékenységek színvonalának növelése és a Natura 2000 területek
ismertségének növelése. http://ofi.hu/sh45; www.okoiskola.hu; www.zoldovoda.hu

