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KÖSZÖNTŐ 

Ritter Betty 

főosztályvezető 

Tisztelt Kollégák! Kedves Olvasók! 

Lassan a végéhez közeledik a tanítási év, közel 10 hónap munkájának eredményeit összegzik az 

iskolák, a pedagógusok, a szülők. A diákok bizonyítványt kapnak, amely iskolai előmenetelüket 

rögzíti, a pedagógusok elmondják, a szülők pedig a szívükkel érzik, hogy a számszerűsíthető 

eredményeken túl mennyi minden másban is gyarapodtak gyermekeik. Köszönet ezért minden 

pedagógus kollégának, aki áldozatos munkájával a Covid-helyzetben is helytállt, aki nevelt,      

tanított, miközben önmaga is szintet lépett az online világhoz való viszonyában, aki a gyermek és 

kamasz tanítványait bátorította, gazdagította, támogatta, miközben önmagát is újra kellett        

építenie az új helyzetben.  

E számunkban a szokásos tartalmak (jogszabályváltozások, programok, műhelyek, képzések) 
mellett kiemelt témánk a fenntarthatóság és az egészség. Cikkíróink − különféle területeken     
dolgozva − más-más szempontból világítják meg a fenntarthatóság, illetve a testi-lelki egészség 
kérdéseit: a klímapolitikus, a közgazdász, a teológus, a gyermekorvos, az ökorégió szakembere 
és a témában képzett pedagógus kollégák írásait közöljük gondolatébresztőként. Célunk, hogy 
feszítő kérdések sokasága vetődjék fel, melyekre aztán válaszok is születnek, és azok             
eredményeképpen élhetőbb életünk lesz, mert vigyázunk a bolygónkra, vigyázunk önmagunkra – 
ahogy az ismert szlogen mondja: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”. Hiszen egyenként 
nem tudjuk megmenteni azonnal az egész világot, de fogyasztási szokásainkkal hatással lehe-
tünk a nagy cégekre, tékozlásunk felismerésével takarékosabb életet élhetünk, fenntartható    
szervezeteket hozhatunk létre, amelyekben személyes figyelem jut az emberre – másokra és  
önmagunkra. Fontos, hogy szélsőségektől mentesen gondolkodjunk erről a témáról, és a reálisan 
megvalósítható lépéseket megtegyük. Ebben a pedagógusok lehetősége óriási, hiszen itt a     
fiatalokon keresztül az idősebb generációra is hatást lehet gyakorolni. 

Szinte közhely már, hogy a változó körülmények között változtatnunk kell szokásainkon is, de   

vajon tesszük-e? Rájöttünk-e már, hogy minden változás belülről, önmagunkból indul? Ismerjük-e 

eléggé önmagunkat? Tudunk-e, akarunk-e változni? Tudjuk-e, miként hat ránk a változó          

környezet? Van-e önismereti tükrünk, amelybe olykor bele is nézünk? Mi az, amire van hatásunk, 

és mire nincs? Amire van hatásunk, azzal kezdünk-e valamit? Ezeket a kérdéseket is körüljárják 

írásaink. 

Ebben a számunkban áttekinthetik a tanév OH-s versenyeinek eredményeit. Gratulálunk minden 

versenyzőnek és felkészítő tanáraiknak! 

Bár még vége sincs ennek a tanévnek, máris megkezdtük a következő előkészítését.                

Kiadványunk elején a tanév-előkészítő programok előzetesét is közöljük annak érdekében, hogy 

az augusztus végi, szeptember eleji napokat ennek ismeretében tudják tervezni az intézmények 

és a pedagógus kollégák.   

A júniusi teendőkhöz sok erőt, a nyári szabadság idejére feltöltő pihenést kívánok! 
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Jogszabályváltozások  

 

Az alábbiakban a fontosabb jogszabályi változásokat gyűjtöttük egybe. Cikkünk nem tartalmazza 

a jogszabályhelyek teljes szövegét, azokat kivonatolva közöljük, esetleg csak utalunk a változás 

megtörténtére. A jogszabályok pontos megismeréséhez azok szövegének tanulmányozása 

szükséges. A jogszabályváltozások figyelésének kezdete 2022. március 1. napja, lezárása      

2022. június 1. napja. 

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi     

V. törvény  

A jogszabály 2022.06.01-jén hatályba lépett. 

• A nemzeti közneveléssel összefüggő kiegészítő szabályok léptek hatályba. (14-15. §) 

 

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.)                

Korm. rendelet  

2022.05.01-től hatályos változások: 

• Az emelt szintű élő idegen nyelv érettségi vizsga vizsgarészei meghatározásra kerültek.    

(2/A. § (2)) 

• Változott a szabályozás arra vonatkozóan, hogy mely vizsgatárgyakból szervezhető emelt 

szintű érettségi vizsga. (5/A. §, 61/A. §) 

• Az ágazati és az ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak szóbeli tételeinek 

összeállítására vonatkozó szabályok változtak. (60/G. § – 60/H. §) 

• Az a vizsgázó, aki a 2020/2021. tanévben kezdte meg középiskolai tanulmányait, 

szintemelő és pótló érettségi vizsgát is az új követelmények alapján tehet (60/I. §) 

• A katonai alapismeretek érettségi vizsgatárgy általános követelményei hatályon kívül 

kerültek (2. számú melléklet, első rész 2. 23., második rész) 

• A 3. számú melléklet módosításra került. 

 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 

2022.06.01-től hatályos változások: 

• A pedagógus-továbbképzések az ország egész területét érintő rendkívüli esemény 

időszakában az Oktatási Hivatal döntése alapján online formában is megszervezhetők.      

(8/A. § (2)) 

 

 

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 
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Forrás: pixabay 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló       

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

2022.06.01-től hatályos változások: 

• Meghatározásra kerültek a minősítő eljárás lebonyolításának szabályai az ország egész 

területét érintő rendkívüli esemény esetére, amelyek a miniszter döntése alapján 

alkalmazandók. (7.§ (1c), (7)) 

 

Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert tanulók érettségi vizsgára bocsátásának 

rendkívüli szabályairól szóló 115/2022. (III. 22.) Korm. rendelet 

 A jogszabály 2022.03.23-án hatályba lépett. 

 

A köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult, tanköteles 

tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges 

finanszírozásról szóló 117/2022. (III. 22.) Korm. rendelet 

 A jogszabály 2022.03.23-án hatályba lépett. 

 

Az egészségügyi veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó jogszabályok a veszélyhelyzet 

megszűnésével 2022.06.01-jén hatályukat vesztették. 

 

 

 

  JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 
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HASZNOS SZAKMAI TANÁCSOK, TÁMOGATÁSOK A TANÉVKEZDÉSHEZ 

TANÉVINDÍTÓ SZAKMAI MŰHELYSOROZAT 

2022. augusztus 22–30. 

 

A nyári szünet küszöbén, a tanítási év lezárása előtt eretnek gondolatnak tűnhet már most a 

tanévnyitásról gondolkodni. Kiadványunk megjelenése azonban most ad lehetőséget arra, hogy 

a megérdemelt nyári pihenés, feltöltődés előtt – a következő tanév indításához szakmai        

iránytűként is használható – tanévindító programsorozatunkra felhívjuk pedagógus kollégáink 

figyelmét.  

 

Olyan hasznos szakmai tanácsokkal szeretnénk támogatni a tanévkezdést, melyek valamennyi 

tantárgyhoz kapcsolódóan megkönnyíthetik a tervezést, támpontokat adnak a felkészüléshez 

mind módszertani, mind tartalmi területeken.  

 

A jellemzően tantárgyi alapon szerveződő programok között természetesen gondolunk a         

tanítókra is, és ezúttal az iskolai könyvtárosok számára is készülünk külön szakmai                 

műhelyprogrammal.  

 

A tanévindító műhelyek mindegyike kitér: 

• az „új” NAT tartalmi elemeire; 

• a Nemzeti Köznevelési Portál használatában meglévő lehetőségekre – tantárgyhoz    

kapcsolódó példákra; 

• az adott tantárgyakhoz kapcsolódó digitális kompetenciákra és a fenntarthatóságra  

nevelés kompetenciáira; 

• továbbá az évindítást segítő játékos, ismétlő feladatötletek is bemutatásra kerülnek,       

melyeket már az első napokban, hetekben is tudnak a pedagógusok használni. 

 

A tanévindító rendezvényeket 2022 augusztusának végén, online formában tartjuk.  
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Valamennyi tantárgyi program önállóan kerül megszervezésre az alábbi időpontokban: 

 

Fontos célkitűzésünk volt, hogy a tantárgyi tanévindító műhelyek mellett az intézményvezetők 

számára is szervezzünk programot a tanév kezdetekor.  

Az intézményvezetők számára vezetői feladataikban hasznos, azt segítő szakmai tartalmakat   

kínálunk, két, egymást követő délután: 

 
 

A programsorozat keretében az óvodapedagógusok számára 2022. augusztus 22-én        

10.00 órától tartjuk a szakmai tanévindító rendezvényt, amelyet a tavalyi évhez hasonlóan  

ezúttal is jelenléti formában tervezünk, a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont               

konferenciatermében.  

A XXI. századi intézményvezető 

(augusztus 22. 14.00 óra) 

Intézményi kihívások a XXI. században 

(augusztus 23. 14.00 óra) 

Digitális platformok az intézményvezetésben 
A fenntarthatóságra nevelés egész intézményes 

megközelítése 

Intézményfejlesztés a Pécsi Pedagógiai Oktatási 

Központban 

Tanulószervezetté válás és a tanulószervezet 

működése 

Digitális tartalmak az intézményfejlesztés szol-

gálatában 

Kiemelt figyelmet igénylő tanulók támogatása – 

a jogszabályi háttér áttekintése az SNI, a         

hátrányos helyzet tekintetében, valamint a     

tehetségfelismerés támogatása 

Augusztus 23. 14.00 óra TANÍTÓK 

Augusztus 24. 14.00 óra 

ISKOLAI KÖNYVTÁR 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

MATEMATIKA 

TESTNEVELÉS 

Augusztus 25. 14.00 óra 

DIGITÁLIS KULTÚRA 

MŰVÉSZETEK (ének-zene, vizuális kultúra, alapfokú művészetoktatás) 
 

TÖRTÉNELEM 

Augusztus 29. 14.00 óra 
IDEGEN NYELVEK (angol nyelv, német nyelv) 

TERMÉSZETISMERET 

HASZNOS SZAKMAI TANÁCSOK, TÁMOGATÁSOK A TANÉVKEZDÉSHEZ 
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EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Megelőzés a biztonság jegyében 

Kedves Olvasók! 

Kérem, engedjék meg, hogy az elmúlt időszakban végzett megelőzési tevékenységről röviden 

beszámoljak. Munkatársaim a felkéréseknek eleget téve dolgoznak azon, hogy minél kevesebb 

itt élő gyermek és felnőtt váljon áldozattá. A programoknál ma már gyakran háttérbe szorulnak az 

úgynevezett hagyományos, frontális keretek között lezajlott foglalkozások, amelyek helyét inkább 

a játékos feladványok, prevenciós kihívások, versenyek vették át.  

A bűn- és baleset-megelőzési témájú országos ifjúságvédelmi programok, valamint a saját      

kezdeményezésű KEVE program oktatása folyamatos. Jelentősebb Baranya megyei projektek 

voltak az idei évben az óvodások és kisiskolások számára kiírt online farsangi jelmezverseny, a 

Művészeti Gimnáziumban lezajlott „Gondold át!” című drogprevenciós színházi performansz, az 

élelmiszeripari és vendéglátás képzésben résztvevő tanulók számára kiírt „Zsaru-szelet”            

süteménykészítő verseny, a közöségi oldalon meghirdetett „Nagy Húsvéti Nyomozás!” című     

játék, az I. Pécsi Egészségnap rendezvényen való közreműködés, egyebek mellett baleseti       

szimuláció lebonyolításával. 

A főkapitányság új bűnmegelőzési témakörként bevezette az állatvédelmet, amely már most 

rendkívül népszerű témakör minden korosztálynál. A felelős és helyes állattartási kultúra          

kialakításának elősegítése érdekében a főkapitányság együttműködési megállapodást kötött a 

megyében dolgozó öt civil szervezettel. Ezzel együtt a 2021-ben örökbe fogadott vöröspandák 

(Pécsi Állatkert), és a Pécs Tripammer fa (Mecsekerdő Zrt.) további megelőzési programokhoz 

biztosítják majd az élményeket. 

Munkatársainkkal számos nyári szabadidős programon vagy táborban találkozhatnak kicsik és 

nagyok egyaránt. Nagyon sok játékkal, feladvánnyal készülünk valamennyi korosztály számára. 

Minden városban rendszeresen van kerékpár-gravírozás is. Terveink szerint sok településre     

látogatunk el a „Házhoz megyünk – Biztonságban Magyarországon” programunkkal is, a mobil 

bűnmegelőzési centrum segítségével. A szakterület rendszeres gyermek- és ifjúságvédelmi      

őrjáratokon vesz részt a nyári vakáció idején. A programokról tájékozódhat a „Baranya Megyei 

Rendőr-főkapitányság” Facebook oldalán. 

Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem a tanév során a szakembereinknek nyújtott      

segítséget, partnerséget. Javaslom a vakáció előtti osztályfőnöki órákon a nyár veszélyeiről való 

beszélgetést. Ajánlott témakörök a legkisebbeknél az egyedül otthon, a közlekedés egyedül, az 

idegenekkel kapcsolatos szabályok, értékvédelem, internethasználat, barátok, veszélyes helyek. 

A szárnyaikat bontogató fiataloknál feltétlenül essen szó a szórakozás, bulizás, ismerkedés,     

internethasználat, segítségnyújtás témakörökről. 

Magam és munkatársaim nevében bűn- és             

balesetmentes, kellemes kikapcsolódós,         

feltöltődős nyári szünetet kívánok minden    

gyermek és felnőtt számára egyaránt!  

  

 

Dr. Gulyás Zsolt  

r. dandártábornok 

megyei rendőrfőkapitány 
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EZ MÁS, MINT A TÖBBI!   

KELL-E TANÍTANI A FENNTARTHATÓSÁGOT AZ ISKOLÁBAN? 

 

Az uniós és hazai törekvésekkel összhangban a köznevelés és a szakképzés számára     

elkészült, illetve további fejlesztés alatt áll – a 9. vagy 10. és a 11–12. évfolyamokra – a 

Zöld Föld című alapozó, illetve a Zöld Föld haladóknak című, érettségire előkészítő          

általános és szakmai programcsomag. 

Nem lesz víz és élelem, élhetetlenné válik a Föld, kipusztulnak a növények és az állatok, majd 

ennek egyenes következményeként mi magunk is – egy klímaszorongással gyötört fiatal nem túl 

vidám jövőképe. Egyes kutatások szerint a diákok több mint fele küzd ezekkel a gondolatokkal. 

Az utóbbi években került középpontba ez a jelenség, amely egyre intenzívebbé válik.  A jelen-

ség, amely aztán furcsábbnál furcsább reakciókat szül. A jelenség, amelyre ilyen-olyan reakciók 

születnek. Fához láncolós, iparkapu-torlaszolós vagy éppen felvonulós megmozdulások;           

tudományos konferenciázós, mostantól minden jobb lesz tartalmú zárónyilatkozat-jegyzős; vagy 

a témához kellő alázattal viszonyuló, az ismeretátadásra koncentráló, viselkedésformáló progra-

mok. Nem! Nem érzékenyítés! Sokkalta inkább a fiatalokban partnert kereső, bennük bízó       

projektek. A Kék Bolygó Alapítvány ez utóbbiakban hisz. A szavak helyett a tettekben. A majd 

helyett a „most” -ban. A másokra várás helyett a „magunk” -ban.  

A fenntartható jövő kialakítása szempontjából a felelős, tudatos, etikus nevelés és oktatás nélkü-

lözhetetlen, ezért napi munkánkban kiemelt szerepet kap a gyermekek és diákok edukációja, a 

fenntartható szemlélet meghonosítása és – mint az egyetlen követendő irány – megismertetése 

egy élhetőbb környezet reménye és eredménye érdekében. 

A fentieket vallva jutottunk arra az elhatározásra, hogy oktatási szakemberek segítségét hívva, 

megalkotjuk azt a kerettantervet, amely a fenntarthatóságot a közoktatás részévé teszi. A       

fenntarthatóság ugyanis korunk egyik legfontosabb és legösszetettebb kérdése. A program   

megalkotóival közös célunk, hogy a diákok egy életközeli és életkoruknak megfelelő tankönyvet 

kapjanak a kezükbe, amely szakmailag hitelesen, ugyanakkor szellemesen, interaktív módon, a 

játékosságot sem mellőzve kelti fel és tartja ébren az érdeklődést. Egy program, egy tankönyv, 

amely nem a fent említett szorongást erősíti, hanem megoldásokat kínál. Tanácsokat ad. Ez a 

Zöld Föld program.      

A csomag elemei: kerettanterv, tankönyv, munkafüzet, tanári módszertani kézikönyv,       

digitális tananyag, mobil applikáció, akkreditált pedagógusképzés, tantestületi felkészítő 

(egynapos) képzés.  

A program középpontjában a rendszerszerű és kritikai gondolkodásra, szolidaritásra, együttmű-

ködésre késztető szemléletformálás áll. Nagy hangsúlyt helyeztek az alkotók arra, hogy a       

gyerekek által már tanultak alkalmazhatóságára építve egységbe szervezzék a tantárgyakban 

külön-külön megjelenő – elsősorban természettudományos – ismereteket. 

Nem a szorongáskeltés volt a cél, hanem annak az elfogadtatása, hogy életmódjával az egyes 

ember is sokat tehet a fenntarthatóságért, a klímaválság okozta gondok enyhítéséért. 

FENNTARTHATÓSÁG, EGÉSZSÉG 
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A 9–10. évfolyamoknak szóló alapozó csomag a diákok mindennapi tapasztalataira építve,       

humorral teli, életkorközeli módon beszél a fenntarthatóságról, azon belül annak a természettel, 

divattal, településekkel, utazással kapcsolatos érdekességeiről. A 11–12. évfolyamosoknak     

szóló, érettségire felkészítő tananyagcsomag nagy hangsúlyt fektet a tudományos megközelítés-

re, a gazdasággal, társadalmi és természeti környezettel kapcsolatos kérdésekre: a migrációtól a 

biodiverzitásig vagy a túlfogyasztásig. Mindezt úgy, hogy a feladatok a projektekben való        

munkáltatásra adjanak lehetőséget. A projektmódszer alkalmazása azért is súlyponti kérdése a 

csomagnak, mert a fentarthatóságból projektérettségit tehetnek a tantárgyat választó diákok.  

És kell-e… 

A címben feltett kérdésre könnyű rávágni, hogy hát persze, mi sem magától értetődőbb, hiszen 

nyakunkon a klímaválság, számos nemzetközi egyezmény és jogszabály ír elő a fenntarthatósá-

got szolgáló célokat, még számosabb határoz meg feladatokat, amelyek szükségesek, és       

hozzájárulnak az ENSZ tagországok által elfogadott célok eléréséhez. A jelen és jövő nemzedé-

keknek mindezeket ismerni kell, hogy cselekedni tudjunk. A globális célkitűzéseket aprópénzre 

kell váltani. A gondok nemzetközi, állami, intézményi szintű megoldáskeresése mellett nagy a 

jelentősége az emberek életvitelének, szemléletének, viselkedésének és sorolhatnánk. Egyrészt 

a globális szervezetekben, az állami intézményekben, testületekben, cégekben is emberek      

dolgoznak, hoznak döntéseket. Más szerepeikben, fogyasztóként, munkavállalóként, családfő-

ként, állampolgárként pedig az egyéni döntéseikkel vannak hatással a nagyobb rendszerekre.  

Ennyire egyszerű volna? 

Így már nem is olyan gyermeteg a kérdés, hiszen fenntarthatóságot tanítani annyit jelent, mint az 

életet tanítani a maga komplexitásában. Látni és láttatni a kisebb és nagyobb rendszereket,     

működésüket, az elemeik közötti kapcsolatokat. A fenntarthatóság megvalósításához azonosulni 

kellene egy újfajta értékrenddel (amely sokszor közelebb áll őseinkéhez), egy megváltozott jóllét 

(well-being) fogalommal, és az ehhez szükséges napi rutinok átalakítására kellene felkészülni. 

 

Arról nem beszélve, hogy  

• az iskolaszervezetbe be kell illeszteni tantárgyként azt, ami messze túlmutat a tantárgyi   

korlátokon;  

• mindeközben meg kell ismerni a helyi sajátosságokat, és a helyi értékekhez és               

problémákhoz is illeszteni kell a tartalmakat és a módszereket; 

• be kell építeni az aktuális pedagógiai programba, és nem utolsósorban:  

• ki és milyen felkészültséggel lesz a gazdája? 

A képet Szűcs Édua karikaturista készítette. 
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Mintha nem lettünk volna diákok 

A legnagyobb akadálya a fenntarthatóság tanításának azonban, hogy még mindig azt gondoljuk 

– elfelejtve a saját iskolás éveinket –, hogy ami elhangzik az órán, amiből dolgozatot kell írni, 

netán felelni, az a fejekben magától használható tudássá válik. Ülj le a saját vagy a szomszéd 

gyerekkel leckét írni, és elszégyellheted magad, mert már azt is elfelejtetted, mi az a logaritmus, 

mi az a tárgyas ragozás, és ki volt Gyilasz.  

Hogy mi és miért zuhan ki az emlékezetből, ezt ma már pontosan tudjuk. 

 

1. Az ismereteknek nincs mihez kapcsolódni. Hiányoznak azok az ismeretstruktúrák,       

amelyekbe beleillene, kapcsolódhatna az új.  

2. Az új ismeretek mennyisége nem teszi lehetővé az elmélyülést, próbálkozást, az             

interiorizációt, az ismeretalkalmazást. 

3. A tanított tudás nem vagy nehezen köthető a tanulók életéhez, az őket körülvevő             

valósághoz.  

4. Az ismeretszerzés módja unalmas, mentálisan megterhelő, nem kíván bevonódást,         

aktivitást, nem telik meg pozitív érzelemmel, kíváncsiságot nem generál. 

5. Nincs helye a kérdezésnek, kételkedésnek, hibázásnak, egyéni utaknak. 

 

 

Soha nem volt akkora szükség a kritikai gondolkodásra nevelésre, arra, hogy az élményszerű 

tanulás ne üres lózung maradjon, hogy az ilyen-olyan megfontolásból a gyerekek nyakába       

zúdított ismertözön helyett maradjon idő az eszmecserére, a próbálkozásra, a kérdések           

megfogalmazására.  

 

    FENNTARTHATÓSÁG, EGÉSZSÉG 

A képeket Szűcs Édua karikaturista készítette. 
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A fenntarthatóság biztosításához szükséges keresztkompetenciák 

 

A kereszt- vagy más néven tantárgyközi kompetencia azt jelenti, hogy a gyerek olyan                

képességekre tesz szert, olyan képességei fejlődnek, amelyek valamennyi tantárgyban, illetve az 

iskolán kívül is hasznosíthatóak, illetve a tanulás tartalmát és módját valamennyi tantárgy         

alkalmazhatja.  

Tanuláslélektani előnyei, hogy az ismeretek kapcsolhatók az előzetes tudáshoz és a mindennapi 

tapasztaltokhoz, érzelmileg is bevonhatók a gyerekek – ma már tudjuk, hogy érzelmi bevonódás 

nélkül a tanultak rögzítése is nehezebb –, nem utolsósorban „testre szabhatók”, és az adott        

iskolai-otthoni környezetre építhetők az ismeretek és a feladatok.  

Iskolai előnyei, hogy a különböző tantárgyat tanító tanárok érdemi együttműködésére ad             

lehetőséget, de nem kerülhető meg a szülők bevonása sem.  

 

Mire tanít a fenntarthatóság? 

 

Nemcsak tanítjuk a fenntarthatóságot, annak tanítása „viszont tanít” minket.  

 

 

Hisszük tehát, hogy a folklór alapgondolata, az apáról fiúra való tudásátadás, megfordítható. Sőt! 

Ebben a kérdésben a legkézenfekvőbb is. Fiúról apára! Tanítsuk a fiatalokat, hogy aztán Ők a 

szüleiket is taníthassák!  

 

 

A képeket Szűcs Édua karikaturista készítette. 
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Megtanuljuk általa, hogy 

• nincsenek tisztán jó és tisztán rossz megoldások. Ha eredményt akarunk, mindig az adott 

időben meglevő tudásunk szerinti lehető legjobb vagy legkevésbé kártékony                         

megoldásokhoz kell folyamodnunk; 

• nincsenek örökérvényű célok, eszközök, mert a világ, a körülmények folyamatos változása 

a célok, feladatok és módszerek folyamatos módosítását igényli; 

• adaptálódni kell tanárnak, diáknak egyaránt, és ehhez idő kell;  

• az adaptálódás nem azt jelenti, hogy feladjuk az identitásunkat, hanem hogy másokkal 

együttműködve, sokféle tudást alkalmazva közösen alakítjuk kisebb vagy nagyobb             

közösségünk tevékenységét; 

• reziliens, a változásokban saját működését rugalmasan megőrizni és a környezethez       

rugalmasan alkalmazkodni képes közösségeket kell építeni, melyekben vannak egyéni és 

közösségi megküzdési stratégiák; 

• tisztelni kell a szakértelmet, és döntéseink alapját a több szakterületből összeadódó            

tudásnak kell képeznie; 

• hogy támogatni kell a sokféleséget, mert a sokféleség, a biodiverzitás a fennmaradás, a 

megerősödés feltétele; 

• hogy az önzés és a bezáródás rövid távon előnyt, hosszú távon pusztulást jelent; 

• hogy a szolidaritás és az együttműködés nem pusztán erkölcsi kötelességünk, hanem elemi 

érdekünk is.  

 

 

 

Szerzők:  
 

Papp Ágnes, a Zöld Föld program pedagógiai szakértője  

és 

Krakkó Ákos, a Kék Bolygó Alapítvány munkatársa 
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A zöld oktatás jelesre vizsgázik 

 

A Föld átlaghőmérséklete 2021-ben mintegy 1,11 (± 0,13) Celsius fokkal meghaladta az           

iparosodás előtti (1850–1900) szintet. A Meteorológiai Világszervezet (WHO) szerint az elmúlt 

egymást követő hét év volt a legmelegebb, annak ellenére, hogy a La Nina jelenség tavaly       

átmenetileg csökkentette a globális átlaghőmérsékletet. A Párizsi Megállapodás célja, hogy a 

globális átlaghőmérséklet-emelkedést az iparosodás előtti szinthez képest 2 Celsius fok alatt   

tartsa, miközben erőfeszítéseket tesz a hőmérséklet-emelkedésnek az 1,5 Celsius fokra történő 

korlátozására. A 2021-ben mért hőmérsékleti érték már megközelíti a hőmérséklet-

emelkedésnek azt az alsó határát, amelyet a Párizsi Megállapodás el kíván kerülni. 

Az üvegházhatású gázok légköri koncentrációja az emberi tevékenységekből és a természetes 

forrásokból származó kibocsátások, valamint a természetes szénelnyelő kapacitások (bioszféra 

és az óceánok) közötti egyensúlyt tükrözi. Az óceánokhoz hasonlóan a növények is fontos       

szerepet játszanak az antropogén eredetű üvegházhatású gázok elnyelésében, azonban egyik 

sem képes a végtelenségéig lépést tartani a növekvő kibocsátásokkal. Az Éghajlatváltozási     

Kormányközi Testület (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) Hatodik Értékelő   

Jelentése teljes bizonyossággal az emberiséget teszi felelőssé a globális felmelegedésért, amely 

az elkövetkező években tovább fog fokozódni. 

Kritikus pillanathoz érkeztünk, amikor az éghajlatváltozás káros hatásait az emberek többsége 

már érzékeli ugyan, de a „miértekkel” sokan nincsenek tisztában, és a fenntartható fejlődés 

szempontjából sokszor felelőtlen fogyasztási és életviteli szokásokkal találkozhatunk. Az           

éghajlatváltozás lehetséges hatásainak csökkentése érdekében nemcsak az intézmények,       

hanem az egyének szintjén is fel kell készülnünk a közelgő kihívásokra. A fenntartható fejlődés 

és az egyéni felelősség összefüggéseinek megértetése, és annak támogatása elengedhetetlen, 

hogy a problémamegoldás feladatát a tanulók a saját lehetőségeikhez mérten érezzék              

sajátjuknak, és ez a szemlélet épüljön be a tanulók viselkedésébe és gondolkodásmódjába. 

A fenntarthatóságra nevelés egy olyan megközelítés, 

melynek célja, hogy a diákokat, iskolákat és közössége-

ket olyan értékekkel és motivációval fejlesszük,      

amelynek révén a fenntarthatóság érdekében lépéseket 

tehetnek az egyéni életükben, a közösségükben és   

globális szinten is. A fenntarthatóságra nevelés célja a 

fenntarthatósági kérdések tudatosítása és megismerte-

tése,  valamint olyan diákok és iskolák fejlesztése, akik 

és amelyek képesek kritikusan gondolkodni, újítani és 

megoldásokat kínálni a fenntarthatóbb életmód felé.  

A hazai köznevelésben az elmúlt tíz évben jelentős szerkezeti és tartalmi változások zajlottak. 

Ezek egyike a Nemzeti Alaptanterv (NAT) és a kerettantervek  változása volt. Magyarországon a 

2012-es Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési-nevelési területnek nevezte meg a fenntartható 

fejlődést és több tantárgyban is megjelent a téma. A módosított, 2020-as Nemzeti Alaptantervnek 

azonban már nem kiemelt fejlesztési területe a fenntartható fejlődés, ennek ellenére a fenntartha-

tóság tantárgyi megjelenésének aránya növekedett. 

Forrás: pixabay 



15 

 

A jelentős ÜHG-kibocsátó ágazatokhoz (energia, ipar és mezőgazdaság) hasonlóan az             

oktatásnak és képzésnek is lépést kell tartania a klímaváltozás várható hatásaira való reagálás 

érdekében, különösen tekintettel arra, hogy miként készítjük fel a diákokat a jövőre. Az             

oktatásnak kulcsfontosságú szerepe van a zöld átállásban, és ennek szerepét az Európai Zöld           

Megállapodásban is elismerik. A diákoknak életkortól függetlenül képesnek kell lenniük a       

fenntarthatóbb életmódhoz szükséges ismeretek, készségek és attitűdök fejlesztésére, a          

fogyasztási szokások megváltoztatására, az egészségesebb életmód folytatására. Ennek        

érdekében a környezeti fenntarthatóságot az egész életen át tartó tanulás szemszögéből       

szükséges megközelíteni, és olyan gyakorlati tanulási módszereket kell alkalmazni, amelyek     

elősegítik a tudás gyarapítását, a gyakorlati készségek fejlesztését. Kiemelt figyelmet kell         

fordítani a tanulók testi, lelki és értelmi egészségének fejlesztésekor a környezettudatos nevelés-

re, a fenntarthatóságra és a környezet védelmére.  

A tanulók környezettudatos szemléletének formálását szolgálta a kormány korábbi döntése is, 

amely a minősítési eljárások folyamán a pedagóguskompetenciák körébe sorolta a fenntartható-

ságra nevelés kérdéskörét. Az oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéseinél előnyben kell 

részesíteni a környezetbarát technológiákat, a zöldenergia-hasznosítást és a hulladékkezelést, 

továbbá ezen intézkedéseket a tanulók körében is népszerűsíteni szükséges. Köznevelési      

szinten ezt támogatja a Zöld Óvoda és Ökoiskola program. 

A környezeti fenntarthatóság érdekében egy multidiszciplináris megközelítésre van szükség, és a 

környezeti fenntarthatóságot célzó tanulást és képzést az uniós és nemzeti szakpolitikákba is 

szükséges integrálni. Az Európai Zöld Megállapodással (European Grean Deal) összhangban 

úgy véljük, hogy az oktatásnak központi szerepe van az EU-s klímapolitikai célkitűzések és a 

2050-ig megvalósítandó klímasemlegesség elérésében. Nemzetközi szinten az Európai Unió   

célul tűzte ki az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok (Sustainable Development Goals, SDGs) 

megvalósítását és az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, valamint az olyan oktatási rendszer    

előmozdítását, amely képes támogatni ezeket a célokat. A felelős iskolai állampolgári nevelés 

alapvető szempont, amelyet figyelembe kell venni a reziliens és fenntartható társadalom építése 

érdekében. Ebben a tekintetben az egyenlőség és a társadalmi befogadás továbbra is a fenntart-

ható jövő egyik legfontosabb eszköze marad.  

Az Európai Bizottság központi témává tenné a környezeti fenntarthatóságot az uniós oktatási és 

képzési rendszerekben. Az Európai Bizottság 2022. januári javaslata abban kívánja támogatni az 

iskolákat, hogy a tanulók részére a fenntarthatósággal és klímaváltozással kapcsolatos ismerete-

ket és készségeket tudjanak közvetíteni. Ezáltal minden korosztály számára hozzáférést          

kívánnak biztosítani a klímaváltozással, a biológiai sokféleséggel és a fenntarthatósággal       

kapcsolatos magas színvonalú és inkluzív tanuláshoz és képzéshez, és ehhez az oktatási     

szakpolitikáknak prioritásként kell kezelni a környezeti fenntarthatóságot célzó tanulást, annak 

érdekében, hogy az ágazat támogatni tudja a zöld átállást. Az EU-javaslat keretében nemzeti és 

uniós forrásokat terveznek beruházni a fenntartható és zöld infrastruktúrába, képzésbe,            

eszközökbe, hogy növeljék az oktatás zöld átmenetre való rugalmasságát és felkészültségét.  

Az Európai Bizottság környezeti fenntarthatóságra irányuló javaslata támogatja az EU Zöld     

Megállapodást és szorosan kapcsolódik a megújított európai fenntarthatósági kompetencia       

keretrendszerhez. A GreenComp elnevezésű keretrendszer egy közös alapot biztosít a tanulók 

és az oktatók számára. A kompetenciakészlet segítségével minden korosztályú tanulónál 

(kisgyermekektől a felnőttekig) és minden oktatási szinten – legyen az formális vagy informális – 

  FENNTARTHATÓSÁG, EGÉSZSÉG 
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feltérképezhetők a fenntarthatósági készségek és kompetenciák. A dokumentum tizenkét       

kompetenciát vázol fel négy kategóriába sorolva, és ez többek között tanterv-tervezéshez,        

önreflexióra, a meglévő programok értékelésére, és a szakpolitika kialakítására is használható. A 

keretrendszer jelenleg angol nyelven érhető el, de az elkövetkező hónapokban az EU összes  

hivatalos nyelvére lefordítják, és mindenki számára hozzáférhetővé válik. 

A Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahét – amely 2016 óta minden évben megrendezésre 

kerül – egy komplex szemléletformálási program a jövő generációk, a diákok számára, akik     

számára tanórai és tanórán kívüli programokat nyújt. A Témahéten több mint 1700 iskola 360 

ezer diákja foglalkozik fenntarthatósági kérdésekkel, és minden évben három kérdést jár körbe, a 

2021/2022-es tanév kiemelt témája a víz, az egészségvédelem és a felelős fogyasztás. A          

pedagógusok számára mindhárom korosztály számára előre kidolgozott óravázlatokat és         

projektterveket biztosít a témák könnyebb feldolgozása érdekében. 

Kék Bolygó Alapítvány kezdeményezésére 2021 szeptemberétől a fenntarthatóság mint tantárgy 

is bekerült a középiskolákba. Az intézmények a tantárgyat a szabadon választható órakeretbe 

illeszthetik be, és jelenleg több mint 200 magyar iskolában tanítják. Ennél is nagyobb előrelépés 

lehet az az érettségi szabályokat módosító kormányrendelet, amely szerint 2023 májusától a 

fenntarthatóság a választható érettségi tantárgyak közé fog tartozni. 

Az éghajlatváltozás és a biodiverzitás csökkenése sürgős fellépést és hosszan tartó,              

rendszerszintű változást igényel az attitűdökben, a gondolkodásmódban és a gyakorlatban. Az 

oktatás pedig kulcsszerepet játszik a magatartásunk és a hiedelmeink megváltoztatásában,       

valamint a tisztességes, fenntartható jövő elérésében. 
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Ne legyünk utolsók! Gondolatok az ökológiai nevelésről 

 

1972-ben egy ausztrál filozófus, Richard Routley, arra kérte 

egy konferencia résztvevőit, hogy képzeljenek el egy rendkívüli 

helyzetet.
1
 Egy óriási kataklizmát követően pusztán egyetlen 

ember maradt életben. Ez az utolsó ember – Mr. Last Man – 

éppen arra készül, hogy elpusztít minden megmaradt előlényt, 

növényeket és állatokat egyaránt. Vajon erkölcsileg helyesel-

hető-e a tette, ha a jövőben biztosan nem lesz olyan értelmes 

élőlény a világon, aki számára jelentőséggel bírna ezen       

élőlények létezése? – tette fel a kérdést.  

A gondolatkísérlet valószínűleg felpezsdítette a konferencia résztvevőit. Mivel nagyrészt filozófu-

sok voltak jelen, feltehetően a természet önértékének a kérdésén kezdtek el vitatkozni, esetleg 

az érték és a megismerés összefüggésén, vagy a nyugati filozófiai hagyomány természettel 

szembeni viszonyát beszélték végig. De bizonyára voltak olyanok is, akik az utolsó ember         

helyébe képzelték magukat. Átélték magányosságát, a benne felgyülemlett dühöt és mérhetetlen 

kilátástalanságát. 

Mindez nem volt nehéz számukra, hiszen 1972 fordulópontot jelentett az ökológiai gondolkodás 

történetében. Ebben az évben jelent meg a Római Klub által közreadott A növekedés határai 

(The Limits to Growth) című jelentés, mely szembesítette az emberiséget a folyamatos fejlődés-

be vetett hit tarthatatlanságával, melyet nyugaton a gazdasági növekedés tapasztalata, keleten 

pedig a szocialista ideológia táplált. Routley gondolatkísérlete azért is üthette szíven a résztvevő-

ket, mivel a népességnek, az ipari és mezőgazdasági termelésnek, és a vele járó környezeti     

károknak a növekedése egyre inkább része lett az ő mindennapi világuknak is. Hiszen bármely 

tájáról érkeztek is a világnak, a Római Klub jelentésében megfogalmazott aggályok valószínűleg 

az ő világukat is érintették. Az utolsó emberről rajzolt jelenetben azonban összesűrítve érezhet-

ték át, milyen értékek forognak kockán. Azóta fél évszázad telt el, és a történet, sajnos, nem     

veszített aktualitásából. Bár a föld népessége korunkban már a nyolcmilliárdhoz közeledik, egyre 

valószínűbb, hogy lesz valaki, aki az utolsó ember helyzetében találja majd magát. 

Az emberiség történetének efféle kifutása szorongással tölt el mindenkit, ami egyszerre lehet   

bénító és serkenthet kreatív tettekre. Láthatjuk kilátástalannak a helyzetet, vagy próbálhatunk 

változtatni rajta. De csak akkor leszünk képesek erőt meríteni ebből a félelmetes helyzetből, ha 

világossá tesszük magunk számára, hogy milyen értékek forognak itt kockán. Az utolsó emberről 

szóló gondolatkísérlet azt akarta megmutatni, hogy a természet önértékkel bír. Ennél azonban   

sokkal többet ért el. Ha valaki beleéli magát az utolsó ember helyzetébe, felismerheti, hogy 

mennyi mindent elveszíthetünk, ha nem formáljuk fenntarthatóra világunkat. Hiszen nemcsak a 

növények, állatok, vagy természeti kincsek léte forog veszélyben, hanem velük együtt a legfonto-

sabb értéket jelentő emberi kapcsolataink is. Az utolsó ember a puszta természettel áll szemben, 

amelynek legfeljebb az önértéke sérülhet az értelmetlen pusztítás következtében. Számunkra 

azonban a teremtett világ lehetőségi feltétele mindannak, ami igazán számít.  

A fenntarthatóság és a generációk közötti igazságosság elve is csak akkor nyer értelmet, ha    

tudatosítjuk önmagunk számára, hogy melyek azok az értékek, amelyek a jövőben, akár a       

következő generációk számára fontosak lehetnek. Fontos, hogy a jövő generációi számára     
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legalább ugyanolyan mértékben álljon rendelkezésre víz, kőolaj, erdő vagy gabona, mint        

számunkra. De hasonlóképpen fontos, hogy ők is képesek legyenek arra, hogy barátságot      

kössenek, gyermeket neveljenek, igazságos társadalmat teremtsenek, vagy másokkal együtt 

gyönyörködjenek a teremtett világ szépségében. Az utolsó ember igazi vesztesége éppen abban 

áll, hogy mindezt már nem teheti meg. 

Nem véletlenül beszél Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikájában több helyen is a           

környezeti ökológia mellett a kultúra és a mindennapi élet ökológiájáról is, hiszen az ökológiai  

krízis állandó része az emberi világ minden dimenziójának.
2
 Ezért az ökológiai nevelés sem      

állhat pusztán a természet iránti tisztelet elsajátításából, hanem ki kell terjednie minden olyan  

értékre, mely számunkra fontos, és amit meg akarunk őrizni a következő generációk számára. 

Csak így tudjuk elkerülni, hogy az utolsó ember sorsára jussunk. 

 

 

1 Vö. Kovács, Gusztáv: A természet értéke és az intuíció, in: Magyar Filozófiai Szemle (2021/3), 76−90. 

2 Ferenc pápa: Laudato si’ kezdetű enciklika közös otthonunk gondozásáról, Szent István Társulat, Budapest, 2015,               
online: https://regi.katolikus.hu/konyvtar/ferenc_papa_laudato_si_enciklika.pdf 

Dr. Kovács Gusztáv 

rektor 

tanszékvezető egyetemi tanár  

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola 
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Nőj és pusztulj! 

A nemnövekedés: utópia és kényszer 
 

„Az embereket három fő kérdés mozgatja: Honnan jöttünk, hová tartunk és mi lesz este           

vacsorára” – mondja Woody Allen. Ám a 600 millió extrém szegénységben élő ember (Human 

Development Report, 2019) számára az a kérdés, hogy lesz-e este vacsora. Őket aligha a merre 

tartunk? kérdés foglalkoztatja, jövedelmük a napi két dollárt sem éri el. A mindennapi túlélés     

felülír minden ökológiai kérdést, s ha az esti vacsoráért esőerdőt kell irtani, nem fognak tiltakozni. 

A fenntarthatóság felé az egyik legfontosabb lépés lenne, ha sikerülne jelentősen csökkenteni a 

jövedelmi különbségeket, felszámolni az extrém szegénységet. A másik pedig, ha sikerülne     

megállítani a Föld népességének növekedését, ami szintén jövedelmi kérdés.  

Egyre többet fogyasztunk – és egyre többen. 1868-at írunk, amikor J. S. Mill, a látnok, a            

következőt írja: „Mivel az emberek korlátlan gyarapodása a Föld javainak nagy részét veszélybe 

sodorhatja, az utánunk következő nemzedékekre tekintettel őszintén azt kívánom, hogy           

elégedjünk meg azzal, amink van, mielőtt még a körülmények kényszerítenek bennünket          

önmegtartóztatásra.” (idézi Latouche, 2011) Ekkor a globális GDP a jelenlegi 1%-a! Azóta a Föld 

megtelt. Megtelt velünk, a dolgainkkal, a szemetünkkel. Nem csak megtelt, de az optimistább 

számítások szerint is legalább 1,5 Földre lenne szükség, ha a mai energia- és nyersanyagigé-

nyünket ki akarjuk elégíteni. Semmi baj, gurítson valaki ide még egy Földet, és gyerünk tovább! 

Egy kisiskolás is azonnal érti, hogy véges térben, véges erőforráskészletek mellett nem lehet a 

végtelenségig növekedni. Aki mégis ezt hiszi, az őrült. Vagy közgazdász – élcelődik a szintén 

közgazdász Boulding (1966). Ha ez triviális, akkor miért nem állunk le? A többség olyan             

paradigmarendszerben gondolkodik, amely nem nagyon képes elképzelni a globális                  

kapitalizmustól eltérő társadalom- és gazdaságszervező erőt. Ez pedig szükségszerűen igényli 

az állandó növekedést. A kapitalizmus sok szempontból sikeres, működőképes rendszer, de 

hosszú távon ökológiailag fenntarthatatlan, s morális oldalról is támadható. Kreatív faj vagyunk, 

rengeteg klassz dolgot hoztunk létre, de túl sokat és sok feleslegeset is. Azok, akik azt remélik a 

növekedéstől, hogy az általa okozott problémákra is megoldást talál majd, több mint optimisták. A 

kapitalista rendszer egyik alapfogalma a verseny, amely nélkül ma is szakócát használnánk, nem 

személyi számítógépet. A verseny a legjobbat képes kihozni a termékből, de gyakran a             

legrosszabbat az emberből. A verseny innovációt generál, fejlődést és növekedést. Ki mondaná, 

hogy az innováció nem pozitív? A béljóstól eljutottunk a CT-ig, az abacustól a számítógépig, a 

tűztől a nukleáris energiáig. De a csúzlitól az atombombáig is, s a világhálón sem csak hasznos 

információk és a tudás terjed, de a fake news is.  

A versenyt meg kell nyerni, mert ha nem nyertesek, akkor vesztesek leszünk. Nőj vagy pusztulj! 

Ezzel a címmel jelent meg George Land nagysikerű könyve 1973-ban. A győzelemért – a          

túlélésért: mindent és bármit. A rendszer azonban működőképes, több évszázada üzemel, bár 

szükségszerűen az optimum alatt és komoly átváltások, érdekkonfliktusok mellett             

(Felcsuti, 2011), hiszen ebben a rendszerben a gazdasági hatékonyság az első, amit csak        

ideig-óráig szoríthatnak háttérbe a munkavállalói jogok és az ökológiai szempontok. Nehogy már 

a magasabb bérek vagy a környezetvédelmi beruházások költségei miatt veszítsük el az           

árversenyt! Eközben a környezetvédelem az elmúlt évtizedek fontos szellemi irányzata lett, a   

veszélyek felismerése szintjén a többségünk már „zöld”, konkrét döntéseink során viszont aligha 

(Buday-Sántha, 2009).  
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Nőj Dzsídípí! 

A GDP egy nagyon fontos mutató, amely egy számba sűrítve informál bennünket egy térségben 

képződő jövedelmekről és az előállított javak és szolgáltatások mennyiségéről, de azt nem méri, 

ami az életet valóban érdemlegessé teszi. Olyan világban növünk fel, ahol mindenképpen jó hír, 

ha növekszik a GDP, és katasztrófa jöhet, ha stagnál vagy csökken a gazdaságunk, de alig       

hallunk a hírekben beszámolót arról, hogy csökkent a szén-dioxid kibocsátás, sosem tudjuk meg, 

hogy a GDP-növekedést milyen ökológiai lábnyom mellett értük el, s hogy boldogabbak            

vagyunk-e idén, mint voltunk tavaly. A GDP nem vesz tudomást az ökológiai következményekről, 

nem értékeli a boldogságot, a tisztességet, az igazságot, számára a fegyverkezés is pozitív.   

Szerencsére a kutatók egyre többet foglalkoznak azzal, hogy a GDP mellett más mutatókat is  

kidolgozzanak, így jöttek létre a különböző jóléti mutatók, a boldogságindexek, a társadalmi      

fejlődés mutatója, amely az alapvető életfeltételek                       

rendelkezésre állása mellett az adott társadalom oktatási és 

egészségügyi ellátórendszerének színvonalát, a környezeti 

minőséget és az esélyegyenlőséget is magába foglalja.          

Szintén fontos mutató az ún. boldog bolygó index, amely a 

boldog életévek számát és az ökológiai lábnyomot veti össze. 

Ezekből a mutatókból azonnal  kiderül, hogy ugyanaz a       

boldogságszint feleakkora ökológiai lábnyom mellett is          

elérhető, ugyanolyan társadalmi fejlettség és jólét feleakkora 

GDP-ből is kihozható, hogy a GDP a XX. század problémáira 

jelentett megoldást, ma már mások a kihívások.  

A növekedés tehát egy matematikai jelzőszámba, a GDP-be sűríti a termelés folyamatos           

változását, de emellett egy gondolkodásmód is (Liegey et al, 2016). A jólét szinonimájaként   

használjuk, azt gondoljuk, a több: jobb. A növekedés egy olyan társadalmi-gazdasági rendszer, 

amelynek elemei között a fogyasztást folyton növelő reklámot, olykor manipulációt találjuk, a     

tervezett elavulást, amely szemetet termel, de folyamatosan fogyasztási javak tömegeit hozza 

létre, munkahelyet teremtve, hogy a bérünkből aztán megvásárolhassuk azokat a kütyüket is, 

amelyek nélkül élni lehet, de a reklámokból megtudhatjuk, hogy nem érdemes. Ezekkel pedig   

felvágunk – leginkább azok előtt, akik nem is igazán fontosak számunkra. Megvásárolunk hát 

szinte mindent, akár úgy is, hogy eladósodunk. Ebben a paradigmában a növekedés kényszer is, 

hiszen a verseny miatt velünk élő innovációnak folyamatos munkaerő-megtakarító hatása van, 

ami növekedés nélkül komoly munkaerő-piaci problémákhoz vezetne. 

 

Állítsuk meg a növekedést! 

Jó, állítsuk meg, de van-e ennek realitása… Valamiféle kényszert érzékelünk, de még mindig a 

rövid távú gazdasági érdek és a fogyasztói társadalom igényei, kényelme, szokásai határozzák 

meg mindennapjainkat. Ilyen körülmények között létre lehet-e hozni egy nemnövekedésre épülő 

társadalmat?  

1972-ben a Római Klub első, Meadows és kutatótársai által jegyzett, A növekedés határai című 

jelentésében egy világmodellt tárt elénk és figyelmeztetett: zsákutcában vagyunk, ha a              

növekedés ütemében nem lesz változás, a XXI. század közepén a rendszer összeomlik, mert az 

igények meghaladják a Föld teherbíró képességét. (Meadows et al., 1972) Volt változás, de az 

további növekedés volt, s bár történtek pozitív dolgok is, pl. az erőforrás-felhasználás               
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racionálisabb lett, de az alapcél továbbra is a gazdasági növekedés és fogyasztás fenntartása, 

sőt növelése, az alapvető kérdésre pedig azóta sincs válaszunk: Mennyi az elég?                 

(Buday-Sántha, 2009) Vajon a rendszer rontotta el az embert, vagy az emberi alaptulajdonságok 

miatt lett a rendszer ilyen?  

Meadowsék jelentése javaslatokat is megfogalmaz arra, hogyan lehetne stabilizálni a modellt. 

Feltételeik között a tartós használati cikkek élettartamának növelése is szerepel, amit nemhogy 

nem sikerült elérni, de azóta a tervezett avulás fogalmát is megismertük. Végkövetkeztetésük   

pedig így szól: zéró növekedés! Komoly morális dilemma azonban, hogy a növekedés leállítása – 

egyéb gazdasági-társadalmi következményeitől most eltekintve – konzerválná a fejlettségbeli   

különbségeket, s ez a fejlett országokból érkező jelszó akkor is pofátlanul hangzik, ha mögötte 

jószándék és magas fokú ökotudatosság van.  

 

Nemnövekedés Covid idején 

A növekedés leállásának nemrég volt a főpróbája. Az ENSZ szerint a klímakatasztrófa               

elkerüléséhez évente 7,6%-kal kéne csökkenteni a 

CO2-kibocsátást. A világjárványban a legkomolyabb 

lezárások is mindössze 5,5%-os csökkenést       

eredményeztek (Portfolio.hu).  A   megvalósult nem-

növekedés, amit a Covid okozott, persze nem volt 

tervezett, de jól mutatja a probléma súlyát, hogy mi    

történik, ha a növekedés leállása egy növekedésre 

alapozó     társadalmi-gazdasági szerkezetet ér.   

Hetek alatt vezethet  drámai összeomláshoz. Ehhez 

képest az  ökológiai összeomláshoz még pár évünk van. Tessék választani! Lesz-e időnk, ha 

egyáltalán visszafordíthatók még a folyamatok, az ökológiai összeomlásig új társadalmi-

gazdasági formációt létrehozni? Ha nem, akkor a szén-dioxid-kibocsátás csökkenése mellett 

nincs gazdasági növekedés. Vagy-vagy. 1971-ben Kuznetsnek a gazdasági növekedési        

kényszer igazolása Nobel-díjat ért, ma az kapna Nobel-díjat, aki ezt megdöntené, de vajon meg 

lehet-e dönteni a   kapitalizmust, s ha nem, elég-e csak megszelídíteni? Olyanná, ahol               

„a kevesebb több, de nem keveseknek” (ujegyenloseg.hu) 

 

Provokálni muszáj 

Mit jelent, mivel jár a nemnövekedés? Ha a jelenlegi társadalmi paradigmában maradunk, akkor 

a növekedés leállása katasztrófához vezet, ezért ebből a rendszerből ki kell lépni! De nem kell 

pánikolni, a nemnövekedés nem jelent csökkenést. Nem jelenti azt, hogy aszkéta életet kell      

élnünk, nem kell lemondani a villanykapcsolóról, nem kell kijárni a kerti budiba, a limuzinból     

viszont ki kell szállni. A kényelemből vissza kell venni, ám a nemnövekedés a mókuskerékből   

való kilépéshez is elvezethet (Liegey et al, 2016). Meg kell tanulnunk, hogy kevesebb is elég a 

boldog élethez. Önkorlátozásra, mérlegelésre, mértékletességre van szükség, és egyszerűbb  

(de nem rosszabb) életre. A nemnövekedés társadalma új értékrendet, más látásmódot kíván, 

olyan paradigma, amelyben nem lehet axióma a Nőj vagy pusztulj! A nemnövekedés mindezek 

mellett nem más, mint egy provokatív szlogen.  
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A csiga és mi 

A nemnövekedés-mozgalom szimbóluma a csiga, de nem lassúnak kell lenni, csak lassítani kell. 

A mozgalom jelszava a „Moins de bien, Plus de lien” amit úgy is lefordíthatunk, hogy: Legyen   

kevesebb dolgunk – a polcon, de több dolgunk – egymással. A mozgalom javaslatokat igyekszik 

kidolgozni arra, hogyan lehet kevesebb fogyasztással is boldogulni az egyenlőtlenségek          

növelése nélkül, hogyan lehet mindenkinek hozzáférést biztosítani, és megszüntetni a pazarlást. 

A közgazdászok persze kontráznak, amikor azt mondjuk, hogy az áru- és tőkemozgások         

minimalizálására kell törekedni, és megkérdezik: mi lesz a hatékony cserével? Amikor azt     

mondjuk, kívánatos lenne a lokális ökológiai demokráciák térnyerése, az ökoszisztémával       

harmóniában élő kis településekből felépülő társadalom, az ördög megszólal: mi lesz a          

metropoliszokkal?  

Mindannyiunknak dolga van ezzel. Egyéni és közösségi szinten egyaránt. Csökkentenünk kell 

ökológiai lábnyomunkat. Számos kérdés, pl. az ökológiai krízis megoldása, vagy a járványok ke-

zelése, a túlnépesedés megállítása, igényli a globális együttműködést, de ki kell találni mind több 

területen a relokalizáció módját, új közösségi formákkal kell kísérletezni, új termelési és              

fogyasztási modelleket kell alkotni (Liegey et al, 2016). A megosztásnak nagyobb szerepet kell 

kapnia (s lám, a sharing economy számos példáját már ismerjük, elég csak az Oszkárra         

gondolni). Nem utolsósorban azon is gondolkodni kell, hogy milyen legyen az az oktatási       

rendszer, amely ezt a paradigmaváltást támogatni tudja.  

Jó étvágyat egy könnyű vacsorához – mindenkinek! 
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Naponta egy alma az orvost távol tartja! 

Egészség: megszerezni, megőrizni vagy javítani? 
 

Az elmúlt több mint két évben, a koronavírus-járvány szorításában, olyan jól ismertnek tekintett, 

magától értetődő fogalmakat kellett át/újraértékelnünk, mint: egészség, gyógyulási esélyek,     

védettség. Repkedtek a napi hírekben a százalékok, az immunológiai történéseket, a             

szervezetünk válaszreakciót leíró szakkifejezések, a védőoltások hatékonyságát mérő           

módszerek elemzése és még sok más adat.  Mindeközben elkeseredetten figyeltük a járvány 

magyarországi halálozási adatait, melyek rávilágítottak arra a tényre, melyet adatok formájában 

minden évben megkapunk a KSH és nemzetközi szervezetek (OECD, EU) egészségjelentései-

ből: a magyar lakosság egészségi állapota nem jó, és ezért komolyan sebezhető pl. egy járvány 

esetén. 

Hogyan értelmezhetjük ezt a megállapítást? Mit tehetünk szülők, pedagógusok, orvosok, hogy a 

felnövekvő generációk egészségügyi bizonyítványában már ne ez a megállapítás szerepeljen?  

Véleményem szerint elsősorban az egészség fogalmának megfelelő értelmezésével és a     

személet formálásával csökkenthetjük a sebezhetőségünket. 

Az egészségi állapotunk nem egy statikus mutató, hanem folyamatosan változó, alakuló           

állapotként, spektrumként értelmezhető, melynek végpontjai a teljes jóllét, illetve a biológiai lét 

megszűnése, a halál.   

 

Az aktuális helyzetünket ebben a sávban veleszületett és szerzett állapotok, betegségek és a   

saját tevékenységünk határozzák meg. Ezek mindegyike eltolhatja az egészségi állapotunkat a 

„rossz” oldalra, míg a heveny vagy krónikus betegségek kezelése és minden, az egészségi      

állapotunkat javító ténykedésünk visszahúzza a mutatót a jó/pozitív oldalra. Mindezek eredője az 

a pillanatnyi egészségi állapot, amely egy betegség esetén meghatározó lehet, hiszen minél     

közelebb vagyunk aktuálisan a spektrum negatív pólusához, annál nagyobb az esélye a          

kedvezőtlen kimenetelnek, míg ellenkező esetben a gyógyulásnak. Természetesen ez rendkívül 

leegyszerűsített példa, amely nem magyaráz meg mindent, hiszen pl. egy közlekedési baleset a 

teljes jóllét állapotában is lehet végzetes, de néhány fontos következtetést azonnal levonhatunk: 

• Az egészségi állapot folyamatosan változik, alakul, így nem lehet egyszer és mindenkorra 

megvásárolni, „elrendezni”, ahogy a karbantartását sem lehet halogatni.  Az egészség bölcs 

döntések sorozatának az eredménye. 
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• Az egészség spektrumban elfoglalt helyzetünket olyan állapotok is meghatározhatják,     

melyeket jellemző tünetek hiányában még nem észlelünk, melyekről nincs tudomásunk.      

A rendszeres ellenőrzés, szűrés létfontosságú, hogy – felismerve ezeket az állapotokat – 

tisztában lehessünk a pozíciónkkal és időben változtathassunk. 

Óriási és nem átruházható a saját felelősségünk ebben a folyamatban. Az egészségi állapot     

társadalmi szintű mérésének egyik fontos mutatója az elvesztett egészséges életévek és ezzel 

az egészségveszteség mérése. A magyar lakosság körében ez a mutató kifejezetten magas az 

OECD és az EU átlaggal összehasonlítva. Az egészségvesztés kockázati tényezőinek 35 száza-

léka tisztán a viselkedésünkkel, az életmódunkkal, a táplálkozási szokásainkkal, a fizikai           

aktivitásunkkal, a dohányzással és az alkoholfogyasztással hozható összefüggésbe. Tovább    

elemezve az adatokat láthatjuk, hogy az összes kockázati tényező több mint 70 százalékában 

szerepel a nem optimális életmód valamilyen súllyal. 

 Forrás: Hazai egészség-pillanatkép, 2017. Egészségfejlesztés, LVIII. évfolyam, 2017.4. szám  

 

A következtetés nyilvánvaló: az egészségveszteség kétharmada befolyásolható csak azzal, ha 

odafigyelünk az étkezésre, eleget alszunk, rendszeresen mozgunk, elegendő folyadékot           

fogyasztunk, nem dohányzunk és nem fogyasztunk alkoholt. Egészségesen, de legalábbis 

egészségtudatosan élünk. 

Itt értünk el valójában a címhez: tényleg elég naponta egy alma, hogy elkerüljük a betegséget? 

Nincs szükség a modern orvoslás eszközeire, csak figyeljünk oda ezekre és kész? Az egészség-

ügy fejlődése valóban megállíthatatlan, a tudományos eredmények elképesztő távlatokat nyitnak 

a diagnosztika és a kezelés területén, egyre több betegség esetében már nem a gyógyíthatóság, 

hanem a gyógyítás ára, az életminőség a legfontosabb kérdés. A járvány azonban arra is kijóza-

nító példát mutatott, hogy ha nem végezzük el a magunk feladatát, és nem gondoskodunk arról, 

hogy az egészség spektrumon jó pozícióban fogadjuk a kihívásokat, akkor mindez kevés lehet. 

Az egészségre, mint erőforrásra kell tekintenünk, ami lehetővé teszi, hogy elérjük a céljainkat és 

nem célra, aminek az eléréséhez kell erőforrásokat gyűjtenünk. Meghatározó a különbség. 
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A gyerekek és fiatalok egészségnevelése, a szemlélet átadása, alakítása folyamat, mely      

számtalan elemből áll. Meghatározó a család, a családi szokások és minták szerepe, a szülői 

példamutatás és a kortárs viselkedési minták hatása. Meggyőződésem, hogy minden szó,      

minden mondat, minden jó példa közelebb visz a célhoz, és a gyermeknevelés, az iskola, ill. az 

egészségügyi ellátó rendszer szerepe megkerülhetetlen ebben. Ne feledkezzünk meg arról sem, 

hogy nem csak az individuum (pl. a saját magunk) szintjén elért változás számít, de az            

életmóddal kapcsolatos változások transzgenerációs hatásai megjelennek az utódoknál is, azaz 

sohasem késő változtatni, sohasem elkésett a kiigazítás. Nem kell a bulvárlapok és influenszerek 

„7 nagyszerű tipp” és „10.000 lépés naponta” típusú tanácsainak vagy a megvásárolható          

étrendkiegészítőknek a hatására építeni! Magunkban kell elvégezni a legnagyobb munkát. 

 

A fiatalok egészségi mutatói – a felnőttekéhez hasonlóan – nem szívderítők. „Magyarországon a 

15 éves serdülők körében is az uniós átlag feletti a rendszeresen dohányzók aránya (20%,   

szemben a 14%-os uniós átlaggal). Tízből négy 15 éves számolt be arról, hogy életében már  

legalább kétszer volt részeg, ami a második legmagasabb arány az EU-n belül (Dánia után), és 

magasan az uniós átlag felett van (25%). A túlsúly és az elhízás a 15 évesek körében is az uniós 

átlag    felett van, és 2001–2002 óta több mint 50%-kal nőtt (12%-ról 19%-ra 2013–2014-ben).      

(Forrás: ELEF, KSH).  

 

A fiatalok mentális problémái kiemelt jelentőségűek. A KSH 2019-es adatai – Európai lakossági 

egészségfelmérés (ELEF); forrás: https://www.ksh.hu/elef/kiadvanyok.html) – a koronavírus      

járvány előtti állapotot rögzítették: 

„2014-hez képest 2019-re 16%-kal csökkent a lakosság körében a depressziós tünetek           

prevalenciája. 2019-ben a lakosság egyötöde számolt be legalább enyhe depresszióról,          

mérsékelten súlyos/súlyos állapottal 1,5%-uk küzdött. A legalább enyhe szintű depresszió aránya 

a legnagyobb mértékben az időseknél, ezt követően a középkorúaknál csökkent (29, illetve     

27%-kal), a fiatalok körében ugyanakkor 41%-os növekedés tapasztalható.” 

 

A pandémia időszakában megélt változások, a szociális interakciók hiánya, illetve azok            

áthelyeződése a virtuális térbe, a mozgásszegény életmód, a drasztikusan növekvő képernyőidő, 

és a járvány megélésével kapcsolatos szorongás biztosan nem javított ezen a helyzeten.             

A gyermekorvosi alapellátás orvosai a szomatizációs problémák (lelki problémák testi tünetekben 

jelennek meg), a fejfájás, a szorongásos kórképek és az evészavarok gyakoriságának növekedé-

séről számoltak be. A következő ábrán a Baranya megyei alapellátó gyermekorvosok körében 

gyűjtött adatokat (saját vizsgálat) mutatom be a különböző tünetek, kórképek gyakoriságának a 

pandémia alatt és azt követően észlelt növekedéséről. A számok és a százalékos adatok a      

tünetek számottevő növekedését tapasztalók arányát mutatják a megkérdezett praxisok között. 

 

 

 

https://www.ksh.hu/elef/kiadvanyok.html
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A védőoltások haszna és alkalmazása körüli – sokszor végletekig fajuló – vita szerencsére nem 

rengette meg a kiemelkedően hatékony magyar védőoltási rendszert, de sok fiatalt indokolatlanul 

elbizonytalanított a vakcinák hasznával kapcsolatban. A korlátozások feloldása és a jelenléti    

oktatás rendjének visszaállítása után látványosan növekedett a heveny felsőlégúti és enterális 

(hasmenés, hányás) fertőzések előfordulása a közösségbe járó gyermekek és fiatalok között.     

A lezárásoknak, a közösségi lét hiányának a következményeként a gyerekek fogékonyabbak az 

intenzíven terjedő, „megszokott” vírusfertőzésekkel szemben. A kép a szülők és a pedagógusok 

számára is megtévesztő lehet, hiszen azt sejtetheti, hogy gyermekeink immunrendszere        

meggyengült, nem megfelelően látja el a feladatát. Ez így nem igaz. Az immunrendszer hatékony 

működését a fertőzések szövődménymentes átvészelése és a teljes felépülés, és nem a           

fertőzések gyakorisága jelzi. Az előzőekben leírtak mellett a képet színezi, hogy a járvány        

terjedését megfékezni hivatott intézkedéseknek megfelelően már enyhe felsőlégúti tünetek     

esetén is otthon maradnak a gyerekek, de valójában, orvosi értelemben betegség nem alakul ki. 

Fontos ezeket a fogalmakat a helyén kezelni, mivel rengeteg szülőnek okoz nem kevés            

szorongást a gyermeke feltételezett állapota, de a teljes képhez látnunk kell, hogy a tünetek      

értékelése és a reakciók változtak meg jelentős mértékben a világjárvány alatt. 

 

A felsorolt adatok alapján a pandémiát követően hosszú időre lesz szükségünk a vírusfertőzés 

közvetlen tünetein messze túlmutató változások kezelésére és rendezésére. Ehhez szükség van 

az egészségügyi ellátórendszer, elsősorban az alapellátás és a gyerekekkel foglalkozó          

szakemberek közötti párbeszédre és információcserére, illetve a közös helyzetértékelésre is.   

Ennek kitűnő példáit láttuk az iskolaorvosok és az iskolák járvány alatti együttműködésében, s a 

személyes tapasztalatom alapján is nagy lehetőségeket látok az együttműködés további           

fejlesztésében. A tanórákon kívül az egészségnapok is alkalmasak a tanulók, a gyerekek kérdé-

seinek megválaszolására, és általában az egészséggel kapcsolatos információk átadására. Évek 

óta örömmel veszek részt ilyen eseményeken és a szervezésükben is.  
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Az egészségünk a legfontosabb erőforrásunk. Elsősorban saját magunknak kell őrizni, gondozni. 

Mindezt azzal a tudattal tehetjük, hogy a gyermekeink és a környezetünk számára mutatott példa 

inspirációt jelent, és segíti a társadalmi szinten mért mutatók jobbítását. A legfontosabb           

eszközeink a legegyszerűbb módszerek: mozgás, jó minőségű és elegendő alvás, átgondolt     

étkezés, a kockázati magatartás (dohányzás, alkoholfogyasztás) kerülése, sok beszélgetés,     

támogató kapcsolatok, és az elkerülhetetlen stressz kezelése, a reziliencia fejlesztése. Ha innen 

nézzük a kérdést, akkor a címben feltett kérdésre (a megállapítás némi önkényes kiterjesztésé-

vel) egyértelmű a válasz: naponta egy alma elég…! 

 

 

Dr. Sándor György 

alapellátó gyermekorvos 

megyei szakfelügyelő főorvos –      

házi gyermekorvostan 
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Az Ökováros-Ökorégió Alapítvány a fenntartható életmóddal kapcsolatos szemléletformáló      

tevékenységet végez. Céljuk ösztönözni a gyermek- és a fiatal korosztályt és általában a helyi 

lakosságot hétköznapi életünk környezettudatosabbá tételére, az aktív magatartás elsajátítására. 

Jelenleg az Alapítványnak két állandó munkatársa van. 

 

A legnagyobb szeretettel óvjuk 
 

Talán furcsának hathat a cikk címe, de komoly jelentése van a fenntarthatósággal kapcsolatban 

is a szülők, pedagógusok, vagy a jövőre derűlátóként tekintők számára. Emellett kettős             

jelentéssel is bír, hiszen a méltán Élő Bolygónak is nevezett Földön az emberi tevékenység miatt 

bekövetkező negatív környezeti változások sok helyen veszélyt jelentenek a minőségi élet         

biztosítására a jövő generációk számára. 

 

Akik előttünk jártak 

Pécsett immár 2 évtizedre nyúlik vissza a ma már szinte természetesnek tekinthető, a             

fenntartható életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos oktatási, nevelési, ismeretterjesztő 

szemléletformálás, és a hozzá kapcsolódó programok. Ezt nagyon fontosnak tartom kiemelni, 

hiszen a mi munkánkat alapozta meg szakmai, kapcsolati területen egyaránt. A város 1994-ben 

indította az akkori Biokom Kft. Zöld Suli oktatási programját, mely 16 éven át elkötelezetten       

támogatta a felnövekvő nemzedék környezettudatos magatartásformáinak kialakulását, különös 

tekintettel a helyes hulladékkezelési szokások elsajátítására. 
 

Alapítványunk születése 

2010-ben valaki nagyot álmodott, hogy a korábbi városi szintű zöld szemléletformáló program 

egy nagyobb csapattal folytatódjon, bővítve a célcsoportokat és az aktívan elért személyek     

számát. A továbblépés szakmai alapja a Pécs város 2004-ben megírt és elfogadott Ökováros-

Ökorégió Program Koncepciójában meghatározott célok, melyek mentén végezzük a             

fenntartható életmóddal kapcsolatos szemléletformálást. Ehhez partnerünk volt Pécs                 

városvezetése, ugyanis hátteret biztosított tevékenységeinkhez. 
 

Kezdeti célok 

Nagy fába vágtuk a fejszénket, hiszen a fenntartható életmód megvalósítása a gyakorlatban a 

napi rutinjainkkal, fogyasztási szokásainkkal kapcsolatos, melyek megváltoztatása a legtöbbek 

számára komoly kihívást jelenthet. Hogyan lehet – a többnyire ideálisnak nem tekinthető           

körülmények között – a takarékosságra, a kényelmünkben való változtatásokra, a közvetlenül 

igazán még nem megtapasztalt klímaváltozás hatásainak csökkentésében aktív cselekvésre      

inspirálni másokat. A kezdeti sikerek után, és nagyobb tapasztalattal a hátunk mögött, arra a     

célcsoportra fordítottuk a legtöbb erőforrásunkat, mely leginkább elkötelezett a jövő generációi 

iránt, és nyitott a változásra, továbblépésre. Így indult a ─ ma már 12 éve folyamatosan elérhető 

„Lépj! - Légy Pécs Jövője!” ─ városi ökooktatási programunk. Célunk nem csak a gyermekekkel 

való foglalkozás. Igyekszünk ─ a fenntarthatóság témakörének feldolgozásában és a legújabb 

környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek átadásával, módszereinkkel ─ a pedagógusok    

számára is szakmai támogatást is adni. 
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A programot 3 civil szervezet közösen dolgozta ki ─ akik korábban már nagy tapasztalattal      

rendelkeztek a környezeti nevelés területén ─, hogy a gyermek- és fiatal korosztály teljes     

spektruma elérhetővé váljon: Zöld-Híd Alapítvány, pécsi Zöld Fiatalok Egyesülete és                

Alapítványunk. 
 

Érzékenyítés, tájékozottság, aktivitás 

Jelenleg ökooktatási programunk 4 évet ölel át, azaz a kisiskolásokkal négy éven keresztül       

foglalkozunk saját intézményeikben, 45 perces foglalkozások keretében. A feldolgozott témákban 

helyet kaptak a fenntarthatóság alapját jelentő ökológiai, gazdasági és társadalmi szempontok, 

emellett kiemelten foglalkozunk az ökoiskola megvalósításának gyakorlati   lehetőségeivel és a 

fenntartható városüzemeltetéssel, mely a helyi sajátosságokat, lehetőségeket mutatja be. 

Igyekszünk minél gyakorlatiasabb és látványosabb módon megközelíteni egy-egy problémakört, 

mely nagyban segíti a gyermekek téma iránti érzékenyítését. 

Az egyik legmeglepőbb része a 21 foglalkozásból álló programnak a múltban való, nem          

megszokott helyzetben egy különleges fotonjáték-utazás, melyre a gyerekek még felsős           

korukban is szívesen emlékeznek. De          

készítünk zöld házirendet, keverünk      

szennyvizet, átalakulunk erdővé, válogatunk 

hulladékot, keressük az ökocímkével jelzett 

termékeket, építünk ökovárost, pecázunk,    

vetélkedünk ökoturistaként. A klímaváltozás-

sal kapcsolatos témakör keretében kicsit a 

kémia és a fizika világába is bekukkantunk, 

és meglepő módon nyitott a gyerekek        

többsége akár anyagok kémiai nevének,    

képletének megtanulására.  

Az egyik éltető elemünk a folyamatos fejlődés, újabb kreatív elemek beépítése. Ebben formálnak 

bennünket a gyerekek is, hiszen rengeteg élménnyel, tapasztalattal rendelkeznek, és természe-

tesen sok kérdést is megfogalmaznak. Ezek a kérdések sokszor segítenek, hogy az ismereteket 

rendszerbe tegyük, pontosítsuk és megerősítést kapjanak a jó gyakorlatokban. 

Minden évben az egyik leginkább várt esemény a városi szintű ökovetélkedő negyedik osztályo-

sok számára. Itt nagyon fontos, hogy vetélkedőről, és ne versenyről beszéljünk, hiszen célunk 

egy szórakoztató, ismeretterjesztő program megvalósítása, melyben az eredményektől            

függetlenül szívesen vesznek részt a tanárok és a gyerekek is. A három internetes fordulót egy 

nagy vetélkedő követi, melyet szabadtérben, egy városi ligetben rendezünk. 

Az oktatás mellett kiállításokat (Energiatükör, Ökosulitúra, Vizes körút) viszünk intézményekbe, 

tartunk ökokézműves foglalkozásokat, nyári táborokat. 

Az elmúlt 10 évben összesen 25 pécsi általános iskola bevonásával egy-egy tanévben átlagban 

400-450 foglalkozást tartottunk. 

Mindenképpen idekívánkozik annak a munkának a megbecsülése, melyet a pedagógusok            

végeznek a programjainkhoz való csatlakozással. Ezért is jelentett örömöt számunkra, hogy      

ebben az évben először, hasonló módon jutalmazhattuk a felkészítő tanárokat, mint egy általunk 

meghirdetett rajzverseny gyermek résztvevőit. 

Forrás: Ökováros-Ökorégió Alapítvány  
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Elkötelezettség és partnerség 

Munkánkat igyekszünk minél hatékonyabban végezni, mely partnerek nélkül nem lenne         

megvalósítható. Sokan ismerik el és támogatják tevékenységünket, legyen szó a helyi oktatási 

intézményekről, gazdasági és civil szereplőkről, a Pécsi Tudományegyetemről, vagy országos 

szakmai civil szervezetekről. 

Az együttműködéseknek köszönhetően sikerült    

kialakítani a Balokány-ligetben ─ Pécs Zöld Szíve ─ 

egy kültéri ökooktató és -játékteret, mely többek   

között nyári táborozási helyként is használható.       

A tavas parkban található épület már ma is sokféle 

zöld program helyszíneként szolgál, és terveink    

szerint a beltérben egy interaktív ökojátéktér          

valósulhatna meg. Szintén a partnerség eredménye, 

hogy az iskolák aktívan és rendszeresen részt    

vesznek saját szervezésű zöld programjainkban, 

úgymint Európai Mobilitási Hét, Víz világnapja vagy 

Ökováros Hét bevásárlóközpontokban. 
 

A város, mint egyik legfőbb partnerünk, támogatva, erősítve az ökooktatási tevékenységet,        

pályázat útján elnyerhető forrásokat biztosított az oktatási intézményeknek zöld programok,     

kisebb fejlesztések, beruházások megvalósítására. Így vált lehetővé az intézmények                 

növényesítése, kiskert kialakítása, szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzése, bel- és kültéri 

zöld oktatóterek kialakítása, izzócsere. 

 

Ambiciózus tervek 

Hosszú évekkel ezelőtt fogalmazódott meg bennünk, hogy Pécs városában legyen lehetőség a 

pedagógusok és a diákok számára megismerni városunk működését. A különböző helyszíneken 

─ felmenő rendszerben ─ megvalósuló üzemlátogatásokkal könnyen befogadhatóvá, érthetővé 

válik egy élhető és fenntartható város működése, legyen szó a zöld energia helyi előállításának 

módjairól, a települési szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a természetközeli                    

erdőgazdálkodásról, a helyi vagy éppen csomaglásmentes termékeket árusító üzletekről, vagy a 

környezetbarát építészetről. 

Hisszük, hogy a fenntartható élet alternatíváinak megismerésével a felnövekvő generációk ezt 

már természetesnek tekintik, tudatos döntéseket hozva a környezetkímélő életmód                  

megvalósításra. 

 

Forrás: Ökováros-Ökorégió Alapítvány  

Lettner Gabriella  

oktatási felelős  
Ökováros-Ökorégió Alapítvány 
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Ésszel, szívvel, egészségesen 

Mit tehetünk lelki és testi egészségünk megóvásáért?  

 

„A mai munkahelyek sikere azon múlik, hogy tudunk-e időt és teret biztosítani nem csak az „ész” 

hanem a „szív” számára is.”
1
 

Ez a gondolat úgy is szólhatna, hogy kiváló teljesítményt csak olyan 

munkahelyen lehet elérni, ahol az ott dolgozók (és a szolgáltatást 

igénybe vevők is) jól érzik magukat. Ha megteremtjük ezt az ideálishoz 

közeli állapotot, akkor még mindig ott a kérdés, miként tartható fenn.  

Az olvasó most gondolhat arra, hogy a cikk írója valószínűleg semmit 

nem tud a bennünket körülvevő valóságról, az iskolák mindennapjait 

meghatározó folyamatokról, a terhekről, a pedagógus korfáról, a segítő 

személyzet hiányáról, a hátrányos helyzetű tanulókról, a szülőkkel való 

együttműködés hiányáról. Ezek jelenvaló dolgok. Azonban az, hogy 

miként tekintünk ezekre, önmagunkra, munkatársainkra, nagyban meghatározhatja életminősé-

günket.  

Szektortól függetlenül tapasztalják a munkavállalók a munka rendkívül intenzívvé válását, a     

szinte feldolgozhatatlan információözönt. Ez valószínűleg nem fog változni a közeljövőben. A  

kérdés tehát az, milyen válaszaink vannak, hogy meg tudunk-e birkózni a helyzettel.  

A munkahelyi stressz negatív hatással van a dolgozó személyes kapcsolataira, csökkenti a      

motivációt, menekülési stratégiák és gyakorlatok kialakulásához vezet (növekvő hiányzások), 

összességében jelentősen befolyásolja a szervezetek eredményességét, megnehezíti a kitűzött 

célok elérését. A feszült hangulat, a személyközi viszonyok sekélyesedése kiül a szervezet      

arcára, előbb-utóbb láthatóvá válik a partnerek, fogyasztók, esetünkben a családok számára is, 

így az intézmény vonzereje csökkenhet. 

Kutatások szerint az európai pedagógusok mintegy 70 százaléka szenved rendszeres stressztől, 

és 30 százalékuk már a kiégés tüneteit mutatja.  

Mivel a társas támogatásnak jelentős szerepe van az egészségmegőrzésben, a stresszel való 

megküzdésben, könnyen belátható, hogy a munkahelyen nem felesleges, mellékes feladat a    

közösségépítés, a személyes kapcsolatok kialakulásának támogatása, hanem a felelős vezetői 

gondolkodás elengedhetetlen része kell, hogy legyen. 

Leáldozott az a vezetői szemlélet, miszerint a munkahelyen csak az elvárások megfogalmazása, 

közvetítése a fontos, hiszen azért kapják a dolgozók a fizetésüket. Felelős vezetőként törődni kell 

az emberekkel, visszajelzéseket adni, elismeréseket megfogalmazni, reflektív szemléletet         

alkalmazva a megoldásra koncentrálni. 

Ma már a pedagógusképzésben is megjelenik a – különböző szervezetek (OECD,                    

Világgazdasági Fórum) által is előtérbe helyezett – jólléthez szükséges kompetenciák              

fejlesztésének igénye.  

Mi is a jóllét fogalma? Míg a jólét szoros összefüggésben áll az anyagi helyzettel, a jóllét sokkal 

inkább örömöt, biztonságot, egészséget és közösséget jelent. Összetett fogalom, nincs egyedüli 

Forrás: pixabay 
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érvényes meghatározása. Egyes kutatók szerint olyan komplex változó állapot, melyet az egyén 

saját maga és a környezete egyaránt befolyásol. Komplex mentális és fizikai állapotot jelent, 

mely az egyén saját életével való elégedettséget, a közösségi életben való részvételt, az élet   

objektív minőségét és annak szubjektív érzetét is magában foglalja.
2 
 

A nem megfelelő jóllét sok esetben a munkahely, esetleg a pedagógus pálya elhagyásához      

vezet.  A KSH adatai szerint az elmúlt évben mintegy 3000 fővel csökkent a pedagógusok       

száma.
3
 Ez az adat is felkiáltójelként mutatja, hogy intézményvezetőként is foglalkozni kell a       

pedagógusok közérzetével, jóllétével. 

Milyen lehetőségeink vannak saját erőnk felébresztésére?  

A pozitív pszichológia az az irányzat, amely az embereket aktív döntéshozóknak tekinti saját   

sorsuk alakulásának tekintetében, és az élet pozitív aspektusait hangsúlyozza A pozitív         

szemlélet fontos egészségvédő funkciót is betölt.  

A pozitív pszichológia számos területen alkalmazható eredményekkel rendelkezik, melyeket akár 

személyes életünk alakítása, vagy pedagógusi munkánk során hasznosíthatunk. Csak néhány 

példa: erősségekre építés, flow (áramlás), többszörös intelligencia, fejlődési szemléletmód       

alkalmazása.  

Tehetünk-e valamit azért, hogy lelki, mentális            

ellenállóképességünk, pszichés immunrendszerünk 

erősebb legyen? Van-e ehhez eszközünk, fejleszthető-

e ellenállóképességünk, vagy csupán   szerencse     

dolga, hogy ki milyen megküzdési, ellenállási szintek-

kel rendelkezik? A jó hír az, hogy vannak ilyen         

eszközök. Egyik ilyen eszköz a reziliencia.  

A reziliencia az a képesség, melynek szintje meghatá-

rozza, hogy egy rendszer mennyire képes a belülről 

vagy kívülről érkező torzulásokat ellensúlyozni. 
 

A reziliencia magában foglalja az ellenálló képességet, terhelhetőséget és a rugalmasságot.       

Ez az adottság változik a különböző életkorokban és élethelyzetekben. Nem meghatározott       

születésünktől fogva, hanem fejleszthető, erősíthető, célzottan tanulható. 

A felismerés, a lehetőségek megismerése, az önismeret fejlesztése alapot ad ahhoz, hogy az 

egyén megtalálja saját reziliens viselkedésének fejlesztési lehetőségeit. Ez tehát önismeretet, 

tudatosságot és felelősséget feltételez. Bizonyára érezte már úgy magát, hogy összecsapnak a 

hullámok, nincs kiút, nincs kivel megosztani a terheket. Ez az érzés hosszú távon rombolja lelki 

és testi egészségünket is. Amikor támogató a vezetői csapat, jó a kapcsolat a kollégák között, 

könnyebben megbirkózunk a feladatokkal és elvárásokkal, mert nem félünk a hibáktól, és        

nyugodtan fordulhatunk segítségért a munkatársainkhoz.  

A reziliencia fejlesztésében a környezeti és az egyéni tényezők egyaránt szerepet játszanak. 

Fontos, hogy megvédjük magunkat, de ahhoz, hogy valóban reziliensek lehessünk, olyan munka-

helyen kell dolgoznunk, mely mindehhez támogatást, rugalmas feltételeket biztosít. Az ilyen       

körülmények megteremtésében nagy szerepe és felelőssége van a munkahelyi vezetőnek.  

 

Forrás: pixabay 
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Mit tehet a munkahelyi vezető?  

• Kommunikáljon nyíltan 

• Tartsa be ígéreteit 

• Fejezze ki elismerését az erőfeszítésekért és az eredményekért 

• Fogalmazzon meg egyértelmű követelményeket 

• Pontosan definiálja a munkahelyi szerepeket 

• Rendelkezzen pozitív szemlélettel 

• Problémák elemzése helyett a megoldások keresésére fókuszáljon 

• Biztosítson teret és lehetőséget az együtt dolgozó csapat tagjai közötti kapcsolatok          

kialakulásához, erősítéséhez. Erre nagyon jó alkalmat teremtenek az informális               

összejövetelek, vagy a tanévet záró könnyed programok, illetve a tanévkezdő tantestületi 

tréningek egyaránt.  

 

Mit tehet az egyén? 

• Önismeret fejlesztése. Ha tudjuk, hogy kik vagyunk és hová tartunk, könnyebben           

megbirkózunk a nehézségekkel. 

• Érzelmeink megértése – az érzelmekben hatalmas erőforrás rejlik. Figyeljünk rá,            

azonosítsuk és állítsuk cselekvéseink szolgálatába. 

• Megtörtént szituációk értelmezése. Válasszunk egy olyan szituációt, amely kizökkentett 

vagy úgy reagáltunk rá, hogy az kellemetlen érzéseket keltett. Tegyük fel és válaszoljuk 

meg a kérdéseket: Mi történt? Hogy értelmezem? Hogyan hat rám? Eközben kitágítjuk a 

teret, és eltávolodunk attól, ami történt. Így kívülről nézzük a szituációt, felismerhetjük        

érzelmeinket. 

• Építsünk közösséget! Ha olyan szokásokat alakítunk ki, melyek ápolják kapcsolatainkat    

kollégáinkkal, azzal erősítjük ellenállóképességünket. Az elszigeteltség ugyanis            

egészségkárosító hatású. 

• Próbáljunk meg ítélkezés nélkül a „most” -ra koncentrálni. Ez segíthet elkerülni a rutinból 

jövő reakciókat, ehelyett nyugodtan és megfontoltan reagálhatunk. 

• Törődjünk magunkkal! A pedagógusok gyakran alulmaradnak ezen a területen. Akár az   

előzőekben felsoroltakat is nehéz elérni, ha nem vagyunk egészségesek, eluralkodik rajtunk 

a fásultság vagy a rosszkedv. Tegyünk olyasmit, ami örömet okoz, kikapcsol, vegyünk 

igénybe segítséget, tegyük rendszeressé ezeket a tevékenységeket.  

• Vegyük észre a működés jeleit. Ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, ami nem működik,     

vegyük észre a működés apró jeleit is. Ezekből csináljunk többet! Pozitívan befolyásolja 

mindennapjainkat, ha a megoldást helyezzük fókuszba.  

• Gyakoroljunk empátiát mások és magunk iránt is.  

• A játék és a kreatív tevékenység felszabadítja a belső erőforrásokat. Szánjunk ezekre időt! 

• Ünnepeljük meg a sikereket, ismerjük el az erőfeszítéseket, a magunkét és másokét is.  
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Milyen jelekre figyeljünk? Hogy vehetjük észre, hogy lemerülőben vannak az akkumulátoraink, 

veszélyben lehet egészségünk. 

• krónikus fáradtság, fejfájás, alvászavar 

• érzelmi kimerültség, empátiás készség beszűkülése 

• önértékelési problémák, depresszív hangulat 

• szakmai inkompetnecia érzése 

• reménytelenség 

• csökkenő produktivitás 

Mindezek nem jelentik, hogy varázspálcaként működik bármelyik eszközünk. Sokat és tudatosan 

kell tenni érte. Így a gondolatmenet végén az még idekívánkozik, hogy annak ellenére is, ha     

sokat és tudatosan teszünk reziliens képességünk fejlesztéséért, adódhat olyan helyzet, olyan 

munkahely, ahol nem tudjuk jól érezni magunkat, nem okoz örömet a munka, nem találunk       

társakra. Ilyenkor mérlegeljük a helyzetet, próbálkozzunk proaktív magatartással, jelezzük, hogy 

mire lenne szükségünk. Az esetek egy részében ez megoldáshoz vezet, de vannak olyan helyze-

tek, amikor nincs más választás, mint nemet mondani, megkeresni azt a helyet, ahol a saját     

értékrendünk és elvárásaink közelebb állnak a munkahely által preferált értékekhez. Sokszor a 

megszokás békít ki bennünket a helyzetekkel. Erő kell ahhoz is, hogy nemet tudjunk mondani, 

hogy kifejezzük vágyainkat, szükségleteinket, és azoknak megfelelően cselekedjünk, hogy egy 

boldogabb életet élhessünk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Tomka János: A megosztott tudás hatalom Harmat Kiadó (2009) 89. o.  

2 
A jóllét magyarországi indikátorrendszerének elméleti alapjai Gazdálkodás 59. évf. 3. szám 

3 
https://www.ksh.hu/stadat_files/okt/hu/okt0003.html  

Dr. Tratnyek Magdolna PhD 

szakmai vezető 

Innovatív Pedagógiai Műhely 

https://www.facebook.com/IPMuhely 
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Éljünk fenntarthatóbban! –  

Egy tantárgy mindenkinek, a mindennapokra 

 

Gyermekkoromban – piros nyakkendős büszke úttörőként – a mecseki akadályversenyek során 

társaimmal lelkesen figyelmeztettük magunkat és egymást: „Ne szemetelj!”. Fáradhatatlanul   

húztuk-vontuk a kamrában talált zörgős taligákat a kis kertvárosi utcákon papír-, rongy- és fém-

hulladékot gyűjtögetve. Zsebpénzünk a boltba visszavitt üvegekből volt; szatyorszám cipeltük a 

szörpös-, borosüvegeket, majd számolgattuk, hány gombóc fagyira elég a kapott „csörgős” pénz.    

Jómagam korán megtanultam szódát készíteni a családnak; töltögettem a szifont, cseréltem a 

visszaváltható patront. Hulladék nélkül. Ökotudatosak voltunk? Igen, bár tudattalanul.  

A fogalom még nem is létezett, nem készültek fenntarthatósági oktatóanyagok. Felesleges       

tárgyak és örökös nassolás nélkül is boldogok voltunk, csapvizet ittunk üvegpohárból (PET       

palack sem volt), sokat gyalogoltunk (a család is csak hétvégén használta az autót), nem 

„shoppingoltunk” (pénzünk nem volt, de árubőség sem) – az akkori szokásokhoz és lehetőségek-

hez igazodva, egyszerűbben éltünk. 

Aztán szép lassan beszivárogtak, majd elárasztották életünket a műanyag tárgyak és csomago-

lások, a reklámok tömkelege, az árudömping és – a mobiltelefonok elterjedésével – a közösségi 

média. A hangsúly a fogyasztásra került. Életmódunk hosszabb távú fenntarthatósága sokáig 

nem volt szempont, de ma már nemcsak szakmai körökben beszélnek globális éghajlatváltozás-

ról, a biodiverzitás drasztikus csökkenéséről: a saját bőrünkön érezzük. A Télapó már nem topog 

hóban – ahogy a versikét szavaltuk néhány évtizede –, a fehér telek a múlté lettek.  

Ma már tudjuk, hogy a drámai változások nagy részéért mi, emberek vagyunk felelősek; mégis, 

az egyéni felelősségérzet lassan alakul ki. A felismeréstől eljutni a meggyőződésig, a cselekvés 

igényéig, majd valóban megtenni azt, hosszú folyamat. Életmódunkon változtatni csak kis        

lépésenként, aprókat haladva lehet, így lesznek tetteink valódi eredmények, és nem maradnak 

kampányszerű, átmeneti fellángolások.  

De vajon ki vagy mi lesz a motiváció az egyén változtatásához? Akarat, belső késztetés,             

tapasztalat, esetleg a környezet hatása? 

Egy kisgyermek számára a család az első    

közeg, mely a világot jelenti; biztonságot,   

szeretetet, értékeket ad. Később az óvoda, 

majd az iskola válik a szocializálódás fő       

színterévé, és meghatározó szerepű az        

oktatáson-nevelésen kívül a diák majdani      

társadalmi szerepvállalásában is. Az iskola-

padból kikerülő fiatalok önállóan gondolkodni 

tudó, felelősségteljes, cselekvő állampolgárrá 

kell, hogy váljanak. 

 

 Forrás: pixabay 



36 

 

  PEDAGÓGIAI KALEIDOSZKÓP 

A család mintát ad; a „sportos” család gyermeke jó eséllyel szintén sportolni fog valamit, a        

környezettudatos módon élő család utódai számára is ez lesz a természetes, belesimulnak a 

családi szokásokba. Nekik könnyebb, hisz az óvoda, iskola hozzátesz, megerősíti azt, hogy jó 

úton haladnak. Ahol még nincsenek „öko” szempontok otthon, a gyerek elbizonytalanodik: „Azt 

mondta a tanár néni, hogy piacon vásároljunk, de én még sohasem jártam ott, mi bevásárlóköz-

pontba megyünk. Ez akkor most rossz? Egyedül még nem mehetek piacra….” Jogos a bizonyta-

lanság, hisz az iskola jót tanít, de a család a minta. Melyik a helyes? Mindkettő. Nem szabad, 

hogy bűntudata legyen egy kisgyereknek olyan dolgokért, melyekről még nem dönthet, viszont 

jogos igénye lehet arra, hogy megtegye, ami náluk esetleg még nem szokás, de ő igényelné (a 

lányom pl. következetesen textil zsebkendőt használ, bár a család nem követi). 

Mi, pedagógusok inspiráljuk a gyerekeket és – az iskolai körülményekhez képest – lehetőséget 

teremtünk, hogy tegyék meg a tőlük telhetőt. Vannak például szelektív gyűjtőink, s így már        

elvárhatjuk, hogy helyesen használják azokat. Persze mi is azt tesszük, hisz mintát adunk.       

Észrevesszük az apró változásokat, értékeljük azokat, és biztatjuk diákjainkat a továbbiakra. 

Másrészt ismeretanyagot adunk át azokról a dolgokról, melyekkel majd később, talán már felnőtt 

életükben, saját döntéseik során kerülnek kapcsolatba. Feladatunk, hogy minél több alternatívát 

megismertessünk velük; lássák, hogy vannak választási lehetőségek, s majdan fiatal felnőttként 

képesek legyenek jól választani és cselekedni.  

Ehhez elengedhetetlen a hitelességünk és személyes példamutatásunk. Ki kell mondani: a     

fenntarthatóbb élet mindannyiunk számára kihívás, gyereknek, felnőttnek egyaránt. Kialakult  

szokásokat megváltoztatni, kilépni a komfortzónánkból, nem kis feladat. Ha értjük is, hogy    

hosszú távon „jól járunk vele”, a pillanatnyi nehézségekkel bizony meg kell birkózni. A környezet-

tudatos és egészséges életmód elsőre „macerás”, kényelmetlen, ráadásul drága mulatságnak 

tűnik. Kiszállni az autóból és mostantól gyalogolni vagy buszozni? Olcsóbb ugyan, de visszalé-

pésként élnénk meg, hisz a kényelem korát éljük. Kimért tésztát vásároljak? De háromszor olyan 

drága, mint a zacskós (még…), így egyelőre nem vásárolok (még…). De pl. már komposztálok, 

és erre büszke is vagyok. Kis lépés ugyan, de megtettem. Jó érzés és sikerélmény, ha pl. sikerül 

zöldségalapú étellel jóllakatni a családot a hagyományos hétvégi, húsban gazdag ebéd helyett.  

Ha kialakult a belső igény, az már fél siker. Ettől kezdve könnyebb és természetesebb változtatni, 

és ezt nem nehézségként éljük meg, hanem eredményként. És ez igaz gyerekre, felnőttre        

egyaránt. Évekig dolgoztam „zöld” alapítványnál, környezeti nevelési foglalkozásokat tartottam, 

rendezvényeken találkoztam családokkal, üzemlátogatáson kísértem csoportokat a szelektívhul-

ladék-válogatóműben. Még ma is előfordul, hogy találkozom egykori diákkal, aki emlékszik, hogy 

látta, hogyan válogatják a hulladékot. Mert megtapasztalta. Biztosan szelektíven gyűjt, és az ő 

gyermeke is így fog tenni. És könnyen jön a következő gondolat, mi lenne, ha kevesebb            

hulladékot termelnénk? .... 

Visszatérő kérdésként merül fel minden korosztály részéről: „Miért változtassak? Mit tehetek     

hozzá én a globális változásokhoz? A gyárak az igazi szennyezők. Én csak egy porszem vagyok 

ezen a bolygón.” 

Ez igaz, porszemek vagyunk, mégsem szerencsés a megközelítés.  A hangyák hatalmas          

bolyokban dolgoznak. Nagyon sok hangya összefogva hegyet – de ha azt nem is, egy nagy     

kenyérgalacsint bizonyosan – képes elvonszolni. Ha minden hangya úgy gondolkodna, hogy 

„miért pont én cipeljem?”, és kiállna a sorból, a végén elfogynának, a kenyér pedig ott maradna. 
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Ezért szeretném évek óta töretlenül megértetni diákjaimmal; nem számít, ki mit tesz, hogy él, 

csak az számít, hogy én azt teszem, amit én tartok helyesnek. Magam miatt. És kövessenek ők 

engem. Előbb-utóbb egyre többen leszünk és összefogások születnek.  

 

„50 évvel ezelőtt a bálnákat a kipusztulás fenyegette világszerte. Aztán az emberek összefogtak 

és most több bálna él a tengerekben, mint amennyit az emberiség valaha is láthatott.”  

/David Attenborough/ 

 

Akarattal és összefogással sikerülhet. Sir David Frederick Attenborough brit természettudós 

számomra az egyik leghitelesebb szakember a témában; bejárta a Föld szinte minden szegletét, 

életét a természet összefüggéseinek és az emberrel való kapcsolatának megismerésével töltöt-

te. 2020-ban készült „Egy élet a bolygónkon” című filmjéről ezt mondja: „Történet arról, miként 

követtük el a leghatalmasabb tévedésünket, és annak felvázolása, hogy ha haladéktalanul        

cselekszünk, hogyan tudjuk helyrehozni ezt a tévedést….Csak akarnunk kell.”  

A film csodálatos természeti felvételeivel, egyszerű, érthető és logikus gondolataival minden     

ember számára elgondolkodtató élményt jelent. Lehetőséget adnék, hogy osztályfőnöki órák     

keretében minden diák megnézhesse. 

Napjainkra a környezeti nevelés beépült az intézmények pedagógiai programjaiba, ökoiskolák, 

ökoóvodák működnek. Ők zászlójukra tűzték, hogy kiemelten nagy hangsúlyt fektetnek a          

környezettudatosságra. Az interneten oktatási segédanyagok, videók sokasága érhető el, csak 

válogatni kell belőlük és továbbadni. Nagy segítség az elhivatott 

pedagógusoknak, akik projektnapokat és témaheteket szervez-

nek, esetleg tanóráikba építik a jó ötleteket. De ne legyenek    

illúzióink; ilyen alkalmakból csak egy-egy megdöbbentő kép vagy 

gondolat raktározódik el a gyerekfejekben, pl. egy teknős, akinek 

páncélját műanyagzacskó deformálta el. De ez hosszú távon    

kevés lesz, véleményem szerint rendszeres oktatásra lenne 

szükség. Szaktanárokat képezni, és – akár „fenntarthatóság”   

címen – tantárgyként megjeleníteni a témakört az oktatásban. 

Elméleti ismeretanyaggal és gyakorlati foglalkozásokkal,        

koncentráltan és rendszeresen, korosztályi sajátosságokhoz és a 

meglevő ismeretanyagokhoz igazodva. 

És végül néhány szó az örökös lázadó kamaszokról… Szerencsére a környezettudatos életmód 

kezd – jó értelemben vett – divattá válni. Egyre több fiatal ismeri fel, hogy fenntarthatatlan         

jelenlegi életmódunk; garázsvásárokon szerzik be ruháikat, tárgyaikat, mosószódával mosnak, 

üvegkulacsot hurcolnak vászonszatyraikban, és bringáznak. Ha beütjük a keresőbe: 

„vászonzsákoslány”, egy egyetemista videóit találjuk 42 000 követővel, aki lelkesen mutatja be, 

miként él hulladékmentes életet. Fiatal házaspárok költöznek ki vidékre, és igyekeznek            

önfenntartó gazdálkodást folytatni, de legalábbis természetközeli életet biztosítani kisgyermekeik-

nek. És ezek nagyon jó példák, mert a jövő az ő kezükben van.  

 

Forrás: pixabay 
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Greta Thunberg 19 éves svéd diáklány, klíma-aktivista világkongresszusokon és ENSZ           

csúcstalálkozón szólal fel rendszeresen; szenvedélyesen és határozottan, már-már fanatikusan 

szólítja fel a politikusokat, hozzák meg a szükséges döntéseket bolygónk védelmében, mert     

elveszik a fiatalok jövőjét. Boyan Slat holland diák – szintén 19 évesen – alapítványával elég 

pénzt szedett össze, hogy kifejlesszék és működtessék azt a hulladékgyűjtő rendszert, mely a 

csendes-óceáni monumentális úszó szemétsziget felszámolásán dolgozik. 

Ilyen fiatalok élnek ezen a Földön, itt közöttünk is az iskoláinkban, és egyre többen lesznek.  

 

És így nem lehet nagy baj, mert „Mi, emberi lények végül is a legkáprázatosabb                                

problémamegoldók vagyunk.” 

/David Attenborough/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhasznált irodalom: 

David Attenborough: Egy élet a bolygónkon, Park Könyvkiadó 2020. 

David Attenborough: Egy élet a bolygónkon (Netflix, 2020) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg 

https://www.youtube.com/watch?v=lGlscTA-nBM&t=122s 

https://www.youtube.com/watch?v=YHKS2Qh-JIo 

http://ecolounge.hu/nagyvilag/the-ocean-cleanup-az-eddig-veltnel-joval-nagyobb-kiterjedesu-a-csendes-

oceani-szemetsziget 

https://www.erdekesvilag.hu/ujraindult-a-nagy-csendes-oceani-szemetsziget-eltakaritasa/ 

 

Rácz Etelka 

tanár                                         

ökoiskolai koordinátor 

Pécsi Árpád Fejedelem           

Gimnázium és Általános Iskola 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg
https://www.youtube.com/watch?v=lGlscTA-nBM&t=122s
https://www.youtube.com/watch?v=YHKS2Qh-JIo
http://ecolounge.hu/nagyvilag/the-ocean-cleanup-az-eddig-veltnel-joval-nagyobb-kiterjedesu-a-csendes-oceani-szemetsziget
http://ecolounge.hu/nagyvilag/the-ocean-cleanup-az-eddig-veltnel-joval-nagyobb-kiterjedesu-a-csendes-oceani-szemetsziget
https://www.erdekesvilag.hu/ujraindult-a-nagy-csendes-oceani-szemetsziget-eltakaritasa/
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A fenntartható jövő nagykövetei – a jelen óvodája 
 

A cikk a fenntarthatóságra nevelés sajátos lehetőségeivel foglalkozik, ezen belül is a gyermekek 

és a pedagógusok lelki egészségvédelmének jelentőségére hívja fel a figyelmet 

A legkorábbi életszakaszokban szükséges elkezdeni a jövő nemzedékének, a gyermekeknek a 

szemléletformálását. A környezettudatos életmód szemléletének alakítása, a környezettel       

harmóniában lévő nemzedék kinevelése elengedhetetlen, de ez csak úgy valósulhat meg, ha a 

fenntarthatóság elvei a pedagógiai munkába szervesen beépülnek. 1992-ben a Föld            

Csúcstalálkozón az ENSZ már az Agenda 21-ben kiemelte a nevelés szerepét, a 2005–2014  

közötti időszakot pedig a „tanulás a fenntarthatóságért” évtizedének nyilvánította. 

A fenntartható fejlődés fogalmából kiindulva komplex szemléletet feltételez a fenntarthatóság   

pedagógiája, túllépve a környezeti nevelésen. „A fenntarthatóságot középpontba helyező          

pedagógiai munka célja az, hogy a nevelés hozzájáruljon a fenntartható, felelős társadalmi      

működésmódok kialakításához, tehát nemcsak a környezeti személetformálást foglalja magában, 

hanem a környezeten túl az egymásért és saját magunkért érzett felelősségérzetet is hivatott 

erősíteni.” 
1
 

A fenntarthatóságra nevelés az oktatási-nevelési         

gyakorlatunk hangsúlyos eleme. Kisgyermekkorban    

kezdődik az érzékenyítés, a szemléletformálás, de ez   

valójában egy tanulási folyamat, mely egész életen        

át tart. A gyermek aktív befogadóként és cselekvőként  

szerzi meg az ismereteket. A cselekvések során alakul 

az attitűdje, magatartás- és viselkedésformája.                

A gyermekek problémaérzékenységére, kreativitására 

építve lehet a gondolkodásmódjukban   változást elérni.  

 

A 326/2013. Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésének értelmében 2019-ben új pedagóguskompe-

tenciaként került bevezetésre: „A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság 

értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásá-

nak módja.” A minősítési eljárás értékelési szempontjaként 2020-tól vették figyelembe a 7.             

kompetenciához való hozzáértést. 

Az óvodában cél a fenntarthatóság kultúrájának és a fenntartható életvitelnek az élményszerű, 

játékos alapozása, a felelős gondolkodásra nevelés. Megfelelő értékrend kialakításával tudatos 

felnőtté válhatnak a gyermekek, akik odafigyelnek a fogyasztásra, a technikai vívmányok túlzott 

használatára és az elszemélytelenedés veszélyeire.  

A pedagógiai kultúra megújulásának feltétele a gyermekek fejlődési sajátosságainak, egyéni 

adottságainak, érdeklődésének megfelelő nevelési módszerek alkalmazása, ahol hangsúlyos a 

gyermeki szabadság, az önkibontakoztatás. Fontos a gyermek aktív részvétele, változatos       

tevékenységek biztosítása, élménynyújtás, ahol építenek a gyermekek természetes                   

kíváncsiságára a pedagógusok. Amit a gyermek óvodás korában elfogad, elsajátít, egész         

életében elkíséri. Ebben az időszakban érzelmileg könnyebben megközelíthetők a gyermekek.  

Forrás: pixabay 

1 
Fenntarthatóságra nevelés a nevelési-oktatási intézményekben c. Tanulmánykötet szerkesztette: Vitályos Gábor 

Áron, Kollarics Tímea: A tanösvények szerepe a fenntarthatóságra nevelésben 200.o. 



40 

 

  PEDAGÓGIAI KALEIDOSZKÓP 

Az óvodapedagógus viselkedése, attitűdje modell számukra: elfogadják az útmutatást, a mintát, 

s a természet iránti pozitív kötődés így könnyebben kialakulhat náluk. A környezeti nevelés    

személyiségformáló, szokásalakító szerepe meghatározó a fenntartható fejlődés pedagógiája 

szempontjából.  

Az első „Zöld Óvoda” pályázat 2006-ban került kiírásra a Környezetvédelmi és Vízügyi              

Minisztérium és Oktatási Minisztérium együttműködésével. A Zöld Óvodák hálózatosodása      

elindult, erős nevelést-oktatást támogató partnerségi hálózat alakult ki. A kritériumrendszernek 

megfelelően a fenntarthatóságra nevelés elvei alapján folyó nevelőmunka hangsúlyozása,       

valamint az óvodai élet minden területén komplexen megjelenő környezeti nevelés                   

elsődlegessége példaértékű. A környezeti nevelésben betöltött mintaadó szerepvállalás alapján 

országosan hét intézmény nyerte el a megtisztelő, Zöld Óvoda Bázisintézmény címet. Pécsett a 

Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodája látja el a bázisintézményi feladatokat,       

koordinálja a Zöld Óvodákat a Dél-Dunántúli Régióban. Jelenleg zajlik a „15 éves Zöld Óvoda 

Program”, mely során a gyermekek és a pedagógusok „Várostörténeti kalandok óvodásokkal” c.  

rendezvényen vettek legutóbb részt. Baranya megyében 74, Pécsett 35 óvoda rendelkezik a 

Zöld Óvoda címmel. Büszkén mondhatjuk, hogy városunkban aktívan zajlik a legkisebbeken    

keresztül a lakosság körében történő szemléletformálás. 

Az ENSZ oktatással foglalkozó szervezete az UNESCO. A fenntartható fejlődési célok (FFC)   

eléréséért az oktatás, mint a fenntartható fejlődés eszköze kulcsfontosságú ahhoz, hogy a    

gyermekeket segítse abban, hogy olyan készségek, ismeretek, képességek és attitűdök               

birtokában legyenek, hogy felelősségteljes döntést tudjanak hozni a jövőt illetően. Az FFC az  

emberiség fejlődésének legnagyobb kihívásait jeleníti 

meg: a klímaváltozáson és a környezetvédelmen túl 

olyan társadalmi szükségletek jelennek meg, mint az 

oktatás, a szociális védőrendszer, az egészség és a 

munkalehetőségek. Az oktatási rendszer minden        

intézményének fel kell ismernie a saját felelősségét és 

a szerepét abban, hogy a fenntarthatóságért felelős     

magatartás kialakításához szükséges ismereteket,     

hozzáállást és cselekvési kompetenciákat közvetítve a 

gyermekek, tanulók felé az emberiség közös jövőjére 

van közvetve befolyással.  

 

A fenntarthatóság óvodaszintű, „egész intézményes” megközelítésének sikerkritériumai: 

• A gyermekek fejlesztése, érzékenyítése, szemléletformálása a mindennapi óvodai élet   

egészében érvényesül. A Pedagógiai Programban megjelennek a fenntarthatósággal     

kapcsolatos ismeretek, készségek, perspektívák és értékek. A Pedagógiai Program célokat 

és feladatokat fogalmaz meg a fenntarthatóságért felelős magatartás kialakítása              

érdekében. (Zöld Óvoda, komplex tevékenységszervezés, élménypedagógia, zöld jeles   

napok, erdei óvoda, projekthetek stb.) 

• A fenntartható fejlődés iránti elkötelezettség az intézményvezetés részéről, és a fenntartói 

támogatás ez irányban. Az óvoda olyan fenntartható világképpel rendelkezik, amely a      

másokkal, és a környezettel való bánásmódban is megnyilvánul.   

 

Forrás: pixabay 
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• Társadalmi integráltság: A rendezvények és a foglalkozáson kívüli tevékenységek során  

alkalmazzák és ösztönzik a fenntarthatósággal kapcsolatos tanulást. A közösséghez        

tartozás és az együttműködés az óvodai szinten és a tágabb környezetben is erősödik. 

(Értékek, kultúra) 

• Működtetés, felszereltség, infrastruktúra: Az óvodavezetési gyakorlatok a fenntarthatóságot 

tükrözik (például beszerzés, víz- és energiafelhasználás, hulladékgazdálkodás, eszközök, 

felszerelések). 

 

Az egészség és a fenntartható fejlődés komplex összefüggésben van egymással: először       

megfogalmazásra került, hogy az ember okozta károk hatással vannak az emberiség fizikai,    

mentális és társadalmi egészségére. Majd a Brundtland-jelentésben rögzítették, hogy a „jó 

egészség az emberi jólét és a termelékenység alapja”. A fenntartható fejlődési célok 3. pontja az 

egészségre és jóllétre fókuszál, vagyis szükséges biztosítani az egészséges életet és              

előmozdítani a jóllétet mindenki számára minden korosztályban. 
2 

 

„Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és 

lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: 

- az egészséges életmód alakítása, 

- az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, 

- az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.” 
3 

 

 

Az óvodai teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy minden gyermek részesüljön az intézmé-

nyes nevelés keretei között olyan egészségfejlesztő tevékenységekben, melyek a teljes testi-lelki 

jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan befolyásolják.  

Az óvodás gyermekeknek is sok kihívással kell megküzdeniük, melyek nehézséget jelentenek 

számukra. Az, hogy miként veszik az akadályokat, függ a személyiségüktől, idegrendszeri        

érzékenységüktől és a lelki alkatuktól is.  

 

A lelki egészségvédelem jelentősége az óvodában 

A modern szemléletű egészségvédelem életmódbeli alternatívákat kínál, amelyekkel azonosulva 

lehetősége van az egyénnek az egészségesebb életforma választására.
4 

Az óvodában a            

pedagógiai tevékenységünk elsődleges feladata a gyermekek személyiségformálása. Az óvodai 

közeg teremti meg a gyermekek számára az intézményes szocializáció színterét. Itt tapasztalhat-

ják meg a gyermekek az óvodai lét szokás- és szabályrendszerét, az ahhoz való alkalmazkodást, 

valamit a személyközi kapcsolatok alakulását, a társas élet impulzusait. A gyermekekre hatást 

gyakorol a pedagógusok aktuális lelkiállapota, örömeik és nehézségeik, sikereik és bizonytalan-

ságuk, minden érzésük.  

 

2 https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/fenntarthato_fejlodesi_celok_oktatasa_unesco_2017.pdf 
Letöltés dátuma: 2022.05.03.  
3 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról  
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200363.kor Letöltés dátuma: 2022.05.19. 
4 Felvinczi Katalin: A mentálhigiéné és az egészségmegőrzés lehetőségei a közoktatásban, Iskolakultúra 1998/5 

Forrás: pixabay 
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Hogyan neveljünk lelkileg egészséges gyermekeket? 

Az óvodapedagógus feladatai: segítsük a gyermek társas beilleszkedését és a viselkedési       

szokások belsővé válását, a normatartás elsajátítására ösztönözzük. Biztosítsuk számára az   

érzelmi biztonságot, védettséget, fontosságot és állandóságot. Sajátos életritmusát és igényeit, 

szükségleteit, sajátosságait vegyük figyelembe. A felesleges korlátozásokat, fegyelmezéseket 

kerüljük, alakítsuk ki a csoport szokásait, szabályait, mert azok biztonságot adnak. Minden     

gyermek találja meg a helyét a csoportban! Mindenki értékes! Fontos az elismerés iránti igény 

kielégítése – dicsérettel, pozitív megerősítéssel. Ezáltal fejlődik az önbizalma, önértékelése,     

sikerélményhez jut. Biztosítsunk lehetőséget a gyermeknek az önkifejezésre, önmegvalósításra. 

Játsszon sokat, hallgasson mesét, szaladgáljon – legyen gyerek! 

 

A pedagógusok lelki egészsége – jóllét az óvodai közegben. 

A pedagógusok a személyiségükkel dolgoznak – ha az sérül, az kihat a gyermekekre is. 

A pedagógushivatás a segítő szakmák körébe tartozik, amely fokozott érzelmi megterheléssel 

jár. A pedagóguspálya elősegíti a kiégést, a teljesítményszorongást. Sok negatív hatás éri a           

pedagógusokat: idealizáló elvárásrendszer, fluktuáció, életközépi válság, „pályakezdési sokk”, 

szerepelvárások, anyagi és erkölcsi megbecsülés hiánya, túlterheltség, szervezeti kultúra        

hiányosságai stb. A megküzdés hatékonyságát befolyásolja a pedagógus pszichológiai             

immunrendszere.  

Hogy lehet mindezt ellensúlyozni? A vezető mentálhigiénés kapuőrként vigyáz a dolgozóira.    

Emberközpontú vezetéssel, támogató vezetői attitűddel fordul féléjük: tisztelet, bizalom és hit  

jellemzi az interakciókat. Ha az intézményben hatékony közösségi háló működik, ha a szervezeti 

kohézió erős, ha pozitív légkörű a munkahely, akkor elmondhatjuk, hogy a lelki egyensúly és az 

intézményi jólét megteremtésére törekszenek szervezeti szinten. 

Az utóbbi években mélyültem el a lelki egészségvédelem témájában. Mindig nagyon érzékeny 

voltam a körülöttem lévő emberek lelkiállapotára, érzéseire, megnyilvánulásaira. A pedagóguspá-

lya kihívásai, a világban lévő változások, a pandémiás helyzet fokozta a mentális sérülékenysé-

get.  

NE FELEDJÜK, HOGY A GYERMEKEK ÉP SZEMÉLYISÉGGÉ FORMÁLÁSÁHOZ  

ÉP, EGÉSZSÉGES PEDAGÓGUSSZEMÉLYISÉG SZÜKSÉGES! 

 

 

Hirdiné Deák Diána 

mesterpedagógus szaktanácsadó 

intézményvezető 
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Szakirodalom: 

• Fenntarthatóságra nevelés a nevelési-oktatási intézményekben c. Tanulmánykötet szerkesztette: 

Vitályos Gábor Áron, Kollarics Tímea: A tanösvények szerepe a fenntarthatóságra nevelésben 

200.o. 

• Felvinczi Katalin: A mentálhigiéné és az egészségmegőrzés lehetőségei a közoktatásban,            

Iskolakultúra 1998/5 

• https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/

fenntarthato_fejlodesi_celok_oktatasa_unesco_2017.pdf                                                                    

Letöltés dátuma: 2022.05.03.  

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról  

• PEDAGÓGUSPÁLYÁK- Utak és lehetőségek a kiégés és a szakmai kiteljesedés között                                          

Alkalmazott Pszichológia 2013, 13 (3): 7-25. 

• Lesku Katalin: A fenntarthatóság, mint gyermekfilozófiai probléma Iskolakultúra 2010.10.sz. 79. o. 

• Az oktatás a fenntarthatóság szolgálatában HOPPÁ Disszeminációs füzetek 41.                           

Szerkesztette: Kardos Anita, Tempus Közalapítvány, 2013 

• Korszerű Ön- és Szervezetfejlesztési Innováció- határon innen és túl                                                                        

Kertvárosi Óvoda Erasmus+ Iskolai, óvodai partnerségek projektje 

• Szücs Krisztina: Befektetés a tudatformálásba- avagy lehet-e egy óvodás környezettudatos?                                   

https://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2014/Szucs%20Krisztina.pdf                                                

Letöltés dátuma: 2022.05.02. 

• Fenntarthatósági minikurzus szakmai anyaga- Oktatási Hivatal 2021. 

• Farkas Péter: A pedagógusi szakma mentálhigiénés aspektusai: A pedagógusok lelki  egészsége                    

https://epa.oszk.hu/00900/00939/00132/keresztenyszo_EPA00939_2011_10_7.html                                                    

Letöltés dátuma: 2018.02.04. 
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Életünk és jövőnk, a fenntartható fejlődés pedagógiai kérdései 

Hogyan őrizhető meg ükunokáinknak a jelen értéke, változatossága, mindaz,                            

amit szépnek és fontosnak tartunk? 

 

Időről időre ismerkedünk új, avagy számunkra újszerű fogalmakkal pedagógusi mindennapjaink-

ban: projektmódszer, kooperáció, kompetencia … és sorolhatnánk még, melyek is azok a néhány 

éve még kissé idegenül csengő fogalmak, melyek mára már gyakorlatunk ismert részévé          

szelídültek. Úgy vélem, a fenntarthatóságot is valahogy értelmeznünk kellett, hogy aztán         

megvalósulásáért tenni is tudjunk. 

Nevelői gyakorlatunkban új kihívásokkal kell szembenéznünk e területen is. A pedagógusok      

minősítésébe új kompetenciaelvárásként került „a fenntarthatóság értékrendjének hiteles          

képviselete”. De említhetnénk az éves iskolai programok részét képező fenntarthatósági            

témahetet is. 

Mik is lehetnek azok az elvárások, törekvések, cselekvések, melyek immár kitörölhetetlenül       

helyet követelnek maguknak a nevelőmunkában, az óvodák, iskolák, kollégiumok gyakorlatában? 

Mit is kell „fenntartani”, azaz meglétét és további fennmaradását biztosítani? 

Egy, a közelmúltban kezembe került kiadvány előszava azt a kérdést veti fel, hogy kell-e          

egyáltalán tanítani a fenntarthatóságot az iskolában? A kérdésre könnyű rávágni, hogy hát       

persze, mi sem magától értetődőbb, hiszen nyakunkon a klímaválság, számos nemzetközi   

egyezmény és jogszabály deklarálja a fenntarthatósági célokat, még több, amely azokat a         

feladatokat, melyek a célok megvalósításához szükségesek. 

Ennyire egyszerű volna? A fenntarthatóságot tanítani annyit jelent, mint az életet tanítani a maga 

komplexitásában. A fenntarthatóság megvalósításához azonosulni kell egy újfajta értékrenddel, 

egy megváltozott jóllét fogalommal, és fel kell készülni az ehhez szükséges napi rutinok            

átalakítására. 

Hihetünk annak a bölcsnek, aki szerint a világban két dolog a fontos: a jelen és a jövő, s a múlt 

csak annyiban, hogy a régi korok tévedéseit ne ismételjük meg. Élj úgy a jelenben, hogy ami   

gazdagság számodra megadatik, azt utódaid is megkaphassák! S ezzel talán megfogalmazhattuk 

a fenntarthatóság értelmezését. 

Csaknem fél évszázada történt, hogy tudósok modellezték a jövőt, amely a mi jelenünk.            

Leegyszerűsítve azt mondták, hogy egy véges területen nem létezik végtelen anyagi növekedés. 

Ahhoz, hogy elkerüljük a várható környezeti, gazdasági és emberi katasztrófákat, a fogyasztási 

szokásainkon, a termelés módján kőkeményen változtatnunk kell. 

Bemutatták azt a forgatókönyvet is, amely a fenntarthatósághoz vezet. A tudományos kutatások 

és a szakmai egyeztetések hatására az ENSZ 193 tagállama 2015-ben elfogadta a fenntartható 

fejlődés 2030-ig megvalósítandó programját. Ez 17 fenntartható fejlődési célt tartalmaz, melyeket 

tevékenységekre is lebontottak. Egy olyan jövőképet képzeltek el, amely az emberekre, a       

bolygóra és a jólétre irányul, és mindenki számára egy tisztességes, egészséges és fenntartható 

életet biztosít.  
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A célok között egyaránt vannak 

• társadalmi (pl. éhezés megszüntetése, egészség, oktatás), 

• gazdasági (pl. tisztességes munka, fenntartható városok) és 

• környezeti célok (pl. az éghajlatváltozás elleni fellépés, ökoszisztémák védelme). 
 

Annak érdekében, hogy pedagógiai eszközeinkkel elősegíthessük tanítványaink szemléletének 

alakulását, ismernünk kell a fenntartható fejlődés elfogadott céljait. Ezek a következők: 

1. Megszüntetjük a szegénység valamennyi formáját világszerte.  

2. Véget vetünk az éhínségnek, élelmezésbiztonságot és javuló táplálékellátást teremtünk, és 

előmozdítjuk a fenntartható mezőgazdaságot. 

3. Egészséges életet és jóllétet biztosítunk mindenkinek, minden életkorban. 

4. Esélyegyenlőséget, általános hozzáférést biztosítunk a minőségi oktatáshoz, és mindenkinek 

elérhetővé tesszük az élethosszig tartó tanulás lehetőségét. 

5. Megteremtjük a nemek közti egyenlőséget, és megerősítjük a nők és leányok helyzetét. 

6. Biztosítjuk a fenntartható vízgazdálkodást, a vízhez és az alapvető higiéniai ellátásokhoz való 

hozzáférést mindenki számára. 

7. Mindenkinek hozzáférést biztosítunk a megfizethető, megbízható, fenntartható és modern 

energiához. 

8. Ösztönözzük a tartós, befogadó, fenntartható gazdasági gyarapodást, a teljes és eredményes 

foglalkoztatást és a tisztességes munkát mindenki számára. 

9. Teherbíró infrastruktúrát építünk, ösztönözzük a befogadó, fenntartható iparosodást, és        

támogatjuk az innovációt. 

10. Csökkentjük az országok közötti és az azokon belüli egyenlőtlenségeket. 

11. A városokat és emberi településeket befogadóvá, biztonságossá, alkalmazkodóvá,              

állóképessé és fenntarthatóvá tesszük. 

12. Biztosítjuk a fenntartható fogyasztást és termelést. 

13. Sürgősen cselekszünk a klímaváltozás és hatásai leküzdése érdekében. 

14. A fenntartható fejlesztés érdekében megőrizzük és fenntarthatóan használjuk az óceánokat, 

tengereket és tengeri erőforrásokat. 

15. Védjük, helyreállítjuk, és fenntarthatóan használjuk a szárazföldi ökoszisztémákat,             

fenntartható erdőgazdálkodást folytatunk, leküzdjük a sivatagosodást, megállítjuk és               

visszafordítjuk a talajok és a biodiverzitás pusztulását. 

16. A fenntartható fejlődés érdekében békés és befogadó társadalmakat alakítunk ki,                

mindenkinek biztosítjuk a jogorvoslatot és a törvény előtti egyenlőséget, és a kormányzás       

minden szintjén hatékony, elszámoltatható, befogadó intézményeket építünk ki. 

17. Megerősítjük a program végrehajtása eszköztárát, felélesztjük a „Globális együttműködés a 

fenntartható fejlesztésért” partnerséget. 

 

A fenntartható fejlődés kérdéskörének fontosságát jelzi az is, hogy az érettségi vizsgaszabályzat 

leutóbbi módosítása választható érettségi vizsgatárggyá tette (kidolgozva annak követelményeit) 

a „Fenntarthatóság” vizsgát. Céljaként annak vizsgálatát fogalmazta meg, hogy az érettségiző 
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rendelkezik-e a köznapi műveltség részét képező környezeti, illetve a fenntarthatósággal          

kapcsolatos ismeretekkel, továbbá, hogy képes-e összekapcsolni ismereteit a mindennapokban 

tapasztalható környezeti, illetve fenntarthatósággal kapcsolatos folyamatokkal, jelenségekkel,    

történésekkel. Továbbá: döntéseiben, válaszaiban tükröződik-e a jövőért felelős, a                  

fenntarthatóságot szem előtt tartó szemlélet. 

A nevelés területén dolgozó valamennyi szakember számára az izgalmas kérdéseket a           

megvalósítás módja, a tudatosítás, a hatékony nevelés jelenti. Mi az, amit e szerteágazó          

problémakörből „taníthatok” a fiataloknak, hogy tudom ezt megtenni, s nekem mi lehet a          

szerepem, teendőm? Mit tehet az óvoda, az iskola a megóvás, a fejlődés szemléletének és      

gyakorlatának kialakítása érdekében?  

Mint a nevelés minden területén, ez esetben is rendszerben kell gondolkodnunk, az okok és     

okozatok feltárásával, a jövőbeni következmények vázolásával. Tudásunk folyamatos bővítésén 

túl személyes példánknak elsődleges a szerepe. Ha az intézmény világát a rendezettség,         

igényesség, a felelősség, a demokratikus közélet jellemzi, jó esélyünk lehet, hogy fiataljaink    

számára mindez természetessé, követendő példává 

válik. Ha az épület belső és külső tereit, a környező 

növényvilágot (esetleg madarakat) tanulóink akarják 

és képesek magukénak érezni, óvni, gondozni, jobb 

az esélyünk. Ha a szelektív gyűjtés és a takarékosság 

nem csak óhaj, s az iskolatejes flakon nem a szemét-

gyűjtőbe kerül, ha csak annyi vizet, áramot, hőt hasz-

nálunk, amennyi valóban indokolt, ha az élelmiszerek-

ből mindenkinek jut, de teszünk az indokolatlan pazar-

lás ellen… Sok-sok kérdés marad még, fogyasztási, 

vásárlási szokásainktól a közlekedésig, a                          

szolidaritástól a hasznos anyagok összegyűjtéséig.  

A tudás gyarapításának, az informáltság növelésének esetünkben is együtt kell járnia az aktív 

cselekedtetéssel! Érezze az iskola (óvoda) minden polgára saját szerepét, felelősségét. Hassa át 

gondolkodásunkat: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”  

S ami a fenntartható élet, a biztató jövő gondolatkörében is tán a legfontosabb: az egészség.      

E téren is törekedjünk a példaadásra! Életvitelünk szolgálja hosszú távú egészségünket,           

teherbírásunkat! Példák, hitelesek csak úgy lehetünk az iskoláig magukat autóval szállíttató      

tanítványaink szemében, ha azt látják, hogy mi is tudunk gyalogolni, kerékpárral közlekedni, a 

tömegközlekedést használni. Ha szabadidőnkben mozgunk, sportolunk, bejárjuk környeztünk  

tájait, ügyelünk az egészséges táplálkozásra, kerüljük a károsító szereket, szokásokat. Ha       

magunk is cselekvő részesei vagyunk azon szemlélet megvalósításának, amiért küzdünk, amit 

egyre jobban a jövő zálogának tekintünk. Minden pedagógus – szaktárgyai által is – nevelheti  

tanítványait. Ha a matematika, a fizika, kémia példáiban, földrajzi, biológiai tanulságokban, ha a 

művészeti tantárgyakban, történelemben, testnevelésben …, az óvodai, kollégiumi projektekben 

helyet kapnak a tudást gyarapító, szemléletet formáló kérdések (és válaszok) már tettünk a    

fenntarthatóság erősítésért is. 

2022 tavasza sok olyan dologra is rádöbbentett, amelyekről az hittük (reméltük), hogy a múlt, 

avagy csak a távoli jövő problémái: háború, energiaválság, élelem- és nyersanyaghiány. Igaz, 

hogy a jövő iránti felelősségből csak egy nagyon-nagyon kicsi az egyes emberé, de az a szelet 

Forrás: Gosztolya József 
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miénk, azért nekünk kell tenni, pedagógusként még inkább. Bővíteni tudásunkat, gyarapítani  

érvrendszerünket, meggyőző erőnket, cselekedni és cselekedtetni. Észben tartani azt, hogy    

tanítványaink közül kerülnek ki a jövő döntéshozói, megvalósítói. Azok, akik tehetnek azért, hogy 

vizeink tiszták maradjanak, termőföldjeink, levegőnk ne szennyeződjék, hogy energiaellátásunkat 

mindinkább a megújuló, tiszta források fedezzék, hogy állat- is növényvilágunk fajgazdagsága ne 

csökkenjen tovább, s hogy mindaz megmaradjon ükunokáinknak (is), amit az emberiség               

évezredek alatt alkotott, az érték, a szépség. S a béke, a felelősség, az optimizmus és az        

egészség. 

 

Számos kiadvány, tanulmány segítheti a követendő szemlélet kialakításában, cselekedtetésben 

a törekvéseinket. Szívesen javaslom a Kék Bolygó Alapítvány Zöld Föld című kiadványait 

(megvásárolható, illetve letölthető https://kekbolygoalapitvany.hu), illetve a honlap további        

írásait, szolgáltatásait, továbbá a https://korforras.hu lapon olvasható blogot a „100 lépés a     

környezettudatosabb életmód felé” címen. Mindkét helyen számtalan tanáccsal, információval, 

gyakorlati példával gazdagodhatunk. 

Ha csak egy kicsit is segíthettem, elégedett vagyok. 

 

 

 

 

Gosztolya József 

mesterpedagógus szaktanácsadó 

 

Forrás: Gosztolya József 

https://kekbolygoalapitvany.hu
https://korforras.hu
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Fekete, de mégis zöld 

 

Mit is rejt magában az írásomnak adott cím? 

Talán kevesen tudják, hogy Pécstől 15 km-re található egy kis falu, Berkesd, ahol a megye talán 

legszebb iskolája található: a Berkesdi Fekete István Általános Iskola. Számomra, intézményve-

zetőként nagyon sokat jelent, hiszen magam 

is ebben az iskolában végeztem általános 

iskolai tanulmányaimat, majd pedagógus-

ként 42 éve itt dolgozom.  

Bár Fekete Istvánnak nincs személyes      

kötődése a településhez, mégis az író élete, 

munkássága több ponton találkozik a mi 

gondolatvilágunkkal. Az író természetszere-

tete, tudásának alapjai egy falusi iskolában 

kezdődtek, mely hatással volt egész életére. 

Mi is itt élünk a természet közelségében,  

körülöttünk a Baranyai-dombság lankái, pár 

kilométerre a Zengő. 

Mikor névadót választottunk iskolánknak, ez volt az egyik szempont. Tehát ezért „Fekete”. 

Mitől zöld a „Fekete”? 

15 évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy Fekete István neve kötelez bennünket, hogy ne csak           

élvezzük a természet közelségét, hanem tegyünk is érte. Ekkor pályáztunk az ÖKOISKOLA     

címre. Nagy örömmel fogadtuk, amikor átvehettük a név viselésére szolgáló oklevelet. Ezzel 

nem elégedtünk meg, és továbbléptünk, így lettünk és vagyunk ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA. 

Egy kis településen az iskola, mint közösségi tér, meghatározó az itt élő gyerekek, felnőttek      

életében. Pedagógiai programunkat is ennek megfelelően építettük fel, hogy az iskola a          

környezeti nevelés fontos színtere legyen. 

Kollégáimmal elgondolkodtunk, hogy hogyan lehet továbbadni a természet szeretetét, széppé 

tenni környezetünket. Sok olyan élmény kell a gyermekkorban, amely felnőttként is megmarad, 

amely a természet, a falu, a közvetlen környezetünk szeretetében nyilvánul meg. 

Mit tudunk adni tanulóinknak? Mire kötelez bennünket Fekete István neve? 

Tudatosítjuk tanulóinkban a környezettudatos viselkedést. Meg akarjuk értetni a tanulókkal, hogy 

az embereket érő káros hatásokért az emberek a felelősek, tehát a környezetvédelem egyéni 

felelősség is. Felhívjuk a figyelmet a kritikus fogyasztói magatartásra, a fenntartható fogyasztás 

elterjesztése érdekében. Bemutatjuk a tanulóknak, hogyan válhat életük részévé a kultúra, s    

ezzel választási lehetőséget is kínálunk nekik saját életvitelük formálásához. Tudatosan            

irányítjuk a figyelmüket az egészséges életvitelre, a káros szokások elutasítására. 

Az iskola tantermei tágasak, világosak, négy teremben interaktív táblák segítik az oktatást. Az 

aulát a sok növény otthonossá teszi, rossz idő esetén a tanulók itt töltik a tanórai szüneteket, a 

felállított pingpongasztalok kínálják a mozgás lehetőségét. Az iskola udvara parkos jellegű,      

Forrás: Berkesdi Fekete István Általános Iskola 
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bekerített, a gyerekek kikapcsolódását segíti, hogy a szabadban, jó levegőn tölthetik az óraközi 

szüneteket, délutáni foglalkozásokat. Közvetlenül mellette egy korszerű játszótér áll a rendelke-

zésükre. 

Az udvaron egy ún. szabadtéri tanterem teszi lehetővé, hogy a szabadban tanórák tarthatók 

(rajz, ének, osztályfőnöki órák stb.). 

Iskolánkban a „Pontszerző” közösségi nevelési programunk témái között kiemelt szerepe van a 

környezetvédelemnek. Ezzel foglalkozó témák:  

• hulladékgazdálkodás (szelektív hulladékgyűjtés), 

• használtelemgyűjtés (veszélyes hulladék), 

• környezetvédelmi témákkal foglalkozó pályázatok, 

• környezetvédelmi témákkal foglalkozó bemutatók, versenyek. 

 

Jeles napok: Hagyományosan minden évben megtartjuk az állandó programmal rendelkező jeles 

napokat: a víz világnapját, a madarak és fák napját, a Föld napját és a takarítási világnapot. 

Szakkörök: A tanulók érdeklődési körüknek megfelelően választják a szakköri foglalkozásokat. 

Iskolánkban környezeti neveléssel foglalkozik a környezetvédelmi szakkör. 

A foglalkozások célja a tanulók ismereteinek bővítése, napjaink környezeti problémáinak          

megismerése, a megelőzés, a pozitív befolyásolás lehetőségeinek felvázolása, a környezettuda-

tos gondolkodás kialakítása. 

Minden évben programot szervezünk a Fenntarthatósági Témahét keretében, figyelembe véve a 

különböző korosztályokat. A programok részben a tanórákhoz, részben a tanórán kívüli foglalko-

zásokhoz kapcsolódnak. 

Évek óta a „TeSzedd!” akcióba is belekacsolódunk, fontos, hogy a tanulók szokjanak hozzá a 

tiszta környezethez, ne szemeteljenek. 

Igyekszünk olyan külső partnereket is bevonni az iskola életébe, akik a természetvédelem, a   

környezetvédelem jeles képviselői: Duna-Dráva Nemzeti Park, Mecsek Erdő, Vadász Kamara.  

A versenyek is fontosak számunkra. 

Rendszeresen részt veszünk a Duna-Dráva NP által meghirdetett Fekete István nyomában ter-

mészetismereti vetélkedőn, melyen az utolsó alkalommal (2019-ben) nagy örömünkre tanulóink  

I. helyezést értek el. 

2002-ben indult útjára – az Ajkai Fekete István Irodalmi Társaság akkori elnökének, Gáspár     

Jánosnak az elképzelése, ötlete nyomán – a KELE NAPJA. Ez az országos rendezvénysorozat 

minden évben más helyszínnel, méltón képes hirdetni és őrizni Fekete István szellemiségét,    

ember- és természetszeretetét. Az azóta eltelt időszakban az író nevét viselő általános iskolák 

diákjai Ajkán, Mosonmagyaróváron, Zichyújfalun, Szobon, Gyömrőn, Monorierdőn, Almásfüzitőn, 

Győrött, Soroksáron, Kőbányán, Lajosmizsén, Galgamácsán és Berkesden mérték össze         

tudásukat a magyar táj, a magyar falu, a magyar emberek talán legelhivatottabb, leghívebb     

ismerőjének életével, munkásságával, műveivel kapcsolatban. Természetesen bemutathatták 

felkészültségüket szövegértésből, olvasásából, versírásból, rajzolásból, szobrászatból és        

fényképezésből is, kapcsolva a feladatokat egy-egy ismert vagy akár kevésbé olvasott műhöz. 
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Emellett – az író eredeti szakmájához hűen – a természetismeretben, vad-, mező- és                

erdőgazdálkodásban való jártasságukat is bizonyíthatták. 

Baranya megye egyetlen, Fekete István nevét viselő általános iskolájaként, diákjaink is évről évre 

részt vettek az országos megmérettetéseken, kis létszámú iskolaként is szép eredményeket     

elérve. Ráadásul 2013-ban nagy sikerű, azóta is pozitív példaként emlegetett „KELE NAP”-ot   

sikerült megtartani Berkesden, ahova 15 településről érkeztek tanulók, s a hagyományos         

feladatok mellett olyan versenyszámokban is megmérkőztek, mint az állathang-, vadnyom-,     

vadászkürtjel-, magyar kutyafajta-felismerés, az utóbbit például élő kutyák segítségével. A pozitív 

élmények miatt 2020-ra újra Berkesdre esett a választás, hogy a XIX. KELE NAP itt kerüljön 

megrendezésre, sajnos azonban a járvány közbeszólt. Két év halasztás után, 2022. május 7-én, 

újra a kis baranyai település fogadja az ország minden tájáról érkező, Fekete István örökségét 

lelkesen ápoló diákokat. 

Hogyan kapcsolódik össze az irodalom és a természet szeretete? 

Jelmondatunkká vált: „Szeretem a könyvet, és hiszek benne… Szeretem a könyvet, és úgy      

nézek rá mindig, mint a csodára…. Szeretem a könyvet, és a tanácsait követem.” (Fekete I.) 

Az iskola egyik fontos feladata, jó gyakorlata az olvasóvá nevelés. Ehhez remekül fel tudjuk 

használni Fekete István regényeit. Minden tanuló, minden tanévben megismerkedik egy Fekete 

István-regénnyel, amelyekben a természet szeretetét, védelmét, tanulságosabban, szebben nem 

is lehetne megfogalmazni. 

Minden évben meghirdetjük a környező iskoláknak a Fekete István értő-olvasó versenyt, amely 

az író egy-egy regényéhez kapcsolódik. Így a mi tanulóinkon kívül más iskolák tanulóit is        

megismertetjük Fekete István életével, munkásságával. 

Pedagógiai tevékenységünk fontos része, hogy a tanítványokban kialakítsuk a környezettudatos 

magatartást, legyen számukra fontos, elfogadott érték a természet szeretete, fenntarthatósága. 

„A végtelenség rendje nem ismer megalkuvást. A csillagok és az emberek útja meg van írva, és 

aki ez ellen vét, az elpusztul.” (Fekete I.) 

 

 

 

 

 

Nagy Tünde 

Intézményvezető 

Berkesdi Fekete István Általános Iskola 

Képek forrása: Berkesdi Fekete István Általános Iskola 
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Szöveg nélküli képkönyvek az olvasásfejlesztés szolgálatában 
 

A szöveg nélküli képkönyv műfajába azokat a könyveket soroljuk, amelyek kizárólag képek      

segítségével mondanak el egy történetet. A képkönyvek felépítése, szöveg nélküli történetfűzése 

sokféle lehet.  

A szöveg nélküli képkönyvek éppolyan univerzálisan érthetők, mint a 

zene vagy a képzőművészet. Így a képi ábrázolási mód miatt nem 

csak a vizuális nevelésben játszhatnak szerepet, de számos egyéb 

képességet is fejleszthetnek, melyeket könyvtári foglalkozásokon, de 

a közoktatás keretein belül is alkalmazhatunk. Megfelelő                

eszközei lehetnek az anyanyelvi és idegen nyelvi nevelésnek, a    

beszédfejlesztésnek, a gondolkodásfejlesztésnek és a fogalmazás-

tanításnak. Az Amerikai Egyesült Államokban 1970-es évek óta     

oktatási segédletként használják.  

A szöveg nélküli képkönyvek „olvasásakor” a gyermekek értelmet, 

jelentést adnak a látottaknak. Hasonlóan bármilyen önálló kép      

értelmezéséhez, jelentéssel való felruházásához, megértéséhez, a szöveg nélküli képkönyvek, 

vagyis képsorozatok olvasása is megelőzi és megalapozza a nyomtatott szövegek olvasását. Az 

olvasás-előkészítéskor az olvasási irány, a történet és a képek sorrendjének, vagy az azok       

közötti összefüggéseknek a felismerésében játszhat jelentős szerepet. A képek dekódolásának, 

azok önálló értelmezésének képessége óvodás korban alakul ki. 

A korai értelmet vagy jelentést adó feladatok és a későbbi            

hagyományos olvasási stratégiák között folytonosság tapasztal-

ható. Az olvasni még nem tudó gyermekek a képeket először 

csupán kommentálják, címkézik, így ruházzák fel őket              

jelentéssel. Ezt követően képesek lesznek a képeken látható   

történéseket követni. A mesélés a kisgyermek és többnyire egy 

vele együtt olvasó felnőtt párbeszédeként indul. Csak később  

válik önálló tevékenységgé, a gyermek monológjává. Az olvasás 

elsajátítása után kezdetben keveredik az olvasás és a mesélés. 

Majd egyre meghatározóbbá válik az írott szöveg, és végül    

megjelenik a szó szerinti olvasás. 

  
 

A képek „olvasása” az olvasástanulás jó megalapozása lehet és fejleszti a vizuális műveltséget. 

A képek értelmezésének képessége hasonló az olvasásmegértés folyamatához. A betűk,        

szótagok, szavak és mondatok balról jobbra való összekötése, és ennek következményeként a 

tartalom megértése, megegyező folyamat a vonalak, színek, formák és a képek egészének      

értelmezésével. 

A képkönyvek bármilyen korosztálynál és tudásszintnél alkalmazhatóak. A nyelvtanulásban     

rengeteg lehetőséget rejt magában éppúgy, mint az anyanyelvi nevelés során, a beszédfejlesz-

tés, a szókincsbővítés vagy a fogalmazástanítás eszköze lehet. Idegen nyelv tanulásakor az új 

A kép forrása: https://www.libri.hu/
konyv/rofusz_kinga.otthon--4.html 

A kép forrása: https://www.amazon.de/
Stein-f%C3%BCr-Giuliano-Ferri/

dp/3865662838 
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szavak megtanulását, vagy a szavak helyes mondatokká való alakítását, a képeken látható      

jelenetek leírását segítheti. 

A képkönyvek iskolai és könyvtári alkalmazására számtalan módszer  

létezik, a legfontosabb a nevelési cél meghatározása és ezt követően 

lehet a megfelelő könyvet kiválasztani. Mivel az olvasást, a szöveg     

hiányából adódóan, kreatív formában teszi lehetővé, serkenti a            

gondolkodást, a tanulást, élményszerűvé teszi az olvasás folyamatát. 

Könyvtári foglalkozásokat is színesíthet egy-egy ilyen mű közös           

feldolgozása, olvasókörök, klubok is haszonnal forgathatják ezeket a 

könyveket és biblioterápiás ülések alapjául is szolgálhat.  

A szöveg nélküli képkönyvek kézbevételével, lapozgatásával a történet a 

képek és az olvasó fantáziájával, kreativitásával együtt születik meg. A 

fejben vagy hangosan megszülető cselekményben az eredeti képek    

jelentése és az olvasó fantáziájából hozzáadott többlet aránya változó 

lehet. A foglalkozás célja lehet a minél egyénibb, változatosabb           

meseszövés.  

A csoportosan vagy párban elmondott történet fejleszti az együttműködést, az együtt gondolko-

dást, ilyenkor az egyéni képességek összeadódnak. Az együttműködés része a beszéd és a hall-

gatás egyensúlyának megtalálása a felek között. Egymás motiválása és versengés is kialakulhat, 

így a végeredmény egyre színesebb, összetettebb lehet, fejlesztve ezáltal a szociális és társas 

kapcsolatokat, erősítve az összetartozás élményét.  

A képek mint művészeti alkotások hatással vannak a befogadóra. A foglalko-

zás célja lehet akár egy-egy kép érzelmi többletjelentésének feldolgozása. 

Vizsgálható, hogy az ábrázolásmód, a színek, a háttér mit fejeznek ki. Ezáltal 

fejleszthető a vizuális műveltség. 

A témáról bővebben az alábbi műben olvashatnak. Az egyes korosztályoknak 

szóló képkönyves ajánlólista az utolsó fejezetben található: Goda Beatrix és 

Péterfi Rita szerk.: Szöveg nélküli képkönyvek. Elmélet és gyakorlat. Oktatási 

Hivatal. 2021. URL: https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖNYVAJÁNLÓ 

A kép forrása:                  
https://www.goodreads.com/
book/show/18069877-robinson
-crusoe 

 

Goda Beatrix 

könyvtáros 

Országos Pedagógiai 

Könyvtár és Múzeum 

https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=611
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Nyári olvasmányajánló az utazásról, kalandokról: 

 

Olvasmányok lányoknak és fiúknak 

Óvodásoknak: 

Csapody Kinga: Irány a Balaton! Budapest: Manó Kv.,2019 

Erne, Andrea - Metzger, Wolfgang - Gulyás Lelle: Repülővel utazunk. [Budapest]:                    

Scolar,cop. 2021 

Igaz Dóra: Katonadolog: nyári doktormesék. Budapest: Pagony,cop. 2015 

Balla Margit: Mimó a világ körül. Hetény: Anser Társaság, 2020 

 

Kiskamaszoknak:  

Igaz Dóra: Az erdei iskola. Budapest: Pagony,cop. 2018 

Gévai Csilla: Amíg kirándulunk. Budapest: Pagony,cop. 2016 

Gévai Csilla: Amíg nyaralunk. Budapest: Pagony,cop. 2018 

Scherz, Oliver: Rögtön jövünk, leugrottunk. [Budapest]: Naphegy K., cop. 2014 

Meltzer, Brad: Én, Amelia. [Budapest]: Aion, cop. 2021 

 

Kamaszoknak:  

Király Anikó: Strand, papucs, szerelem. Menő Könyvek, 2018. 

Igaz Dóra: Nyár, nagyi, net. Budapest: Pagony,cop. 2017 

Mourlevat, Jean-Claude: A visszafelé-folyó. Budapest: Pagony,2020 

Bernáth Zsolt: Lemezbolt a Szent János utcában.,2021 

Leiner Laura: Bábel. [Budapest]: L&L,2016 

 

Olvasmányok kedvcsinálónak fiúk számára 

 

Lindgren, Astrid: Kalle nyomozni kezd. [Budapest]: Móra,cop. 2017 

Gilbert Murdock, Catherine: Fiú könyve. Budapest: Manó Kv.,2020 

Kunnas, Noora: Lili, Mikko és a minikalózok. [Budapest]: Pagony,2021 

Fa Nándor: Kalandjaim a föld körül. Budapest: Kolibri,2018 

KÖNYVAJÁNLÓ 
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„Tabuk nélkül” – Élménypedagógia a rendőrségen 

 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja a Baranya Megyei                         

Rendőr-főkapitánysággal együttműködve „Tabuk nélkül” címmel pedagógus továbbképzést     

szervez jelenléti formában. 

A továbbképzés időpontja: 2022. augusztus 25. (csütörtök), 8.00 – 15.30 óráig  

(1 óra ebédszünetet tartalmaz) 

A továbbképzés óraszáma: 8 óra  

(A 277/1997. (XII. 22.) sz. Korm. rendelet 5. § (3) d) pontja szerint a képzés időtartama a 120 

órás kötelező továbbképzésbe beszámítható.) 

 

Helyszíne: Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság  

(Pécs, Vargha Damján u. 1. II. emeleti tanácsterem) 

A továbbképzés célcsoportja: elsősorban pályakezdő pedagógusokat, de minden gyakorló  

pedagógust, intézményvezetőt, intézményvezető-helyettest, munkaközösség vezetőt,              

osztályfőnököt is várunk. 

A továbbképzés célja: 

• A gyermekvédelmi szakemberek bűnmegelőzési               

értékközvetítő szerepének növelése. 

• Felvilágosítás a jogsértések észlelése során elvégzendő  

feladatokról, azok sorrendjéről. 

• Az érintett szakemberek korábbiaknak hatékonyabb 

szerepvállalása a jogtudatosítás és érdekérvényesítés 

erősítése során. 

A képzés során lehetőség lesz bepillantani a „kulisszák      

mögé”. A résztvevők megtudhatják azt, hogy a felnövekvő 

nemzedék tagjait érintő, megtörtént jogsértések esetén mit 

tehetnek, illetve mit tesznek a rend őrei. A jelenlévők             

csoportbontásban, a hagyományos frontális előadások       

mellőzésével bővítik ismereteiket. 

Jelentkezési határidő: 2022. június 15. 

 

További információ: Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ: 

 kepzes.pokpecs@oh.gov.hu 

 

Jelentkezés:  
https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSflpv0iS_fZuFX6uEAn9de6Ru47JP6n0x5pQ6JdI94dwS0iQw/viewform 

TOVÁBBKÉPZÉSEK 

mailto:kepzes.pokpecs@oh.gov.hu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflpv0iS_fZuFX6uEAn9de6Ru47JP6n0x5pQ6JdI94dwS0iQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflpv0iS_fZuFX6uEAn9de6Ru47JP6n0x5pQ6JdI94dwS0iQw/viewform
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TANULMÁNYI VERSENYEK 

 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja által szervezett                            

tanulmányi versenyek megyei fordulóiban elért eredményeiről 

 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja a 2021/2022. tanévben 7 egyéni,   vala-

mint 2 csapatversenyt szervezett, melyek megyei döntőibe közel 50 általános- és középiskola 

több mint 200 diákja jutott. A versenyeken első három helyen végzett tanulók és felkészítő  taná-

raik ünnepélyes díjátadó keretében vehették át okleveleiket és jutalmukat. Idén 79 diák, valamint 

41 felkészítő pedagógus részesült elismerésben. A Pécsi POK által szervezett tanulmányi verse-

nyek megyei fordulóiban az egyes intézmények tanulói által elért egyéni és  csapateredményeket 

figyelembe véve oklevélben részesült a legeredményesebben versenyző pécsi, illetve Baranya 

megyei általános iskola, valamint középiskola. Így került ki győztesen a  Pécsi Belvárosi Általá-

nos Iskola, a Szilvási Általános Iskola (Komló) és a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és 

Kollégiuma. 

 

helyezés tanuló neve évfolyam felkészítő tanár iskola neve 

„A Hétfejű Tündér” – komplex alsó tagozatos csapatverseny 

1. Csoboth Ágnes 3 

Vértes Nóra 
Park Utcai Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda 

1. Reisz Vivien 3 

1. Apaceller Franciska 4 

1. Horváth Máté 4 

2. Dal Porto Johanna 3 

 Patói Pálma 

Pécsi Apáczai Csere János Általános   
Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú 

Művészeti Iskola Pogányi Általános    
Iskolája 

2. Kemenes Artúr Vajk 3 

2. Rabnecz Gréta Ingrid 4 

2. Sebők Maja 4 

3. Dibuz Hanna Boglárka 3 

Varga Ágnes, Helesfayné  
Lajtai Csilla 

Pécsi Belvárosi Általános Iskola 
3. Takács Péter 3 

3. Deák Zsófi 4 

3. Doboviczki Lotti Hédi 4 

„Ismerem a technikai környezetemet” – Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi dunántúli verseny, 5−6. évfolyam 

1. Salamon Vencel 6 Bárkányi Tamásné Pécsi Belvárosi Általános Iskola 

2. Resál Botond 6 Horváthné Ronta Márta 
Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános 

Iskola, Gimnázium és Kollégium 

3. Horváth Levente Bendegúz 6 Bárkányi Tamásné Pécsi Belvárosi Általános Iskola 

„Ismerem a technikai környezetemet” – Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi dunántúli verseny, 7−8. évfolyam 

1. Szabó Krisztián Tamás 8 Tátrai Antal Jánosné 
Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános 

Iskola 

2. Szatmári Zalán Dávid 7 Bárkányi Tamásné Pécsi Belvárosi Általános Iskola 

3. Nagy Flóra 7 Bárkányi Tamásné Pécsi Belvárosi Általános Iskola 
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  TANULMÁNYI VERSENYEK 

 

helyezés tanuló neve évfolyam felkészítő tanár iskola neve 

Esélyteremtő Matematikaverseny, 5−6. évfolyam 

1. Vágvölgyi Zsolt 6 
Zámbóné Sandó Szilvia,     

Fekete Márta 
Pécsi Jókai Mór Általános Iskola 

2. Rőder Ádám 5 Fekete Márta Pécsi Jókai Mór Általános Iskola 

3. Marosvölgyi Anna 5 Regényi Judit 
PTE Gyakorló Általános Iskola és        

Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája 

Esélyteremtő Matematikaverseny, 7−8. évfolyam 

1. Hódi Ákos 8 Tóthné Deák Nikoletta 
Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és 

Általános Iskola 

2. Lábas Bence 7 Fekete Márta Pécsi Jókai Mór Általános Iskola 

3. Baksai Tamás 8 Szekeresné Régert Rita 
Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

Kalandos világunk - komplex felső tagozatos csapatverseny, 5−6. évfolyam 

1. Bernics Jázmin 6 

Kistelekiné Joó Mária 
Pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 
2. Geisz Dániel 6 

3. Hock Noel 6 

1. Hajdu Kolos 5 

Gulyás Tamás 
Hosszúhetényi Általános Iskola és     

Alapfokú Művészeti Iskola 
2. Kozmáry Flórián 5 

3. Meretei Soma 5 

1. Schellenberger Lia 5 

Salamon Szabolcs 
Pécsi Meszesi Általános Iskola             

Vasas-Somogy-Hirdi Általános Iskolája 
2. Virovecz Vanda 5 

3. Zsagár Zsanett 5 

Kalandos világunk - komplex felső tagozatos csapatverseny, 7−8. évfolyam 

1. Bogdán Franciska Regina 7 

Falusi Krisztina Véméndi Általános Iskola 2. Jordán Panna 7 

3. Kiss Zsófia 7 

1. Varga Violetta 7 

Ari Éva Magyarmecskei Általános Iskola 2. Ignácz Szabolcs 7 

3. Bogdán Krisztofer 7 

1. Dékány Martin Márk 8 

Lakosné Németh Erika Gödrei Körzeti Általános Iskola 2. Stéga Viktor 8 

3. Stern Imre 8 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny, 7−8. évfolyam 

1. Fridrich Flóra 7 Soproni Brigitta 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 

és Kollégiuma 

2. Müller Csenge Laura 7 Soproni Brigitta 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 

és Kollégiuma 

3. Galambos Dóra 7 Soproni Brigitta 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 

és Kollégiuma 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny, 9−10. évfolyam 

1. Schuller Hanna 9 Soproni Brigitta 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 

és Kollégiuma 

2. Szokol Szonja 9 Soproni Brigitta 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 

és Kollégiuma 

3. Divéki Panka 9 Soproni Brigitta 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 

és Kollégiuma 
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Baranya megyei angol nyelvi verseny, 7. évfolyam 

1. Molnár Endre Bence 7 Podpáczné Holló Magdolna Szilvási Általános Iskola 

2. Klotz Tímea 7 Kántás Krisztina Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola 

3. Gergely-Házi Hunor 7 Kántás Krisztina Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola 

Baranya megyei angol nyelvi verseny, 8. évfolyam 

1. Bükösdi Napsugár 8 Varga Ágnes Pécsi Meszesi Általános Iskola 

2. Pencz-Amrein Franciska 8 Keresztes Nóra 
Koch Valéria Gimnázium, Általános   

Iskola, Óvoda, Kollégium És Pedagógiai 
Intézet 

3. Perjési Bence 8 Dobó Gergely Pécsi Jókai Mór Általános Iskola 

Baranya megyei középiskolai angol nyelvi verseny, 9/I. évfolyam 

1. Schneider Bálint 9 Szlovák-Baris Katinka Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 

2. Gerentsér Áron 9 László Éva 
Pécsi Tudományegyetem Gyakorló    

Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda 
Babits Mihály Gimnáziuma 

3. Bányai Gergő 9 László Éva 
Pécsi Tudományegyetem Gyakorló     

Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda 
Babits Mihály Gimnáziuma 

Baranya megyei középiskolai angol nyelvi verseny, 9/II. évfolyam 

1. Szelényi Bernát 9 Stankovics Kinga 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 

és Kollégiuma 

2. Koszorús Nimród Tamás 9 Stankovics Kinga 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 

és Kollégiuma 

3. Török Tamara Petra 9 Molnár Eszter Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 

Baranya megyei középiskolai angol nyelvi verseny, 10/I. évfolyam 

1. Horváth Gábor 10 Miklán Mónika 
Koch Valéria Gimnázium, Általános    

Iskola, Óvoda, Kollégium És Pedagógiai 
Intézet 

2. Flibert Virág 10 Dr. Oroszlán Anikó 
Pécsi Tudományegyetem Gyakorló     

Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda 
Babits Mihály Gimnáziuma 

3. Palovecz Júlia 10 Dr. Oroszlán Anikó 
Pécsi Tudományegyetem Gyakorló    

Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda 
Babits Mihály Gimnáziuma 

Baranya megyei középiskolai angol nyelvi verseny, 10/II. évfolyam 

1. Tajti Jázmin Tímea 10 Darázs Ágnes Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 

2. Pétersz Benedek 10 Kamarás Zsuzsa 
Pécsi Református Kollégium Gimnáziu-

ma, Általános Iskolája, Óvodája és    
Alapfokú Művészeti Iskolája 

3. Holczer Richárd Pál 10 Hámoriné Misky Sarolta Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium 

helyezés tanuló neve évfolyam felkészítő tanár iskola neve 
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Baranya megyei középiskolai biológiaverseny, 9. évfolyam 

1. Takaró Nóra 9 Szerémy Katalin Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 

2. Huszka Márk László 9 Dr. Nagy Mária Gabriella Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 

3. Czakó Fanni Gréta 9 Szerémy Katalin Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 

3. Vass Zsanett Nóra 9 Szerémy Katalin Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 

Baranya megyei középiskolai biológiaverseny, 10. évfolyam 

1. Mozsgai Míra 10 Szerémy Katalin Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 

2. Bene Zsófia 10 Bosnyák Magdolna 
Pécsi Tudományegyetem Gyakorló    

Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda 
Babits Mihály Gimnáziuma 

3. Szabó Zsófia 10 Szerémy Katalin Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 

Baranya megyei középiskolai biológiaverseny, 11. évfolyam 

1. Jámbor László Bendegúz 11 
Lajos Lilla, Dr. Nagy Mária 

Gabriella 
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 

2. Radnai Míra Júlia 11 Németh Tamás Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 

3. Kulcsár Kolos 11 Németh Tamás Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 

Ránki György dunántúli történelemverseny 

1. Borosnyay Noémi Kincső 10 Imréné Bathó Fruzsina 
Pécsi Református Kollégium                

Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája 
és Alapfokú Művészeti Iskolája 

2. Tengler Johanna 10 Hosszú Csaba 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 

és Kollégiuma 

3. Dávid Zsófia Julianna 11 Perger Attila Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 

helyezés tanuló neve évfolyam felkészítő tanár iskola neve 
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A 2021/2022. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny  

Baranya megyei eredményei 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Oktatási Hivatal által közösen meghirdetett 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny a 2021/2022-es tanévben is megrendezésre került. 

A versenyek – a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint – két vagy három             

fordulósak, és egy, két, illetve három kategóriában zajlottak. Egy-egy forduló írásbeli, szóbeli és 

gyakorlati feladatok teljesítéséből állt. Helyezést csak a döntő fordulóba jutott tanulók               

szerezhettek. A döntőbe jutottak a 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21.§ g) és i) pontjai alapján 

a felsőoktatási felvételi eljárás során többletpontra lehetnek jogosultak.  

A versenykiírás értelmében a döntő helyezettjeinek nevét, évfolyamát, osztályát, iskolájuk és a 

felkészítő tanárok nevét az Oktatási Hivatal a honlapján közzéteszi, a nyilvánosságra hozott    

adatok bárki számára hozzáférhetők.  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/oktv_kereteben/

eredmenyek/2021_2022_helyezettek 

 

A döntőbe jutott diákoknak, felkészítő tanáraiknak és iskoláiknak ezúton gratulálunk!  

A 2021–2022. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen helyezést elért,   
díjazott tanulók 

helyezés tanuló neve osztály iskola felkészítő tanár 

angol nyelv I. kategória 

6. Lukács Zsuzsanna 11.b 
Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános 
Iskola, Gimnázium és Óvoda 

Pámer Melinda 

biológia II. kategória 

20. Takács Alexander 12.c 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és 
Kollégiuma 

Csikyné Radnai Éva 

33. Puskás Péter János 11.c 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és 
Kollégiuma 

Dr. Nyisztor Zsolt 

dráma 

2. Mali Máté Zoltán 12.f Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Vatai Éva 

3. Fehér Anna Erzsébet 12.c 
Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium 
és Technikum 

Zaharia Zita 

14. Halmos Adél 11.d Pécsi Janus Pannonius Gimnázium Gilincsek Tímea 

16. Szemelyácz Hanna 11.f Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Vatai Éva 

18. Varga András 11.b Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 
Dr. Almásiné Balatinácz 
Éva 

földrajz 

14. Kormány Péter 12.b Pécsi Janus Pannonius Gimnázium Szlovák-Baris Katinka 

28. Polai Miklós Gergely 12.d 
Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános 
Iskola, Gimnázium és Óvoda 

Száraz Tamás 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/oktv_kereteben/eredmenyek/2021_2022_helyezettek
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/oktv_kereteben/eredmenyek/2021_2022_helyezettek
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francia nyelv II. kategória 

1. Szijártó Máté Zoltán 12.f Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Polohn Yvette 

6. Tőkés-Füzesi Tekla 12.f Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Polohn Yvette 

8. Mali Máté Zoltán 12.f Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Polohn Yvette 

11. Keresztesi Anna Róza 12.f Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Polohn Yvette 

12. Zsigmond Rozi 11.f Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 
Mayerné Németh    
Krisztina, Polohn Yvette 

18. Bulsz Izabella 12.f Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Polohn Yvette 

19. Bien Jázmin 12.f Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Polohn Yvette 

20. Szemelyácz Hanna 11.f Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Polohn Yvette 

27. Ur Bendegúz 11.f Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 
Mayerné Németh    
Krisztina, Polohn Yvette 

29. Szarka Bernadett 12.f Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Polohn Yvette 

horvát nyelv és irodalom 

2. Sántha Éva Ilona 11.a 
Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános  
Iskola, Gimnázium és Kollégium 

Gergics Miklósné 

4. Gálity Marina 11.a 
Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános  
Iskola, Gimnázium és Kollégium 

Gergics Miklósné 

5. Ronta Fruzsina Veronika 11.a 
Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános  
Iskola, Gimnázium és Kollégium 

Gergics Miklósné 

informatika II. kategória 

34. Kempf Alex 12.b Pécsi Janus Pannonius Gimnázium Ódor Péter 

kémia I. kategória 

17. Csonka Illés 10.a 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és 
Kollégiuma 

Mostbacher Éva 

kémia II. kategória 

6. Takács Alexander 12.c 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és 
Kollégiuma 

Mostbacher Éva 

magyar irodalom 

26. Balázs Gergely 12.d Pécsi Janus Pannonius Gimnázium Valusek Andrea 

matematika I. kategória 

5. Szente Tamás 12.a 
Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium 
és Technikum 

Zrínyiné Pelczer Lívia 

23. Ruszinko Koppány György 12.c 
Baranya Megyei SZC Pollack Mihály Techni-
kum és Kollégium 

Szécsei Mónika Krisztina 

matematika II. kategória 

21. Metzger Ábris András 12.b Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 
Dombi Anna, Meisz-
terics Zoltánné 

matematika III. kategória 

27. Kempf Alex 12.b Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 
Dombi Anna,              
Meiszterics Zoltánné 
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német nemzetiségi nyelv és irodalom 

1. Flódung Áron 12.b 
Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, 
Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet 

Szigriszt Adrienn 

3. Kozmács Luca Mathilda 11.a 
Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, 
Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet 

Büki Adél 

14. Sal Kinga 11.a 
Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, 
Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet 

Büki Adél 

17. Pesti Hanna 11.d Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 
Bollérné Pap Anikó  
Mária, Kuttor Eszter 
Tímea 

német nyelv II. kategória 

3. Flódung Áron 12.b 
Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, 
Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet 

Szigriszt Adrienn 

7. Werner Boróka 12.c Pécsi Janus Pannonius Gimnázium Bacskay Beáta 

20. Plaszauer Petra 11.b 
Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

Szarka Gabriella 

24. Mehring Fruzsina 11.c Pécsi Janus Pannonius Gimnázium Szalainé Wéber Mária 

olasz nyelv I. kategória 

23. Zsigmond Rozi 11.f Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 
Mayerné Németh    
Krisztina 

olasz nyelv II. kategória 

6. Harmat Zsófia Anna 12.d Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium Bacskay Katalin 

19. Németh Panna Petra 12.d Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium Bacskay Katalin 

történelem 

30. Rekettye Balázs 11.b Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Bárdi Judit 

vizuális kultúra 

2. Kis-Halas Emma Julianna 12.b 
Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium 
és Technikum 

Dezsőné Faragó Márta 

3. Kovács Kíra 11.b 
Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium 
és Technikum 

Dr. Ernszt András 

6. Soláry Henriett 11.b 
Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium 
és Technikum 

Szentgróti Dávid 

13. Kersák Viktória 11.c 
Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium 
és Technikum 

Horgas Karina 

16. Szabó Klaudia 11.b 
Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium 
és Technikum 

Vata Enikő,                   
Dr. Ernszt András 

19. Heilmann Dominik 12.b 
Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium 
és Technikum 

Molnár Tamás,         
Prell Norbert 

21. Szabó Kamilla 11.b 
Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium 
és Technikum 

Bőhm Gergely 

22. Frics Kamilla 11.b 
Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium 
és Technikum 

Bőhm Gergely 

29. Gergics Daniella 11.b 
Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium 
és Technikum 

Dr. Ernszt András, 
Szentgróti Dávid 

30. Gyöngyi Bálint László 12.b 
Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium 
és Technikum 

Marián Ramóna 
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Kalandos világunk – Mit rejt a barlang? 

 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Központja hiánypótló versenyt szervezett „Kalandos        

világunk” címmel, idén első ízben.              

A verseny idei témája a „Barlang” volt.     

A vetélkedőt olyan gazdagító programként 

szerveztük, amely előtérbe helyezte a     

diákok közötti együttműködést, a teljes 

személyiség fejlesztését, a felfedező    

problémamegoldást. Az egyéni versenyzés 

helyett hangsúlyt kapott a csapatteljesít-

mény, a tantárgyi tudás helyett a többszö-

rös intelligencia, a megtanult válaszok     

helyett az alkotás élménye. A megmérette-

tés a jelenség alapú tanítás-tanulás      

szemléletmódját követte, az adott témában           

előforduló, a valós életben is értelmezhető kérdések, problémák megoldása elé állította a         

diákokat. 

A verseny 2 kategóriában került meghirdetésre 5–6., valamint 7–8. évfolyamos tanulók körében.  

A döntőn való részvételhez 7 előzetes feladatot kellett teljesíteniük a 3 fős csapatoknak a kért 

határidőig. Rajzos feladat volt a „Hogyan viselkedjünk egy barlangban?”, amelyben viselkedési 

szabályokhoz kértünk információs táblát. Más alkalommal a csapat logójának megrajzolása volt a 

feladat az ötletes csapatnévhez kapcsolódóan. Voltak barlangmakett-készítő, valamint legalább 

50 centiméteres szárnyfesztávolságú barlangi denevért megalkotó kihívások is. A bármely 

anyagból készült állat repülését rögzített kisfilm is bemutatta.  

Szintén kreatív módon kellett a versenyzőknek kövek, kavicsok ihletéséből kőzenét szerezniük, 

és viselhető, színes nyakláncot alkotniuk az ősi divatnak megfelelően. Amikor a diákok a           

barlangokban aranyat találtak, feladatul kapták, hogy a játékban költsenek el egy nagyobb       

összeget iskolai vagy lakóhelyi célra. A részletes indoklásból ki kellett derülni annak, hogy a terv 

életszerű-e. Értékelési szempontként a csapatoknak ügyelniük kellett a nyelvhelyességre, más 

feladatok megoldásakor a kivitelezésre, a produktum technikai, műszaki színvonalára, a            

kreativitásra, díszítésre, esztétikai hatásra, anyaghasználatra is.  

A döntőbe kategóriánként a legjobb 5-5 csapat került.  

A feladatok Howard Gardner többszörös intelligencia modellje alapján az alábbi készségterületek 

többségét érintették: 

• matematika-logikai • természeti 

• nyelvi-kommunikációs • testi-mozgásos 

• személyes-intraperszonális • vizuális-térbeli 

• társas-interperszonális • zenei. 
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A komplex felső tagozatos csapatverseny döntőjét, melynek a     

Pécsi Testvérvárosok Terei  Általános Iskola adott otthont,        

2022. április 20-án rendeztük. 

A döntő megmérettetésen a gyerekek 3D medvét készítettek a   

rendelkezésükre álló  eszközökből: csupán 5 db A4-es lapból és 

maximum 10 db gémkapocsból. Ezt követően feladatuk volt       

egymás barlangmakettjének, ősi ékszerének, valamint medvéjének 

zsűrizése is. Megoldottak egy izgalmas barlangkvízt, végül egy 

puzzle kirakásával a következő évi versenyünk kerettémáját         

fedezhették fel, mely a tűz lesz. 

 

A „Kalandos világunk — Mit rejt a barlang?” versenyeredményei: 

Az első 3 helyezettnek járó elismeréseket a 2022. június 7-én megrendezésre kerülő ünnepélyes 

díjátadó keretében vették át a csapatok, valamint felkészítő tanáraik. 

A versenyző tanulóknak és felkészítő tanáraiknak ezúton is gratulálunk! 

A versenyre készített alkotások fotói az alábbi linken tekinthetők meg: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/kalandos_vilagunk_verseny 

7–8. évfolyam 

Helyezés Iskola neve Csapat neve Csapat tagjai Felkészítő tanár 

I. Véméndi Általános Iskola Csokis kekszek 

Bogdán Franciska Regina 

Falusi Krisztina Jordán Panna 

Kiss Zsófia 

II. Magyarmecskei Általános Iskola Mecskei kalandvágyók 

Varga Violetta 

Ari Éva Ignácz Szabolcs 

Bogdán Krisztofer 

III. Gödrei Körzeti Általános Iskola Barlanglakók 

Dékány Martin Márk 

Lakosné Németh Erika Stéga Viktor 

Stern Imre 

5–6. évfolyam 

Helyezés Iskola neve Csapat neve Csapat tagjai Felkészítő tanár 

I. 
Pécsi Sziebert Róbert Általános Iskola és 

AMI 
Barlang-ászok 

Bernics Jázmin 

Kistelekiné Joó Mária Geisz Dániel 

Hock Noel 

II. Hosszúhetényi Általános Iskola és AMI SKH-Trio 

Hajdu Kolos 

Gulyás Tamás Kozmáry Flórián 

Meretei Soma 

III. 
Pécsi Meszesi Általános Iskola Vasas-

Somogy-Hirdi Általános Iskolája 
Városnézők 

Schellenberger Lia 

Salamon Szabolcs Virovecz Vanda 

Zsagár Zsanett 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/kalandos_vilagunk_verseny
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 „A Hétfejű Tündér” – komplex alsó tagozatos csapatverseny 

 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Központja csapatversenyt szervezett, 3–4. osztályos      

gyerekek számára, „A Hétfejű Tündér” címmel. A verseny – amely Baranya megyében az idei 

tanévben második alkalommal került meghirdetésre – lehetőséget kínált a 8-10 éves diákok    

számára, hogy csapatmunkában, egymással kooperálva elmélyüljenek a mesék, a fantázia, a 

természet világában. A verseny komplexitását az adta, hogy az anyanyelvi kommunikáció mellett 

lehetővé tette a természettudományos, technikai, matematikai, esztétikai-művészeti, szociális és 

vállalkozói kompetenciák alkalmazását és azok további fejlődését. A verseny pedagógiai célja az 

ifjúsági irodalom értékes gyöngyszemein keresztül előmozdítani a gyermekek olvasóvá             

nevelését. 

A tanulók – 4 fős csapatokat alkotva – két iskolai levelező fordulón vettek részt, melyet követően 

a 6 legjobb csapat került a döntőbe. 

A verseny Békés Pál: A Félőlény, valamint Gévai Csilla: Nagyon zöld könyv írásait helyezte a    

középpontba. A művek feldolgozása során többek között az alábbi feladattípusokkal találkoztak a 

versenyző csapatok: adatok és gondolatok értelmezése; irodalmi, képzőművészeti alkotó; érve-

lés; grafikus ábrázolás; információ felismerése, visszakeresése; kutatás; következtetés levonása; 

lényegkiemelés; számítások; színjátszás; szövegalkotás. 

 

A komplex alsó tagozatos csapatverseny döntőjét, melynek a PTE GYÁIG Deák Ferenc             

Általános Iskolája adott otthont, 2022. május 4-én rendeztük. 

A döntő megmérettetésen a csapatok mindegyike 5 perces színpadi jelentet adott elő, melyhez a 

díszletet és a jelmezt saját maguk készítették, kizárólag hulladékok felhasználásával. A fenntart-

hatóság, a tanulók érzékenyítése és a példamutatás céljából, amennyire csak lehet, a verseny 

során a környezetebarát kivitelezést szorgalmaztuk. 

Majd izgalmas csapatjátékok következtek, többek között kép-kvízt oldottak meg, „posztoló       

komposztoló” játékban vettek részt, és „erdei sorakozóban” is felmérték tudásukat. 

Az iskolai fordulókon, valamint a döntőben szerzett pozitív tapasztalatok, játékos feladványok     

tartalmas versenyélményt nyújtottak mind a gyerekeknek, mind a felkészítő pedagógusoknak.     

A csapatok rendkívül kreatív és látványos előadásai, valamint a csapatjátékokon való aktív     

részvételük is hozzájárult a verseny sikeréhez. 
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A „Hétfejű tündér” döntőbe jutott csapatok versenyeredményei: 

Az első 3 helyezettnek járó elismeréseket a 2022. június 7-én megrendezésre kerülő ünnepélyes 

díjátadó keretében vették át a gyerekek, valamint felkészítő tanáruk. 

A versenyző tanulóknak és felkészítő tanáraiknak ezúton is gratulálunk! 

5-6. évfolyam 

Helyezés Iskola neve Csapat neve Csapat tagjai Felkészítő tanár 

I. 
Park Utcai Katolikus Általános Iskola 

és Óvoda 
  

Négypettyes 
katicabogár 

  

Csoboth Ágnes 

Vértes Nóra 
Reisz Vivien 

Apaceller Franciska 

Horváth Máté 

II. 

Pécsi Apáczai Csere János Általános 
Iskola, Gimnázium, Kollégium, AMI 

Pogányi Általános Iskolája 
  

Arany csapat 
  

Dal Porto Johanna 

Patói Pálma 
Kemenes Artúr Vajk 

Rabnecz Gréta Ingrid 

Sebők Maja 

III. Pécsi Belvárosi Általános Iskola 
Varázslatos 
Varázslók 

Dibuz Hanna Boglárka 

Varga Ágnes,             
Helesfayné Lajtai Csilla 

Takács Péter 

Deák Zsófi 

Doboviczki Lotti Hédi 

IV. 
Istvánffy Miklós Általános Iskola 

  
Tündérlánc 

  

Horváth Léna Panka Vasné Flender          
Zsuzsanna, Hegedüs 

Judit, Béláné Gaál 
Krisztina, Golobics    

Melinda 

Golobics Lilien Hanna 

Kertész Liza 

Klem Zsófia 

V. 
Királyegyházai Általános Iskola 

  

Villám olvasók, 
Királyegyháza 

  

Tálos Vivien 

Borzáné Petró        
Krisztina 

Orsós Dominik           
Nikolasz 

Bódog Loretta Málna 

Horváth Maja Rita 

VI. Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola 
"Villámolvasók"

Pécs 

Sikó Zsombor 

Megyeri Hajnalka 
Kárpáti Zoltán Levente 

Kovaliczky Anna       
Rebeka 

Bartos Kata 
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Központi telefonszámunk: +36-1/374-2243 
 

Tematikus e-mail-címek: 
 

Szaktanácsadás:  

szaktanacsadas.pokpecs@oh.gov.hu 
 

Minősítés, tanfelügyelet, önértékelés:  

pokpecs@oh.gov.hu 
 

Versenyek:  

versenyek.pokpecs@oh.gov.hu 
 

Pedagógus-továbbképzés:  

kepzes.pokpecs@oh.gov.hu 

 

Általános levelezés:  

info.pokpecs@oh.gov.hu 

 

Címünk: Oktatási Hivatal  

    Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 

7622 Pécs, Dohány utca 5.  

(bejárat a Vasvári Pál utcai és a Jogász utcai kapu felől) 

 

Levelezési címünk: 7603 Pécs 3., Pf. 2. 

ELÉRHETŐSÉGEINK 
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