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 „Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó. 

Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virágja, rengeteg sok. 

Tanulj meg örvendezni nekik.  

Igyekezz többet törődni azzal,  

ami még a világ szépségeiből csodálatosképpen megmaradt, 

az emberiség minden pusztításai mellett is.” 

(Wass Albert) 

 

 

1. A KÖRNYEZETVÉDELEM KIALAKULÁSA 
 

 

A környezet védelme évszázadok óta az emberi társadalom fontos feladata.                   

A környezetvédelem mint országhatárokat átlépő nagy társadalmi mozgalom a 20. század 

hatvanas éveiben alakult ki az Amerikai Egyesült Államokban. 

A környezet állapotának kedvezőtlen változása a századforduló kétségkívül legnagyobb 

civilizációs kihívása. Az elmúlt évtizedekben a világ számos országában végbemenő 

gazdasági fejlődéssel párhuzamosan rendkívüli mértékben megnőtt a természeti erőforrások 

kiaknázása és a gazdasági tevékenységből eredően a környezet terhelése, minőségének 

károsodása és a globális környezetváltozás kockázata. Ugyanakkor a környezeti megfigyelő 

rendszerek és kutatási módszerek fejlődésével világosabb kép alakulhatott ki a földi környezet 

állapotáról, folyamatairól és az emberi tevékenységek különféle hatásairól. Hosszú idő kellett 

a légköri savasodás, az üvegházhatás erősödése, a biológiai sokféleség csökkenése és a 

környezet állapotában végbemenő más folyamatokat kiváltó különféle hatások megértéséhez 

is. A 60-as évektől kezdődően világszerte mind nagyobb figyelemmel fordultak a társadalmi 

jólét, a gazdasági - kulturális előrehaladás és a természeti erőforrások közötti összefüggések 

feltárása felé. Az elmúlt évtizedek megfigyelései és vizsgálatai alapján világossá vált, hogy a 

társadalmi - gazdasági fejlődés és a környezetvédelem világméretű problémáinak megoldása 

együttes, tudományos, gazdasági, jogi és etikai megközelítést kíván. 

E felismerés különösen azt követően erősödött meg, hogy bizonyossá vált: a környezeti 

hatások minden határt átlépnek, az emberi tevékenységből eredő szennyezőanyagok már a 

legtávolabbi vidékekre is eljutottak, a különböző légköri kibocsátások rendkívüli módon 

veszélyeztetik a földi légkör és ezáltal a környezet állapotát. Ugyanez az időszak meggyőző 

példákkal szolgált arra, hogy a természeti erőforrások hasznosításában is egyre nagyobb 

szerepe van a világméretű összefüggéseknek (pl: trópusi fakereskedelem). 



 6 

A kedvezőtlen környezeti változások növekvő kockázatot jelentenek, s ez arra hívja fel 

a figyelmet, hogy e folyamatok nemcsak átfogó megközelítést, hanem összehangolt kutatási 

programokat és nemzetközi intézkedéseket tesznek szükségessé. (http://www.ecolinst.hu/) 

 

 

1.1 A globális problémák felismerése 

 

A XIX. században és a XX. század első évtizedeiben a specializálódott tudományok 

által felhalmozott ismeretek lehetővé tették annak felismerését, hogy a geoszféra-bioszféra 

alapvető folyamatai globálisak. Ezek a következők: 

- az életfolyamatok, 

- az éghajlat mint rendszer, 

- az elemek biogeokémiai körforgása, 

- a víz körforgása. 

Ezen alapfolyamatok rendkívül bonyolult rendszert alkotnak, amelyben valamelyik 

tényező változása maga után vonja a többi elem módosulását.  

A XX. században a Föld ötödik globális folyamata az emberi tevékenység.                     

A globalizálódás az ipari társadalom kialakulásával kezdődött. Fokozatosan szerveződött a 

világgazdaság, amelynek velejárójaként jöttek létre a nemzetgazdaságok (nemzetállamok).     

A folyamat markánssá a XVIII. századtól vált, amikor elkezdődött a modern nagyipar 

szerveződése, növekedett a nemzetközi kereskedelem szerepe. A változások a társadalom 

egészét érintették. A XX. századra az ember közvetlen, illetve közvetett természetátalakító 

tevékenységét kiterjesztette a Föld egészére. Az ipari társadalom emberének több évszázados 

lineáris gondolkodási stílusa, a társadalomfejlődés lineáris gazdasági fejlődési modellje, 

abszolút pénzcentrikus értékrendje rosszul működik. Az évi összjövedelem 85 %-át a 

lakosság 23 %-a fogyasztja el.  

A globális problémák megismerésének, kezelésének szükségessége nem új igény. 

Alexander von Humboldt gazdasági célú dél-amerikai útján szerzett tapasztaltakból 

kiindulva már az 1800-as évek elején felhívta a figyelmet arra, hogy az őserdők irtása a Föld 

egészét érintő klímaváltozást von maga után. Svante Arrhenius 1896-ban arról írt, hogy a 

légkör szén-dioxid koncentrációjának növekedése klímaváltozással jár. Ezek azonban még 

csak jelzések voltak. (NÁNÁSI 2005:34-35) 

A globális problémák tényleges felismerése és szisztematikus kutatása a 60-as években 

kezdődött el. 1962-ben egy amerikai újságírónő, Rachel Carson megírta a Néma tavasz című 

http://www.ecolinst.hu/
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művét. A könyv a természetben felhasznált kémiai anyagok kedvezőtlen biológiai hatására 

hívta fel a figyelmet. A Néma tavasz nem tudományos mű, ugyanakkor igen színesen és 

megrázóan ábrázolja a peszticidek helytelen alkalmazásának nemkívánatos következményeit. 

Ez a könyv hozzájárult ahhoz, hogy a környezet megóvása társadalmi mozgalommá vált.       

A 20. század hatvanas éveinek első felében az a látomás, amelyet Carson leírt, teljesen 

szokatlan volt, és drámai módon rázta fel a vezető értelmiségi körök lelkiismeretét. Ezért 

tulajdonképpen a Néma tavasz című könyv megjelenésétől lehet számítani a 

környezetvédelem fogalmának bekerülését a társadalmi tudatba és az emberek 

gondolkodásába. A Néma tavasz szerzője nem tudós, hanem tehetséges író, aki azt a feladatot 

vállalta magára, hogy megkondítja a vészharangokat és egy másfajta gondolkodást, más 

megközelítési lehetőséget sugalmaz. Az ökológusok, környezetvédők és növényvédő szerek 

gyártói között elindult a „peszticid háború”. 

A környezet- és természetvédő aktivisták javaslatára 1970. április 22-én tartották meg 

az Egyesült Államokban az első Föld napja rendezvényt. Mintegy 20 millió ember vett részt a 

különböző eseményeken, felvonulásokon, és tiltakozott a környezet romlása ellen. A modern 

környezetvédelmi mozgalmak megjelenését ettől a dátumtól számítják. Később a 

kezdeményezés átterjedt a többi kontinensre, és ma már világszerte, így Magyarországon is 

minden évben megtartják a Föld napját április 22-én, amikor is értékelik a globális és helyi 

problémákat. 

1986-ban megalakult a Római Klub 10 ország 30 tudósából és vezető szakemberéből. 

Az emberiség veszélyeztetett helyzetének, a világproblematikának a felvázolását és 

tanulmányozását tűzték ki célul. Fontos esemény volt a Római Klub létrejötte, ami a 

globálisan gondolkodó elit értelmiség vitafóruma, szigorúan zártkörű tagsággal: maximum 

100 fő lehet a tagja. Első jelentését Dennis Meadows és munkatársai állították össze, és 1972-

ben jelent meg, A növekedés határai címmel. A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a 

21. század közepére globális környezeti katasztrófa léphet fel, kimerülnek a természeti 

erőforrások, drámai módon megnövekszik a környezet szennyezettsége, s a Föld rohamosan 

növekvő lakosságát egyre nehezebb lesz megfelelő mennyiségű és minőségű élelemmel, 

ivóvízzel ellátni. Mindennek elkerülésére kidolgozták a globális egyensúly koncepcióját, 

amely szerint sürgősen csökkenteni kell a népesség növekedését, korlátozni kell az ipari 

termelést és a meg nem újuló természeti erőforrások felhasználását. A jelentés javaslatai 

nagyrészt és egyoldalúan a gazdasági növekedés korlátozására irányultak. A fejlődő országok 

politikusai és tudósai is általánosságban ellenérzéssel fogadták a Római Klub első jelentését, 

amely lényegében megalapozta a zéró növekedés koncepcióját. A fejlődő világ esetében 

http://www.mindentudas.hu/mindentudasegyeteme/zrinyi/20040806lang2.html
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mindez egyenlő lett volna a szegénység és elmaradottság konzerválásával. Így természetes, 

hogy ezeket a nézeteket a fejlődő országok politikusai, közéleti személyiségei nem tehették 

magukévá. Minden kritika ellenére a könyv óriási érdeme, hogy felrázta a világ lelkiismeretét. 

Vitákat gerjesztett a további útkeresés, a méltányos, történelmileg is igazságos megoldások 

érdekében. 

További lényeges előrelépést jelentett az UNESCO Ember és bioszféra programja.        

E nemzetközi együttműködési programot több éves előkészítő munka után, az UNESCO 1970 

októberi közgyűlésén fogadták el. Alapvetően azt vizsgálták, hogy az egyes éghajlati övezetek 

- mint például a trópusi erdők, mérsékelt égövi erdők, szavannák és füves területek, hegyi 

ökoszisztémák, illetve tavak, folyóvizek, tengerparti övezetek, szigetek - élővilága és az 

emberi tevékenység között milyen kölcsönhatások alakulnak ki. 

Az ENSZ 1968-as közgyűlésén U Thant, az ENSZ főtitkára már az elmondta, hogy 

olyan új jelenségek vannak kibontakozóban, amelyek békés körülmények között is globális 

veszélyt jelentenek az emberiség számára; ezek a jelenségek pedig a környezet degradálódása 

és a környezetszennyezés. A főtitkár javaslatára szervezett világkonferenciát erről az ENSZ 

1972. június 5-én Stockholmban. Azóta június 5-e a Környezetvédelmi világnap, amelyről 

világszerte és Magyarországon is minden évben megemlékeznek, elsősorban az állami, 

kormányzati intézmények szervezésében.  

1972-ben az ENSZ égisze alatt Stockholmban összehívták az „Emberi Környezetért” 

konferenciát, ahol kiadtak egy nyilatkozatot az emberi környezet megóvásáról, jobbításáról, 

hangsúlyozva a nemzetközi együttműködés fontosságát. Eredménye a következő 

dokumentumok és intézkedések megszületése, elfogadása volt: 

- Nyilatkozat az emberi környezetről 

- Nyilatkozat az irányelvekről 

- Akcióprogram-javaslatok. 

Határozat született egy új ENSZ szakosított szervezet, az Egyesült Nemzetek Környezeti 

Programja (United Nations Environmental Programme - UNEP) felállításáról Kenya 

fővárosában, Nairobiban. A konferencia elsősorban a természeti és az épített környezet 

(levegő, víz, talaj, élővilág, táj, települések) problémáira koncentrált. Az emberiség egyéb 

súlyos gondjai is szóba kerültek, mint például a gazdasági és technológiai szakadék a fejlődő 

és a fejlett országok között, a globális nukleáris katasztrófa lehetősége, a fegyverkezés és a 

helyi háborúk környezeti hatásai. A konferencia nagy hatással volt a környezetvédelmi 

politikák kialakulására nemzeti szinten. A tanácskozás nyomán létrehozták az állami 

környezetvédelmi szervezeteket, hivatalok, minisztériumok alakultak. Az 1973-ban 
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elkezdődött olajválság nyilvánvalóvá tette, ha a világgazdaság egy eleme problematikussá 

válik, akkor ez érinti az emberiség egészét. 

A különböző tudományok képviselői elkezdték elemezni ezeket a problémákat.      

1980-ban Londonban megjelent E. F. Schumacher híres műve A kicsi szép, melyben a 

fenntartható megélhetést tekinti mérvadónak, elvetve a gazdasági növekedés XX. századi 

formáját (Schumacher, 1991). H. E. Daly úgy gondolja, a természeti erőforrások 

felhasználásának mértékét ökológiai, etikai szempontoknak kell meghatározni, nem pedig a 

piacnak (Daly, 1980). 1979-ben J. E. Lovelock közzétesz egy új munkahipotézist a Földről 

Gaia címen. A Gaiát egy olyan összetett egységnek tekinti, „amely magába foglalja a Föld 

bioszféráját, légkörét, óceánjait és talaját, olyan kibernetikai rendszert képezve, amely 

optimális fizikai és kémiai környezetet keres a bolygó élővilága számára. Nő azoknak a 

nemzetközi kutatási programoknak a száma, amelyek a globális problémák különböző 

aspektusait elemzik. (pl. Globális Légkörkutató Program, Éghajlat Világprogram, Nemzetközi 

Geoszféra-Bioszféra Kutatás, Ember és Bioszféra, Az ENSZ Környezetvédelmi Programja 

stb.) A természet- és környezetvédelem a 70-es évektől politikai mozgalommá szerveződött. 

Megjelentek az első zöld pártok. 

 

 

1.2 A fenntartható fejlődés koncepciója 
 

Stockholm után tíz évvel egyre jobban érlelődött az a felismerés, hogy a 

környezetvédelmi problémákat önmagukban véve nem lehet megoldani, a környezetpolitikát 

és a gazdaságpolitikát integrálni kell. Kezdett kialakulni egy új koncepció, amelyet 

fenntartható fejlődésnek neveztek el. A környezet és a fejlődés (angolul: environment and 

development) fogalma fokozatosan összekapcsolódott. 

1984-ben az ENSZ közgyűlés határozatára megalakult a Környezet és Fejlődés 

Világbizottsága. Elnökéül Gro Harlem Brundtland asszonyt, Norvégia akkori 

miniszterelnökét kérték fel. A 22 tagú Bizottságnak magyar résztvevője is volt, Láng István 

akadémikus. A Világbizottság négy évig működött, és 1987-ben fogadta el a Közös jövőnk 

(Our Common Future) című jelentést, mely 27 nyelven, több millió példányban jelent meg.   

A Világbizottság fő feladata az volt, hogy vázolja fel az ezredforduló és az azt követő időszak 

várható tendenciáit, és tegyen ajánlásokat az új kihívásokra adandó új válaszokra. Ezzel 

egyúttal megalapozta egy következő ENSZ világkonferencia alapvető koncepcionális tételeit. 

A Brundtland-jelentés fő üzenete a fenntartható fejlődés szükségességének felerősítése volt.  

A fenntartható fejlődés fogalmát nem a Brundtland Bizottság találta ki; abban az időben a 
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szakirodalom már foglalkozott ezzel a témával, de kétségkívül tény, hogy a Közös jövőnk 

jelentés tette széleskörűen ismertté. 

A Brundtland Bizottság ajánlásainak figyelembevételével az ENSZ közgyűlés 1989-ben 

úgy döntött, hogy 1992-re konferenciát szerveznek Rio de Janeiróba, hivatalos nevén az 

ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciáját. Ekkorra már a környezetvédelem mellett a 

gazdasági szektor szerepe is előtérbe került, természetesen abban az értelemben, hogy miként 

egyeztethető össze a gazdasági érdek a környezeti érdekkel. Ezen a rendezvényen már 

Magyarország is részt vett. A Konferencia záró szakaszában megtartott Föld-csúcs 

értekezleten Göncz Árpád köztársasági elnök írta alá a jogilag kötelező nemzetközi 

egyezményeket. 

A következő főbb dokumentumokat fogadták el a Riói Konferencián:  

- Riói Nyilatkozat a Környezetről és Fejlődésről, amely összesen 27 alapelvet tartalmaz. 

- Feladatok a 21. századra (AGENDA-21) című dokumentum, amely több száz oldalas 

ajánlásgyűjtemény 40 fejezetben összefoglalva. Ezek az ajánlások jogilag nem kötelezőek. 

- Keretegyezmény az Éghajlatváltozásról - e dokumentum lényegében az üvegházhatású 

gázok kibocsátásának csökkentését célozta meg, s jogilag kötelező azokra az államokra nézve, 

amelyek aláírták. 

- Egyezmény a Biológiai Sokféleségről - a biodiverzitás egyezmény a teljes élővilág 

védelmét szorgalmazza és jogilag kötelező.  

- Elvek az Erdőkről - e dokumentum eredetileg nemzetközi egyezménynek indult, de 

csak irányelv-dokumentum lett belőle. Jogilag nem kötelező. 

A fejlett országok vállalták, hogy a bruttó nemzeti össztermékük 0,7 százalékát a 

fejlődőknek adják környezetkímélő technológiák bevezetésére. A fenntartható fejlődés 

fogalma Rióban bekerült az összes dokumentumba. 

1994 szeptemberében Kairóban a Népesedési és Fejlődési Világkonferencián              

179 ország képviselői megállapodtak egy olyan tervben, amelynek célja a világ népességének 

stabilizálása. 

Az UNESCO 1997-ben Thesszalonikiben megtartott nemzetközi konferenciája 

zárónyilatkozatában a következőket fogalmazta meg: „Tudatában vagyunk annak, hogy a jövő 

nemzedékek sorsa a ma döntésein és tettein múlik, és hogy a jelenlegi gondokat, beleértve a 

szegénységet, a technikai és anyagi alulfejlettséget, munkanélküliséget, kirekesztést, 

diszkriminációt és a környezet fenyegetettségét meg kell oldani mind a jelen, mind a jövő 

érdekében” (HAVAS 2002:16-27). 
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Az 1997-ben megkötött Amszterdami Egyezmény az Európai Unió számára a 

fenntartható fejlődést az egyik legfontosabb alapvető prioritásként tételezte. A gazdaság- és 

társadalompolitika, az ipar, a mezőgazdaság, a kereskedelem, a turizmus és az 

energiagazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a fenntartható fejlődés alapeszméjét 

és követelményeit. A környezetvédelem követelményeit integrálni kell az európai uniós 

politikák és tevékenységek meghatározásába és végrehajtásába, különösen szem előtt tartva a 

fenntartható fejlődés előmozdítását. 

1998-ban több mint háromszáz útmutatót fogadtak el Európa környezetének védelmére, 

többek között a vízgazdálkodásra, a levegőminőség védelmére, a természetvédelemre és a 

hulladékgazdálkodásra vonatkozóan. Az európai törvénykezés végrehajtása komplex 

folyamat, amely megkívánja a tagállamoktól, hogy a nemzeti törvénykezés vegye figyelembe 

az EU-törvényeket, és gondoskodjék azok végrehajtásáról. A fenntartható fejlődés átfogó 

elvei folyamatosan beépülnek az egyes európai uniós tagországok gazdaságát, 

környezetvédelmét törvényi szinten szabályozó nemzeti joganyagba. 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 1999. évi jelentése, amely A környezet az 

Európai Unióban a századfordulón címmel jelent meg, igen borús képet fest. Az unió 

országainak környezeti állapota folyamatosan romlik. Néhány, úgynevezett „zöldebb 

tagállam” kidolgozta saját nemzeti stratégiáját a környezeti érdekek beillesztésére az ágazati 

politikákba (NÉMETH 2009:3-16). 

1997-ben az ENSZ közgyűlés rendkívüli ülésén áttekintették a Rio után eltelt öt év 

tapasztalatait, és megállapították, hogy az elhatározásokból kevés valósult meg. Ezért az 

ENSZ 2002. augusztusában újabb világkonferenciát hívott össze. Dél-Afrikában, 

Johannesburgban ENSZ Világtalálkozó a Fenntartható Fejlődésről címmel. A konferencia 

átütő új sikert nem hozott. A dokumentumok megerősítették a korábbi elveket és a régebbi 

vállalások teljesítését szorgalmazták. A résztvevők áttekintették a riói feladatokat és 

megállapították, a természeti környezetünk állapota tovább romlott, nőttek a társadalmi 

feszültségek. Új elem, hogy 2015-ig felére kell csökkenteni azok számát, akik ma még nem 

jutnak egészséges ivóvízhez, illetve azok számát, akiknek a napi jövedelme nem éri el az 1 

US dollárt. Nagyobb hangsúly esett a környezet-egészségügy kérdéskörére is. Megjelent a 

fenntartható fejlődés szociális dimenziója, vagyis a környezetpolitika és a szociálpolitika 

integrálódása. A fenntartható fejlődésnek tehát három tartópillére, három dimenziója van: a 

környezeti, a gazdasági és a szociális tényező, melyek összefonódva és egymást kiegészítve 

jelennek meg. 
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"Nincsen B-bolygónk! MOST érkezett el az ideje, hogy cselekedjünk, nem holnap!" 

mondta Maria Aurelia, Szlovénia küldötte az ENSZ 2009. decemberében tartott koppenhágai 

klímakonferenciáján. A világtalálkozótól azt várták, hogy a résztvevő 192 ország fogadjon el 

egy minden országra érvényes megegyezést a klímaváltozásért is felelős károsanyag-

kibocsátás csökkentéséről, amely felváltaná a 2012-ben lejáró kiotói szerződést. Az 1997-ben 

megkötött kiotói szerződés ugyanis nem alkalmas arra, hogy hatékonyan csökkentse a 

károsanyag-kibocsátást, már csak azért sem, mert számos állam - például a legnagyobb 

kibocsátók közé tartozó USA és Kína - nem csatlakozott hozzá, vagy aláírta ugyan, de máig 

nem ratifikálta. Sajnos ez a konferencia sem hozott áttörést. 

 

 

1.3 Környezetvédelem Magyarországon 
 

Magyarország területét a honfoglalás korában vizek, erdők és füves puszták alkották. 

Az utóbbi 200 évben hatalmas természetátalakító tevékenységet végzett a lakosság, míg a 

magyar táj mai képe kialakult. A népesség gyarapodásával a gazdasági tevékenységek 

bővülése, az életfeltételek javítása érdekében szabályozni kellett a folyókat, le kellett csapolni 

a mocsarakat, újabb legelők, szántók nyerése érdekében ki kellett irtani az erdőket, fel kellett 

törni a gyepeket, szükség volt utakra. A környezet átalakítását mindig közvetlen gazdasági 

érdekek motiválták. A megfelelő ismeretek hiánya miatt és elsősorban a haszonelvű cselekvés 

hatására bekövetkező változások sok esetben ökológiai szempontból nem voltak kedvezőek. 

A kedvezőtlen hatások kényszerítették ki először azokat a szabályozókat, melyeket ma a 

környezetvédelmi szabályozás előfutárainak tekinthetünk. Az erdőállomány megőrzését, 

növelését szolgáló első törvények a 15. században jelentek meg. A 18. századtól a talajjavítási 

tevékenység, a 19. századtól a Duna-Tisza közi homoktalajok betelepítése nagy jelentőségű 

volt. Szigorú törvények védték a vizek tisztaságát (1840. évi X. törvény), s az 1883. évi 

vadászati törvény már védelem alá helyezi az összes énekes madarat. A 20. század első 

felében is több hasonló rendelet jelent meg. 1935 és 1945 között 219 természetvédelmi terület 

létesült 2844 hektárnyi területtel, például 1939-ben védetté nyilvánították a Debreceni 

Nagyerdőt (KUTI). 

Ezután a 60-as években születtek jelentős törvények, így az 1961-es mezőgazdasági 

rendeltetésű földek védelméről szóló. Ugyanebben az évben megjelent a természetvédelmi 

törvény, mely védetté nyilvánította a hazai valamennyi hüllő-, kétéltű- és denevérfajt, s a 

természetvédelmi feladatok koordinálására létrehozták a Természetvédelmi Hivatalt, mely 

Európa első ilyen intézménye volt. Jelentős volt még az 1964-es vízügyi törvény a 
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vízszennyezés és az 1973-as minisztertanácsi rendelet a levegőszennyezés csökkentésére. 

1973-ban jött létre az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal. 1972-ben alakult 

meg az első nemzeti park, a Hortobágyi Nemzeti Park, s megindult a nemzeti parkok 

hálózatának kiépülése. Jelenleg 10 nemzeti parkunk van (BUDAY-SÁNTHA 2006:99-108). 

A rendszerváltást követő átfogó társadalmi-gazdasági változások, a privatizációs 

folyamat, az előző időszakból örökölt környezeti károk és az európai integrációs elvárások 

nagy állami szerepvállalást tettek szükségessé Magyarországon a környezetvédelem területén 

az 1990-es években. Az Európai Unió és a magyar kormány 1991-ben kötött megállapodást 

társulás létesítéséről, amelyet az 1994. évi I. törvénnyel hirdettek ki. A törvény gazdasági 

együttműködéssel foglalkozó része megállapította, hogy a Magyarország gazdasági és 

társadalmi fejlődését előmozdító politikák kialakításakor a fenntartható fejlődés elveiből kell 

kiindulni, és a környezetvédelmi megfontolásoknak megfelelő szerepet kell játszaniuk e 

politikák kimunkálásában és végrehajtásában. A törvény felsorolja az Európai Unióval való 

együttműködés főbb pontjait. A csatlakozási megállapodás 1994-es életbe lépése nyomán 

felgyorsult az integrációs folyamat. Az ország környezeti állapota sok tekintetben nem felelt 

meg az Európai Unió követelményeinek. A csatlakozási tárgyalások során vállalt, az egyes 

közösségi irányelvek követelményeinek való megfelelés érdekében kidolgozott beruházási, 

fejlesztési (végrehajtási) tervek teljesítése összességében megfelelő volt. A 2004-es 

csatlakozás számos megoldandó feladatot vetett fel például a települések csatornázottsága, a 

szennyvízelvezetés és –tisztítás vagy a hulladékgazdálkodás terén. Az elmúlt évek 

intézkedéseinek hatására ma már több területen is jelentős javulás érzékelhető. 

A magyarországi környezetpolitikát meghatározó legfontosabb dokumentumaink, 

melyeket a Magyar Köztársaság Országgyűlése elfogadott:  

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

A törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a 

környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt 

védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása. A jogszabály tartalmazza többek között az egyes 

környezeti elemek védelmére vonatkozó szabályokat, az Országgyűlés, a Kormány, a 

környezetvédelemért felelős miniszter környezetvédelmi tevékenységeit, továbbá a helyi 

önkormányzatok környezetvédelmi feladatait, a környezetvédelem gazdasági alapjaira 

(környezetterhelési díjak, igénybevételi járulékok, termékdíjak, betétdíjak) vonatkozó 

általános előírásokat, az előzetes és a részletes környezeti tanulmány, a környezetvédelmi 

felülvizsgálat tartalmi követelményeit. 
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A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 2007 

Fő célkitűzése, hogy elősegítse a hazai társadalmi-gazdasági-környezeti folyamatok 

összességének, azaz országunk fejlődésének közép-, illetve hosszú távon fenntartható pályára 

való áttérését, figyelembe véve a hazai adottságokat és a tágabb folyamatokat, feltételeket.    

A Stratégia figyelembe veszi az Európai Unió megújított Fenntartható Fejlődési 

Stratégiájában meghatározott alapelveket és célokat. A hazai szakágazatokat is integráló 

jellege miatt koherenciában van az ágazati stratégiák és programok célkitűzéseivel. 

A Stratégia: 

- meghatározza és elősegíti a fenntarthatóság eléréséhez, a kívánatos társadalmi állapot 

felé való elmozduláshoz szükséges közép-, illetve hosszú távú változásokat és annak kereteit; 

- azonosítja azokat az alapvető feltételeket, amelyek e célok és politikák – jól tervez-

hető, kommunikálható, mérhető és számon kérhető – megvalósulását lehetővé teszik; 

- azonosítja a leginkább gátló, illetve a megvalósulást leginkább segítő főbb tényezőket, 

s ezek alapján meghatározza a hosszú távú célkitűzéseket, a cselekvés fő irányait; 

- figyelembe veszi a már létező terveket és stratégiákat, beépül azokba, illetve 

kezdeményezi azok felülvizsgálatát, átalakítását és új stratégiák kidolgozását, ezzel biztosítva 

közép- és hosszútávon a politikák lehető legnagyobb összhangját és a területek integrációját. 

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) elkészítését az ENSZ Éghajlatváltozási 

Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. 

évi LX. tv. (V. 28.) 3. § rendelkezése írja elő. A nemzetközi kötelezettségvállalásokkal 

összhangban, első alkalommal a 2008−2025 időszakra kell kidolgozni az éghajlatváltozási 

stratégiát. A NÉS célkitűzéseit – a kétévenként kidolgozásra kerülő – Nemzeti Éghajlatvál-

tozási Programok fogják megvalósítani. A NÉS illeszkedik a kormány által a 1054/2007 

(VII.9) Korm. határozatban elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiához is. A NÉS 

tudományos megalapozását „A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok” VAHAVA 

(VÁltozás-HAtás-VÁlaszok) néven ismert kutatási projekt adja. A NÉS Magyarország 

középtávú klímapolitikájának három fő cselekvési irányát jelöli ki: 

- az uniós és nemzetközi követelményeknek megfelelően intézkedéseket irányoz elő, az 

éghajlatváltozást kiváltó gázok kibocsátásának csökkentése, és növekedésének megelőzése 

érdekében. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését az összes energiafel-

használás csökkentésével együtt kell megvalósítani, úgy, hogy a termelés és fogyasztás 

szerkezetének egésze a kevésbé anyag- és energiaigényes irányba változzon. 
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- a már elkerülhetetlen éghajlatváltozás kedvezőtlen ökológiai és társadalmi-gazdasági 

hatásai elleni védekezésnek, az éghajlatváltozás következményeihez való alkalmazkodóképes-

ség javításának legfontosabb elemeit tartalmazza; valamint 

- az éghajlatváltozás társadalmi tudatosítását és a klímatudatosság erősítését. 

A NÉS kiemelten ágazatközi és össztársadalmi keretrendszer, minden gazdasági 

ágazatot és társadalmi csoportot érint. Ezért a vonatkozó stratégiai célokat, feladatokat 

minden szektor (és tárca) tevékenységébe integrálni kell. 

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2009-2014 

Az 1997-2002 közötti időszakra szóló első Program küldetése az volt, hogy a 

rendszerváltást követően felmérje a környezet állapotát, meghatározza a szükséges cselekvési 

irányokat és megkezdje a több évtizede felhalmozódott problémák felszámolását és a 

továbbiak megelőzését. A 2003-2008 között megvalósított második program főként az EU-

csatlakozás környezetvédelmi feltételeinek teljesítését segítette elő (jogharmonizáció, 

intézményfejlesztés, természeti értékek védelme, környezeti infrastruktúra ütemezett 

kiépítése), de emellett számos területen hatékony intézkedéseket vezetett be és több új, jövőbe 

mutató koncepció, stratégia és terv született. A két program időszakában csökkent a 

környezetterhelés és hatékonyabbá vált a természeti értékek védelme, melyben az ágazati, 

illetve területi (regionális, megyei és helyi) együttműködésnek is növekvő szerepe volt.              

A harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program a 2009-2014 közötti időszakra szól, de 

ennél hosszabb távra is kitekint. Az ország fenntartható fejlődési pályára való átállását kívánja 

sajátos eszközeivel elősegíteni. A környezeti szempontok és összefüggések megjelenítésével, 

a társadalmi és gazdasági lehetőségekkel összehangolt, szükséges intézkedések 

meghatározásával rendszerbe foglalja a környezet védelmére irányuló célokat és feladatokat. 

A tennivalóknak a társadalmi-gazdasági munkamegosztáshoz illeszkedő, a területi 

sajátosságokat és a különböző társadalmi igényeket, szempontokat is figyelembe vevő 

megfogalmazásával a korábbinál nagyobb súlyt fektet az együttműködésre, a decentralizáció 

és a szubszidiaritás elvére. 

 

 

1.4 A fenntartható fejlődés fogalmának értelmezése 
 

A Brundtland Bizottság szerint: „A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti 

a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk hasonló 

igényeinek kielégítését." Ez a megfogalmazás politikai üzenet; egyrészt a szegényeknek, mert 

céljául azt tűzi ki, hogy jusson mindenkinek legalább annyi, amennyi az alapvető emberi 
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szükségletek biztosításához kell, másrészt a gazdagoknak, hogy életmódjukat és fogyasztási 

szokásaikat szerényebben és takarékosabban alakítsák ki. 

Herman Daly megfogalmazásában: „A fenntartható fejlődés a folyamatos szociális 

jobblét elérése anélkül, hogy az ökológiai eltartóképességet meghaladó módon növekednénk.             

A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak." 

A létező egyéb meghatározások közös vonása, hogy mindegyik sürgeti az anyag- és 

energiatakarékosságot, a helyi erőforrások hasznosítását, a megújuló természeti erőforrások 

előtérbe helyezését, a szemét- és hulladékképződés minimalizálását, a szennyeződések 

megelőzését és csökkentését, a mennyiségi szemlélet helyett a minőség ösztönzését és a 

természeti értékek tiszteletét és védelmét. A gazdasági életben a fenntartható fejlődés 

általában nincs ellene a növekedésnek. A fejlődő világ sohasem fogadna el olyan koncepciót, 

amely megtiltaná számára a gazdasági növekedést. Ám a mindenáron való növekedés 

nemkívánatos gyakorlatot is jelenthet. 

A fenntartható fejlődésről beszélve egyre inkább előtérbe kerülnek az emberi 

vonatkozások. Az életmód, az életminőség, a tudatosság, az értékmegőrzés, a tradíciók mellett 

a mindennapi létszükségletet biztosító foglalkoztatás, az egészség megőrzése, továbbá az 

alapvető emberi jogok és a demokratikus intézményrendszer is elengedhetetlen feltétele a 

fenntartható fejlődésnek. Gyulai Iván szakirodalmi elemzésekből kialakított értelmezése 

szerint a fenntarthatóság legfontosabb feltételei a következők: 

- a folyamatos szociális jobblét megvalósítása; az emberek alapvető szükségleteinek 

kielégítése, 

- az erőforrásokból származó haszon igazságos elosztása, az egyenlő lehetőségek 

biztosítása; 

- a holisztikus gondolkodásmód, a szektorok közötti integráció; 

- az erőforrások fenntartható és az eltartóképesség szerinti használata; 

- a környezetminőség biztosítása (LÁNG). 
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2. A KÖRNYEZETI NEVELÉS 
 

 

2.1 A környezeti nevelés története 

 

A fenntarthatóság pedagógiája és a környezeti nevelés kapcsolata sokrétű és történeti 

eredetű. Világszerte a környezeti nevelés gyakorlata és fogalma alakult ki korábban, és csak 

fokozatosan válik a fenntarthatóság pedagógiai rendszerének részévé. 

William Stapp a Michigani Egyetem végzős hallgatóival 1968-ban kidolgozta a 

környezeti nevelés első hivatalos definícióját: „A környezeti nevelés célja, hogy olyan 

állampolgárokat neveljen, akik jól ismerik a biológiai és fizikai környezetet és annak 

problémáit, tudják, hogyan segíthetnek a problémák megoldásában, és ehhez a megfelelő 

motivációval rendelkeznek.” 

Egy skót botanikus, Sir Patrick Geddes (1854-1933) volt az első, aki a környezetet 

közvetlenül felhasználta tanulási segédanyagként. Nemzetközi szinten a környezeti nevelés 

fogalmat A Természet és Erőforrásainak Védelmére szolgáló Nemzetközi Unió (IUNC) 1948-

ban Párizsban megrendezett ülésén használták először. A Néma tavasz megjelenése után a 

közvélemény aggodalma tovább erősödött, és az IUCN 1970-ben tartott egy munkatalálkozót 

Környezeti nevelés az iskolai tantervben címmel az amerikai Nevadában. E konferencia 

szerint: „A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak 

meghatározásának a folyamata, amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt 

körülvevő biofizikai környezet sokrétű kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez 

szükséges készségek és hozzáállás kifejlesztésében. A környezeti nevelés hatást gyakorol a 

környezet minőségét érintő döntéshozatalra, személyiségformálásra, és egy széles értelemben 

vett viselkedésmód kialakítására.” 

Az 1972-ben Stockholmban Az emberi környezet címmel tartott ENSZ konferencián 

kinyilatkoztatott 19-es elv a következőket tartalmazza: „A fiatalabb generáció és a felnőttek 

környezeti nevelése, kellő tekintettel a hátrányos helyzetűek szempontjaira is, egyaránt 

alapvető fontosságú.” Ezt követően hozták létre az ENSZ Környezeti Programját (UNEP), 

amely később, 1975-ben az UNESCO-val együtt alapította meg az UNESCO/UNEP 

Nemzetközi Környezeti Nevelési Programját (IEEP). 

Az IEEP-et 1975-ben indították egy belgrádi nemzetközi környezeti nevelési 

munkatalálkozón. Ekkor született e témakörben az első hivatalos kormányközi nyilatkozat.    

A Belgrádi charta – a környezeti nevelés globális kereteiről című dokumentum célkitűzései: 
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1. „A város és vidék közötti gazdasági, társadalmi, politikai és ökológiai összefüggések 

és kölcsönhatások tudatosításának elősegítése. 

2. Lehetőség biztosítása minden ember számára, hogy ismeretekre, értékekre, hozzá-

állásra, elkötelezettségre, valamint készségekre tehessen szert, amelyek széles körben 

szükségesek a környezet állapotának védelméhez és javításához. 

3. A környezettel kapcsolatos új típusú viselkedésminták kialakítása az egyének, a 

különböző csoportok és a társadalom egésze számára.” (PALMER-NEAL 2000:25-33) 

A környezeti nevelés egyik legmeghatározóbb hatású dokumentuma a tbiliszi 

nyilatkozat, amely 1976–ban rögzítette a környezeti nevelés célját, területeit és módszereit. 

„A környezeti nevelés tulajdonképpeni célja felkészíteni az embereket arra, hogy megértsék a 

természet komplexitását, és hogy az egyes országok ennek megfelelően alakítsák 

tevékenységüket és fejlesztési elképzeléseiket annak érdekében, hogy azok összhangban 

legyenek a környezeti körülményekkel.” A környezeti nevelés feladata annak a tudatosítása, 

hogy a modern világban a gazdasági, a környezeti és a politikai, társadalmi tényezők 

összefüggnek egymással. Ezért a környezeti nevelésnek holisztikusnak kell lennie, amely 

vizsgálja mindhárom rendszer minden vonatkozásait. Vagyis a környezeti nevelésnek 

interdiszciplináris szemléletűnek kell lennie. „A környezeti nevelés ne legyen csak egy 

tantárggyal több a tantervben, hanem be kell építeni a többi programba, az összes tanuló 

számára, életkortól függetlenül.” A cél elérni azt, hogy interdiszciplináris szemlélet váljon 

uralkodóvá, és az előzetes tantárgyi egyeztetések során kialakuljon egy gyakorlatias tanítási-

tanulási modell, amely a környezeti problémák gyakorlati megoldására törekszik, illetve 

igyekszik erre a tanulókat felkészíteni azáltal, hogy hozzászoktatja őket a döntéshozatalhoz. 

Az UNESCO által szervezett eseményen 66 tagállam vett részt. A konferenciaajánlásokat 

készített a környezeti nevelés szélesebb körű használatáról az intézményes és nem 

intézményes nevelés számára. Eszerint: „A környezeti nevelés: 

- egész életre szóló folyamat; 

- természetéből és alkalmazásmódjából fakadóan tudományközi és holisztikus; 

- inkább teljes nevelés, mint egy tantárgyra irányuló; 

- az ember és a természeti rendszerek kölcsönhatásait és összefüggéseit vizsgálja; 

- felismeri, az energia- és más erőforrások felkínált, de egyben véges lehetőségek is; 

- bátorítja a tanulási folyamatban való részvételt; 

- hangsúlyt helyez az aktív felelősségvállalásra; 

- a tanítási-tanulási technikák széle körét alkalmazza, és hangsúlyozza a gyakorlati 

tevékenységek és közvetlen tapasztalatok jelentőségét; 
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- igényli a tanulási szituációk megszervezésének és felépítésének, valamint az nevelési 

intézmény egészének a támogató segítségét;  

- elősegíti az érzékenység és tudatosság fejlődését, a megértést, a kritikai és 

problémamegodó gondolkodás kibontakozását; 

- bátorítja az értékek letisztulását és a környezeti értékek iránti megbecsülés 

kialakulását; 

- segíti a környezeti erkölcs kialakulását és erősödését.” 

A Világ Természetvédelmi Stratégiáját (WCS) 1980-ban állították össze, s egyike lett a 

leglényegesebb dokumentumoknak. A fenntartható fejlődés valamint a természetvédelem és 

fejlődés kölcsönös összefüggései révén hangsúlyozta a természeti erőforrások védelmének 

jelentőségét. A stratégia része egy fejezet a környezeti nevelésről, mely a következő üzenete 

tartalmazza: „az egész társadalomnak a bioszférához fűződő kapcsolatát át kell alakítanunk, a 

környezeti nevelés hosszú távú feladata tehát az, hogy olyan hozzáállást és viselkedést 

próbáljon kialakítani és megerősíteni, mely összhangba hozható ezzel az újfajta környezeti 

erkölccsel.” 

Az 1992-ben megrendezett riói konferenciának a pedagógusokra vonatkozó ajánlása 

szerint a környezetre és fejlődésre vonatkozó nevelés váljon mind az intézményes és a nem 

intézményes nevelés fontos részévé. „A kormányzatoknak törekedni kell olyan stratégiák 

elkészítésére és naprakészen tartására a következő három évben, amelyek a környezet és 

fejlődés problémáját átfogóan, minden részletre kiterjedően tartalmazzák a nevelés minden 

szintjén” (PALMER-NEAL 2000:35-37). 

 

 

2.2 A fenntarthatóság pedagógiájának kialakulása 

 

A fenntarthatóságra nevelés azt jelenti, hogy az oktatás kapcsolatokat hozzon létre a 

környezeti, a társadalmi és a gazdasági rendszer között abból a célból, hogy megértessük e 

kapcsolatok működési szabályait. Ez integrált rendszerközelítést, tantárgy- és tudományközi 

megközelítést igényel. „Sokan úgy gondolják, hogy a fenntarthatóságra nevelés az 

oktatásfejlesztés napirendjének fontos pontja. Nos, a 21. században úgy tűnik, hogy ez maga a 

napirend” (HAVAS 2002:16-27). 

A társadalmi, gazdasági és környezeti problémák összehangolt megoldása csak egy 

megváltozott szemléletű társadalomban képzelhető el. A fenntarthatóság pedagógiája a 

nevelés átfogó eszmerendszere, ideológiája; etikai dimenziókat céloz meg, holisztikusan 

közelíti meg a fenntarthatóság kulcstémaköreit és eszközrendszerét a társadalom, a gazdaság 
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és a környezetvédelem területén. A nevelés-oktatás feladata, hogy speciális eszközeivel 

segítsen kialakítani egy olyan etikai, érték- és cselekvési rendszert, amely figyelmet fordít a 

kulturális identitásra, a demokratikus döntéshozatalra, a természet értékeire és a természeti 

erőforrások megfelelő felhasználásra és kezelésére. A fenntarthatóság pedagógiájának 

eszközei hozzájárulnak ahhoz, hogy a társadalom tagjai megismerjék, és ezáltal követhessék a 

fenntartható fejlődés elveit, koncepcióját, gyakorlati megvalósításának lehetőségeit.               

A fenntartható fejlődést szolgáló oktatásra úgy tekinthetünk, mint egy folyamatra, melynek 

során megtanulunk olyan személyes döntéseket hozni, és úgy bekapcsolódni a társadalmi 

döntéshozatali folyamatokba, hogy döntéseink elősegítsék a jelen és a jövő generációinak 

jólétét, miközben nem veszélyeztetik a földi ökoszisztémák működőképességét. A fentiekből 

következik, hogy a társadalom minden rétegében szükség van a fenntarthatóság elveinek és 

gyakorlatának elsajátítására: a fenntarthatóságra nevelésre. 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 57. közgyűlése – az UNESCO kezdeményezése 

alapján - 2002. december 20-án a 2005–2015 közötti évtizedet a Fenntarthatóságra Nevelés 

Évtizedének nyilvánította. A nemzetközi közösség egy teljes évtizedet szán annak a célnak az 

elérésre, hogy az oktatás minden szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság alapelvei.         

Az évtized keretében a páneurópai régióban az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága 

(UNECE) az UNESCO-val együttműködve megalkotta és elfogadta A tanulás a fenntartható 

fejlődés érdekében stratégiát a régió számára. A stratégia célja, hogy a fenntarthatóság elvei, 

céljai, módszerei, az ezzel kapcsolatos értékek jelenjenek meg életünk minden színterén, az 

iskolában, munkahelyen, otthon és a különböző közösségekben (Czippán 2006:11-14.). 

Az UNESCO globálisan meghirdetett programja tartalmazza e törekvés stratégiai 

elemeit. A tanulás a fenntartható fejlődés érdekében: 

Jellemzői: 

1. A fenntartható fejlődés ismereteinek integrálása a meglévő oktatási rendszerekbe; 

2. Értékközpontúság: a jelen és jövő generációk tiszteletével; 

3. A kritikus gondolkodás bátorítása, a problémamegoldás ösztönzése; 

4. Különböző pedagógiai módszerek használata. Speciális képzési programok 

kidolgozása; 

5. A tanulók részvétele az oktatással kapcsolatos döntéshozatalban; 

6. Gyakorlati alkalmazhatóság a mindennapi életben; 

7. A társadalom minden rétegére kiterjed; 

8. Helyi és globális ügyekkel való foglalkozás, egyensúlyt keresve a lokális és a 

globális érdekek között; 
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9. Törekvés a pillanatnyi és időben távoli érdekek egyensúlyára. 

Feltételei: 

1. A fenntartható fejlődés befogadására alkalmas, azt igénylő politika, kormányzás, 

oktatáspolitika; 

2. A fenntarthatósággal kapcsolatos tudományos ismeretek, szaktudományos háttér; 

3. A fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos neveléstudományi ismeretek, 

módszertani alapok; 

4. Az ismeretek befogadására, alkalmazására képes társadalmi bázis; 

5. Az ismeretek széleskörű terjesztésére alkalmas korszerű info-kommunikációs 

technikai háttér. 

Módszerei: 

1. Holisztikus, interdiszciplináris megközelítés;  

2. Képességfejlesztés (kritikai és kreatív gondolkodás, állampolgári részvétel, 

együttműködés, konfliktuskezelés); 

3. Kompetenciafejlesztés; 

4. Az alapoktatás színvonalának javítása; 

5. Az oktatás intézményesített és szabad formái színvonalának javítása. 

Ütemezése: 

Rövidtávon: 

- a fenntarthatóság társadalmi szintű megértését elősegítő folyamat elindítása, a 

fenntarthatóság folytonos napirenden tartása; 

- a fenntarthatóság „mérőszámainak” (indikátorainak) kidolgozása. 

Középtávon: 

- a társadalom jelentős része értse a fenntarthatóság jelentését, s igényelje a 

fenntartható társadalmat. 

Hosszútávon:  

- a fenntartható társadalom kulturális és strukturális kereteinek megteremtése, a 

fenntarthatóság feltételeinek teljesülése és megvalósítása (KÉZY-VARGA:2007). 

A fenntarthatóságra való törekvés feltételezi az egész oktatási-nevelési folyamat 

átértékelését céljaiban, módszereiben és tudásanyagában egyaránt. Az analitikus ismereteken, 

a tantárgyakra bontó tudásanyagon nyugvó iskolarendszer kevéssé alkalmas a 

rendszerszemléletű társadalom felnevelésére. Az élet gyakorlati ismeretei, a 

konfliktuskezelési módszerek, a globális ismeretek egyaránt elenyésző helyet kapnak az 

oktatásban, nevelésben. Az oktatás a perifériás ismeretek átadásáig jut el, megismertet a 
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válság tüneteivel, azonban ritkán jut el a problémák összefüggéseinek feltárásához, így a 

megoldás módjait, sem képes hitelesen bemutatni. 

A fenntarthatósággal kapcsolatos tanításban, nevelésben résztvevő oktatók fontos 

szerepet játszanak a társadalmi folyamatok elősegítésében, hiszen a tanulás a 

fenntarthatóságért túlmegy a formális oktatás keretein, lehetőséget kínálva az iskolának a 

társadalom felé történő nyitásra a helyi közösségek, civil szervezetek, szakemberek és a 

tudomány képviselőinek bevonása érdekében. Az oktatókat képzéssel, továbbképzéssel 

képessé kell tenni a fenntartható fejlődés tanítására, eszmerendszerének átadására; 

szükségessé válik a megfelelő tananyagok és eszközök elérhetőségének biztosítása. Bátorítani 

és erősíteni kell a fenntarthatóság tanításának módszertani kutatását, fejlesztését, valamint az 

érdekelt felek közti együttműködést, a hálózatok kialakítását. Az oktatók fogalma a tanárok, 

óraadók, képzők mellett kiterjed minden más oktatási, nevelési feladatokat ellátó szakemberre 

és az önkéntes, informális oktatást végzőkre is. 

Igen fontos a tanulás a fenntarthatóságért nem-formális és informális tevékenységeinek 

támogatása, hiszen ezek a területek alapvetően kiegészítik a formális oktatást.                        

A fenntarthatóság nem-formális tanulása speciális szereppel bír, mivel lényegét tekintve 

tanulóközpontú, részvételen alapuló és az egész életen át tartó tanulás egyik legfőbb formája. 

A munkahelyi informális tanulás értéket teremt mind a munkaadó, mind az alkalmazott 

számára. A fenntarthatóság informális tanulása keretében erősíteni kell a média gazdasági, 

társadalmi és a környezeti tudatosság növelése érdekében végzett tevékenységét. 

 A megvalósítás érdekében szükség van egy támogató háttérre, amely a mindezeket 

figyelembe vevő szereplők egyetértésén, együttműködésén, partnerségén alapszik.                     

Az érdekelt felek közé tartoznak a kormány, az önkormányzatok és a magánszféra, az oktatási 

és a tudományos szféra (beleértve a tanulókat és a hallgatókat is), az egészségügy, az ipar, a 

közlekedés és a mezőgazdaság, a szakszervezetek, a tömegtájékoztatás, a helyi és regionális 

civil szervezetek, a nemzetiségi közösségek és a nemzetközi szervezetek képviselői. 

A fenntarthatóságra való nevelés szerteágazó kérdéskörét tekintik át az évente 

megrendezett szakmai konferenciáik, amelyeken valamennyi földrész szakemberei, 

pedagógusai, környezetvédői és társadalomkutatói képviseltetik magukat. Az első 

világkongresszust Portugáliában rendezték 2003-ban, a másodikat Brazíliában 2004-ben, a 

harmadikat Olaszországban, Torinóban 2005-ben, ahol már Magyarország is képviselte magát 

(HAVAS 2001). 
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2.3 A környezeti nevelés magyarországi története 

 

Hazánkban a felvilágosodástól kezdődően elsősorban egyházi és világi bentlakásos 

intézmények dolgoztak ki és foganatosítottak normákat, tudnivalókat a környezet védelme 

érdekében. Emellett egyre jelentősebbé vált a természet szeretetére és oltalmára nevelés. 

A környezeti nevelés fontosságának felismerése – a környezetvédelem szerepének 

jelentőssé válásával egyetemben – tehát a huszadik század második felére tehető, ám gyökerei 

a magyar oktatásügyben visszanyúlnak egészen az első állami iskolaügyi szabályrendszer, a 

Ratio Educationis 1777-es megjelenéséig. Az említett törvény értelmében ugyanis az addig 

megszokott tantárgyakon (írás, olvasás, számtan, hittan) kívül a népiskolákban a mindennapi 

életben hasznosítható dolgokat is tanultak a kisdiákok, ezen belül sor kerülhetett a természet, 

a környezet különböző kérdéseinek alapszintű tárgyalására. Szintén a Ratio Educationis 

alapján került be a középiskolai tantárgyak közé a természetrajz, amelynek keretei között a 

10–13 éves kisgimnazisták megismerhették környezetük, a természet értékeit. Ez volt az első 

lépcsőfok a környezeti neveléshez vezető úton. 

Az 1868-as Eötvös József-féle népiskolai törvény fontos állomás az oktatásügy, ezen 

belül a környezeti nevelés számára is. A kötelező iskoláztatás révén ugyanis ekkortól 

elméletileg minden gyerek részesült – többek között – az alapvető környezeti és természeti 

ismeretekben, amely szintén a környezettudatos gondolkodásmód alappillére. Az első és 

második osztályban tanított beszéd- és értelemgyakorlatok, valamint az ehhez kapcsolódó, 

elsőtől hatodik osztályig tanított olvasás tantárgy elsősorban olyan előismereteket nyújtott, 

amelyeket az ötödik osztályban megjelenő természetrajz tantárgy alapként hasznosíthatott.    

A kor igényeinek megfelelően a tanulók harmadik osztálytól gazdászati és kertészeti 

gyakorlatokat végeztek az iskola kertjében, amelynek során a gyakorlatban is kipróbálhatták 

természetrajzi ismereteiket (HORVÁTH 2006: 79-91). 

Az Eötvös-féle törvény kisebb-nagyobb változtatásokkal egészen 1948-ig a közoktatás 

alapjául szolgált. Nagy változást jelentett a nyolcosztályos elemi népiskola megjelenése, 

melyet az 1940-es törvény igyekezett országos méretűvé kiterjeszteni, ám ennek gyakorlati 

megvalósulása csak a háború után mehetett végbe. A változás egyik folyományaként a 

földrajz tantárgy óraszáma jelentősen emelkedett, a benne megjelenő sokszínű ismeretanyag 

között felbukkant a környezetvédelem néhány fontos kérdése is. Továbbra is fontosnak 

számított a természeti, gazdasági és egészségi ismereteket nyújtó tantárgy, amely gyakorlatias 

megközelítésben foglalkozott többek között a környezet védelmének néhány elemével: a 

tiszta levegő, a jó ivóvíz és a faültetés jelentőségével (Müllerné 1996). (http://www.oki.hu) 
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A huszadik század hatvanas éveinek második felétől a környezet-és természetvédelmi 

nevelés-oktatás-képzés hazánkban fokozatosan erősödött, a hetvenes évek elejétől egy sor 

környezetvédelmi ismeret beépült a tanítási programokba és a tantervbe. Az Országos 

Pedagógiai Intézet irányításával 1973-ban indultak kísérletek, amelyek először szakköri 

keretekben, illetve a biológia tantárgyon belül vezettek be természetvédelmi tanítási 

tartalmakat. Egy 1976-os minisztertanácsi rendelet az emberi környezet védelmére vonatkozó, 

1976-os évi II. törvény végrehajtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az alsó-, közép- és 

felsőfokú oktatás keretében ismertetni kell a környezetvédelmi követelményeket és 

feladatokat. 

Az 1978-as tanterv kiemelkedő szerepet játszott a természetvédelemre irányuló óvodai 

és iskolai nevelés megerősödésében. Az általános iskolai nevelés és oktatás terve óratervében 

elsőtől ötödik osztályig található környezetismeret tantárgy célja, hogy „a tanulók a 

szocialista társadalom igényeinek és életkoruknak megfelelő szinten tájékozódni tudjanak a 

természeti és társadalmi környezetben.” A tananyag a természeti és társadalmi környezet 

témaköreiben évfolyamokként bővülő ismeretanyagot tartalmazott. A követelményekben 

megfogalmazott tájékozottság az ismereteken túl tevékenységeket is elvár. Az elsősök 

„…szándékosan ne rongálják környezetük tárgyait…”, „Védjék a természetet, vegyenek részt 

madáretetésben, kíméljék a növényeket”. A másodikosok „vegyenek részt közösen vagy 

egyénileg természetvédelmi munkában: például virágos növény gondozásába” és „tudják, 

hogy az ember is a természet része, azt egyre jobban megismeri, hasznosítja védi.” 

Harmadikban „Vegyenek részt természetvédelmi tevékenységekben: gyomlálás, fák 

ültetése…”, negyedikre „Alakuljon ki a tanulókban a környezet és a természet védelmének 

igénye.” Ötödikben követelmény, hogy „Alkalmazzák természetvédelmi tevékenységeik 

közben a környezetismereti órákon szerzett ismereteiket, vegyenek részt az iskola, a parkok, a 

kirándulóhelyek tisztasásának, élővilágának védelmében, lépjenek fel önállóan és aktívan a 

természet károsítóival szemben.” A módszertani alapelvek felhívták a figyelmet a 

manipuláció fontosságára, a természettudományok sajátos kutató-módszereinek elsajátítására: 

a megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés, kísérletezés és a viszonyítás fontosságára. 

Javaslatot tettek a tanítás szervezeti formáira is, közülük előtérbe kell állítani az önálló 

feladatmegoldásokat, a kiscsoportokban végzett kollektív munkaformákat a közös 

osztályfoglalkozások mellett. A környezetismeret tantárgyon kívül az osztályfőnöki órák 

témái között szerepel kötött témaként, tehát kötelezően harmadikban a Környezetünk 

védelme, szépítése című, negyedikben A környezet, a hazai táj védelme, ötödikben az 

Egészséges környezet, egészséges ember, hatodikban a Védjük hazánk természeti szépségeit!, 



 25 

hetedikben A zaj megrontja életünket, és nyolcadikban az Összefogás környezetünk 

védelmére című téma. A nyolcadikos osztályfőnöki órákon hallottak a tanulók a 

környezetvédelmi törvényről, a természetvédelmi törvényről. Az iskolánkban a hetvenes, 

nyolcvanas években a vándortáborok és az évente megszervezett állótábor keretében zajlott 

tanórán kívül, az úttörőcsapat szervezésében környezeti neveléssel foglalkozó szabadidős 

program. A rajprogramoknak szerves része volt a kirándulás. Rendszeresek voltak a 

papírgyűjtések is. 

Az 1990-es évek hazai oktatáskutatása növekvő figyelmet fordított a környezeti 

nevelésre. Az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kara (Sopron) PHARE General 151 

programja A környezeti oktatás és képzés elnevezésű vizsgálatában kétszázötven szakember 

vett részt. A vizsgálat során többek között a következő fontos megállapításokat tették. 

- A környezetvédelmi-környezeti oktatás - képzés - nevelés Magyarországon a hetvenes 

évek első felében indult meg. 

- Valamennyi iskolatípust figyelembe véve a környezeti-természeti vonatkozású 

tantárgyak az összóraszám kevesebb mint 10%-át teszik ki. 

- A környezetvédelmi ismereteket a biológia, a földrajz és a technika tantárgyak 

tartalmazzák. 

- Hiányzik az óvodai és az iskolai környezeti nevelés összhangja. 

- A gyerekek a megtanult ismereteket nem tudják a gyakorlatban alkalmazni. 

- A tankönyvek szemlélete elavult. 

- A környezeti ismeretek oktatását nehezíti az alapfogalmak tisztázatlansága, pontatlan 

használata. 

A környezeti nevelés kézikönyve, mely 1981-ben jelent meg, bevonta a nevelésbe a 

tanórai és tanórán kívüli nevelési területeket is. A hazai környezetpolitika aktuális jogforrása 

az 1995-ben hatályba lépett környezetvédelmi törvényre épült az 1996-ban érvénybe lépett 

Nemzeti Környezetvédelmi Program és ennek részeként a Nemzeti Környezet-egészségügyi 

Akcióprogram. Mindkettő a környezeti és egészségnevelés fontosságát hangsúlyozta.            

A környezetvédelmi törvény minden magyar állampolgár számára biztosítja azt a jogot, hogy 

legyen tájékozott a környezetéről. A program sok feladatot rögzít az állampolgárok 

szemléletének alakítása érdekében. A pedagógusoknak hatékony szerepet kell vállalniuk 

abban, hogy felkészítsék a társadalmat a gazdasági növekedés és a globális természeti és 

társadalmi környezet egyre gyorsuló változásaira. Az akcióprogramnak önálló oktatási-

szemléletformálási fejezete van (NÉMETH 2008:3-16). 
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1998-ban jelent meg a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. Ez a dokumentum 

kiemeli és részletezi az állampolgárok, közösségek, az egyház, a sajtó, a felnőttoktatás, a 

munka világa, a szabadidő, a hagyományok, a művészetek és a kormányzat szerepét és 

feladatait a környezeti nevelés terén, deklarálja, hogy növelni kell az erőfeszítéseinket, hogy 

az iskolai és iskolán kívüli közösségek megfontolt, átfogó tervezés alapján készüljenek 

feladataikra. A nevelést össztársadalmi folyamatnak tételezi, amelynek csak egy része az 

intézményes (iskolarendszerű) oktatásra vonatkozó terület. Képviseli a „környezeti nevelés 

mindenkinek” és az „élethosszig tartó tanulás” alapelveket is. 

1994-ben az OECD–CERI helyszíni szakértői vizsgálata feltárta a hazai környezeti 

nevelés és oktatáspolitika sajátosságait. Ezeket a nemzetközi szakértők dokumentumban 

foglalták össze. Vizsgálatuk adataiban tükröződik, hogy a kilencvenes években 

Magyarországon a környezeti nevelés elsősorban a természet védelmére, a helyi környezet 

megóvására irányult. Hiányokat és fogyatékosságokat tártak fel a pedagógusképzéssel,            

- továbbképzéssel, a témára irányuló kutatásokkal, a szétaprózott törekvések rendszerbe 

foglalásával és a források arányos biztosításával és elosztásával kapcsolatban. 

1994–1997 között egy OTKA-vizsgálatsorozat, amely a hazai környezeti nevelés 

gyakorlatának feltárására irányult, megállapította, hogy a kilencvenes évek közepén a 

pedagógusok körében a környezeti nevelésről fogalmi bizonytalanság és értelmezési zűrzavar 

uralkodik. A hazai általános iskolák túlnyomó többségében 1996-ban nem sikerült kimutatni 

számottevő környezeti nevelési aktivitást. A kilencvenes évek utolsó éveiben készült, a 

témával kapcsolatos vizsgálatok, szakdolgozatok kimutattak számos akadályt, amelyek 

gátolták a pedagógusok munkáját. Az egyik akadály, hogy a fenntarthatóság pedagógiájának 

tudományközi és összetett tartalma nehezen illeszthető a tantárgyközpontú helyi tantervekbe 

és az oktatási folyamatba. A másik akadály, hogy a pedagógusok véleménye nem egyezik a 

fenntarthatóság prioritását illetően, és nem kaptak/kapnak kielégítő felkészítő képzést, 

továbbképzést a fenntarthatóság alapkérdéseinek tanításához. 

Minden vizsgálat kiemelte, hogy az oktatási intézmények önerőből, általában egy-két 

elkötelezett pedagógus kezdeményezésére valósítják meg a környezeti nevelési feladatokat, 

leginkább a természettudományi tantárgyak óráin, szakkörökben, szaktáborokban és 

kirándulásokon. Az óvónők általában az óvodaudvaron és a szabadban történő kötetlen 

játéktevékenységgel vagy terepsétákkal azonosították a környezeti nevelést. 

A környezeti nevelés egyik legmeghatározóbb dokumentuma a Tbiliszi Nyilatkozat, 

amely 1976-ban rögzítette a környezeti nevelés célját, területeit és módszereit. 
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„A környezeti nevelés tulajdonképpeni célja felkészíteni az embereket arra, hogy 

megértsék a természet komplexitását, és hogy az egyes országok ennek megfelelően alakítsák 

tevékenységüket és fejlesztési elképzeléseiket annak érdekében, hogy azok összhangban 

legyenek a környezeti körülményekkel. A környezeti nevelés feladata annak a tudatosságnak 

a hangsúlyozása, hogy a modern világban a gazdasági, politikai és ökológiai tényezők 

összefüggenek egymással, és így fokozott felelősség terheli az egyes népeket, és szolidárisnak 

kell lenniük egymás iránt. Ez az előfeltétele annak, hogy globális méretekben megoldhassák a 

súlyos környezeti problémákat. A környezeti nevelésnek holisztikusnak kell lennie, amely 

egyaránt vizsgálja a problémák ökológiai, társadalmi, kulturális és egyéb vonatkozásait. 

Ennek megfelelően interdiszciplináris kell, hogy legyen. A vizsgált problémának ismerősnek 

kell lennie a tanulók számára otthoni környezetükből, lakóközösségükből vagy az 

országukból, mert csak így tudják elsajátítani azt a tudást és készséget, amelynek birtokában 

megoldják majd azokat. Ha sikerül a környezeti nevelésben megteremteni az 

interdiszciplináris szemléletet, és a nevelést közelebb lehet hozni a környezethez és az 

élethez, akkor a környezeti nevelés jelentős szerepet játszhat a nevelési rendszerek 

megújításában. A környezeti nevelés ne legyen egy tantárggyal több a tantervben, hanem be 

kell építeni a többi programba az összes tanuló számára, életkortól függetlenül. A cél elérni 

azt, hogy az interdiszciplináris szemlélet váljon uralkodóvá, és előzetes tantárgyi egyeztetések 

során kialakuljon egy gyakorlatias tanítási-tanulási modell, amely a környezeti problémák 

gyakorlati megoldására törekszik, illetve igyekszik erre a tanulókat felkészíteni azáltal, hogy 

hozzászoktatja őket a döntéshozatalhoz.” A tbiliszi dokumentum évtizedekre előre segített 

meghatározni a környezeti nevelés tartalmát, módszereit, taxonómiai bázisát, értéktartalmát és 

főbb területeit. 

A magyarországi Nemzeti Alaptantervben a környezeti nevelésről szóló 

„műveltségterületek közötti közös követelmény” fejezet összhangban van a tbiliszi 

dokumentummal. A környezeti nevelést tantárgyközinek deklarálja, rögzíti a multi- és 

interdiszciplinaritást, hangsúlyozza az élő természet fennmaradásának és az állampolgári 

felelősségnek, a környezettudatos életvitel elősegítésének elemeit. Megfogalmazódnak benne 

az emberek által alkotott értékek megőrzésének, az állampolgári kötelességek felismerésének 

pedagógiai céljai is. A 2000-ben közreadott hazai kerettanterv mint az alap-és középfokú 

oktatástartalmi szabályozó dokumentuma követi és néhol kiegészíti a NAT 

fogalomhasználatát. Az Oktatási Minisztérium támogatásával elkészült kerettantervek az 

egyes elkülönült tantárgyakba építik be a környezeti nevelési tartalmakat és követelményeket, 

jelentősen kibővítve annak korábban csak a természettudományos tantárgyakban érvényesülő 



 28 

vonatkozásait a társadalomtudományi és technikai területekkel. A kerettantervi 

dokumentumokban jelenik meg először a hazai oktatási tartalmi szabályozó dokumentumok 

történetében a fenntartható fejlődés kifejezés. „A környezeti nevelés tartalma világszerte, így 

Magyarországon is kiszélesedett, a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztosítására 

irányul. Gondot kell fordítanunk arra, hogy diákjaink a jövőben mindennapi életvitelükben 

képesek legyenek a bonyolultabb természeti, társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusokat 

kezelni, megoldani. Meg kell alapoznunk tanítványaink környezeti erkölcsét, társadalmi-

természet felelősségét, formálnunk kell alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, a 

személyes és közös felelősségtudat alapjait. E nevelési célok hatékony személyiségformálást, 

az önszabályozás és egyben társas együttműködés és konfliktuskezelés készségeinek 

erősítését igénylik. A fenntarthatóság pedagógiája a környezetért felelős, aktív kiscsoportok 

és tágabb közösségek kialakítására törekszik, előtérbe emelve azokat a tanulásszervezési 

módszereket, amelyekben felerősödhet a társas részvétel, felértékelődhet a felelős 

együttműködés” (LEHOCZKY 2000). 

Magyarországon már 2001-ben elkészült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

és az Oktatási Minisztérium közös környezeti nevelési koncepciója, amely a két tárca 1999. 

július 5-én megkötött együttműködési megállapodásra épült. Ezt megelőzte az Országgyűlés 

83/1997. sz. határozata, a Nemzeti Környezetvédelmi Program. Az OM jelentős szerepet 

vállalt a hazai környezeti kultúra emelésében, a környezeti nevelés fejlesztésében és 

támogatásában. Megjelenik a környezeti polgár fogalma, illetve a környezeti polgárrá nevelés, 

vagyis „a természeti, az épített, a társas-társadalmi környezet fenntarthatósága (és ezen belül a 

fenntartható fejlődés, a fenntartható fogyasztás) érdekében szükséges ismeretek, 

magatartásminták, értékek és életviteli szokások megtanítása”. 

Az OM környezeti nevelési koncepciójának egyik legfontosabb színtere a köz-, szak- és 

felsőoktatás. A koncepció két programcsomagot tartalmaz. 

Cselekedtető programok, melyek a diákok és tanárok tényleges részvételén alapulnak. 

- Óvodai környezeti nevelési program 

- Iskolai programok: 

a) Erdei Iskola Program; Az erdei iskola olyan, a tantervbe beépített legalább 

egyhetes nevelő-oktató egység, amely a szorgalmi időszakban, más településen, 

valamilyen természetes élőhely közelében valósul meg. Nem önálló intézmény, nem 

kirándulás vagy nyári tábor. 

b) Szelektív Hulladékgyűjtési Program; 



 29 

c) Középiskolai akciók, programok szervezése környezeti problémák megol-

dására; 

d) Komposztálási program; 

e) GLOBE-program (Global Learning & Observations to Benefit the 

Environment); 

f) Az ökoiskolák magyarországi hálózatának létrehozása és működtetése ; 

g) Felsőoktatási környezeti nevelési program. 

Fejlesztési programok 

- A környezeti nevelés tantárgyi helye, a pedagógusok továbbképzése és munkájuk 

segítése; 

- A tanórához kapcsolódó és tanórán kívüli iskolai környezeti nevelés eszközrend-

szerének és módszertanának kialakítása; 

- A környezeti nevelés hazai és nemzetközi információs hálózatának fejlesztése; 

2002. október 21-én megállapodásban fejezte ki együttműködési szándékát az Oktatási 

Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a környezeti nevelés 

fejlesztéséről a 2002–2008 közötti időszakra. 

A két miniszter közös alapelvei: 

- A fenntartható fejlődés, a környezet állapota, a társadalom környezeti ismeretei és 

környezettudatos magatartása szoros összefüggésben állnak. Ezért kívánatos a 

környezet- és az oktatáspolitika összehangolása. 

- A környezeti nevelésben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási 

Minisztérium stratégiai és operatív partnerek. 

- A természeti, környezeti és vízügyi oktatásban-nevelésben és tájékoztatásban a 

társadalmi és környezeti értékek feltárása, tudatosítása az európai és globális 

folyamatokkal összefüggésben kell, hogy megtörténjen. 

Stratégiai területek: közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, kommunikáció, kutatás. 

A két minisztérium közösen tartja fenn és felügyeli a Környezeti Nevelési 

Kommunikációs Programirodát, együtt működteti az Erdei Iskola Programot, közösen tartja 

fenn a középiskolai GLOBE program magyarországi hálózatát, és közösen segítik a BISEL 

(Bioindikáció az iskolai oktatásban) program terjedését és megvalósulását a lehető legtöbb 

oktatási intézményben (NÉMETH 2008:3-16). 

Jóllehet a Nemzeti alaptanterv környezeti nevelési fejezete kötelezően előírja az 

iskolák számára, mégis kevés intézményben valósult meg a környezeti nevelés vagy a 

fenntarthatóságra nevelés rendszerszerű és teljes körű beépülése (implementációja) a 
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pedagógiai programba, a helyi tantervbe és a minőségbiztosítási rendszerbe. A NAT 2003-ban 

átdolgozott változata kiemelt fejlesztési feladatok közé emeli a környezeti nevelést.               

A 2003-ban módosított Közoktatási Törvény előírása szerint az iskola nevelési programjának 

részeként minden közoktatási intézménynek el kell készítenie korszerű egészségnevelési és 

környezeti nevelési programját. 

 

 

2.4 A kompetencia alapú oktatás 
 

2000 márciusában a lisszaboni Európai Tanács új stratégiai célt határozott meg az 

Európai Unió számára. Ennek értelmében az Európai Uniónak arra kell törekednie, hogy a 

világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudás alapú gazdasága legyen, amely nagyobb 

arányú foglalkoztatást, jobb munkahelyeket és erősebb társadalmi kohéziót biztosítva képes a 

fenntartható növekedésre. A cél eléréséhez a tudás alapú társadalom követelményeinek 

megfelelő, a magasabb szintű és színvonalú foglalkoztatás igényét kielégíteni képes oktatási 

és képzési rendszerekre van szükség. A lisszaboni Európai Tanács arra szólította fel a 

tagállamokat, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy dolgozzák ki az egész életen át tartó tanulás 

során elsajátítandó „új alapkészségek európai referenciakeretét”, amelynek tartalmaznia kell 

az információs és kommunikációs technológiák, a technológiai kultúra, az idegen nyelv, a 

vállalkozás és a szociális kapcsolatok területén szükséges készségeket.  

Egy évvel később a stockholmi Európai Tanács elfogadta az oktatási és képzési 

rendszerek konkrét jövőbeli céljairól szóló jelentést. Ez a dokumentum három stratégiai célt 

fogalmaz meg (az oktatási és képzési rendszerek minősége, elérhetősége és nyitottsága), 

amelyeket tizenhárom célkitűzésre bont le. A barcelonai Európai Tanács 2002 februárjában 

elfogadott egy részletes munkaprogramot a közös célok és célkitűzések 2010-es elérésére.     

A részletes munkaprogram a következőképpen egészítette ki az alapkészségek sorát: írás-

olvasási és számolási készség (alapvető készségek), alapkompetenciák a matematika, a 

természettudományok és a technológia terén, az információs és kommunikációs technológiák 

és az egyéb technológiák alkalmazásához kapcsolódó készségek, a tanulás tanulása, szociális 

készségek, vállalkozói készség és kulturális befogadás készsége. 

Az Európai Tanács barcelonai következtetései ugyancsak hangsúlyozták az 

alapkészségek magasabb szintű elsajátítását biztosító fellépés szükségességét. Ennek kapcsán 

különösen a digitális műveltségre és az idegen nyelvekre hívta fel a Tanács a figyelmet. 

Elengedhetetlennek ítélte továbbá az európai dimenzió szerepének erősítését az oktatásban és 

beépítését a tanulók alapkészségei közé 2004-ig. 
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A részletes munkaprogram elfogadását követően a Bizottság szakértői csoportokat 

hozott létre a tizenhárom célkitűzésben megjelölt területeken. A kulcskompetenciákkal 

foglalkozó munkacsoport 2001-ben látott munkához. Fő feladata az új készségek 

meghatározása volt, valamint annak vizsgálata, hogy miként lehetne ezeket a készségeket 

jobban beépíteni a tantervekbe, illetve azokat egész életen át tanulni és fenntartani.                

A munkacsoport különös figyelmet fordított a hátrányos helyzetű csoportokra, azaz a sajátos 

nevelési igényű tanulókra, a korai iskolaelhagyókra és a felnőtt tanulókra. 2002 februárjában a 

munkacsoport bemutatott egy keretrendszert, amely nyolc kulcskompetenciát tartalmazott, és 

az egyes területekhez tartozó ismereteket, készségeket és attitűdöket is meghatározta.                

Az Oktatás és képzés 2010 munkaprogramban elért haladásról szóló 2004. évi közös időközi 

jelentésében a Tanács és a Bizottság megismételte az Európai Tanács barcelonai felszólítását 

az oktatás európai dimenziójának erősítésére. A felhívásra reagálva a munkacsoport 

átdolgozta a keretrendszert, és a kulcskompetenciák megfelelő területeit kiegészítette az 

európai dimenzió elemeivel. 

A 2004-es közös időközi jelentés a nemzeti politikákat támogató közös európai 

referenciakeret és elvek alkalmazására is felszólít. Bár ezek semmilyen kötelezettséget nem 

jelentenek a tagállamokra nézve, hozzájárulnak a kulcsszereplők közötti kölcsönös bizalom 

kialakulásához, és ösztönzik az egész életen át tartó tanulás különböző összetevőit érintő 

reformokat. Az egyik ilyen javasolt referenciakeret a mindenki által elsajátítandó és a későbbi 

tanulás sikerének alapját képező kulcskompetenciákat érinti (VASS 2009). 

A kulcskompetencia az ismeretek, készségek és attitűdök transzferábilis, többfunkciós 

egysége, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és 

fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba és foglalkoztatható legyen.                        

A kulcskompetenciákat, a kötelező oktatás illetve képzés időszaka alatt kell elsajátítani.        

A későbbiekben, az egész életen át tartó tanulás során mindenféle tanulás alapját ezek a 

kompetenciák képezik. A meghatározás hangsúlyozza, hogy a kulcskompetenciák 

transzferábilisak, azaz egyik helyzetről a másikra átvihetők, és ezáltal számos szituációban és 

kontextusban alkalmazhatók. Emellett többfunkciósak, ami azt jelenti, hogy különféle célok 

elérésére, különböző problémák és feladatok megoldására használhatók.                                        

A kulcskompetenciák az élet során nyújtott megfelelő egyéni teljesítmény, munka és a 

későbbi tanulás előfeltételei (DEMETER 2006: 199-216). 

A tárgyi tudás ma már olyan rövid ideig érvényes és olyan kezelhetetlenül nagy, hogy 

az oktatásnak a tudásátadás túlértékelésével szemben inkább a tudáselsajátítás módszereire és 

a metakognitív készségekre kell összpontosítania. Általános tendenciának tűnik, hogy a 
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nemzeti tantervek (a tanítást és tanulást szabályozó nemzeti dokumentumok) egyre inkább a 

tanulók által elsajátítandó kompetenciák meghatározására épülnek, illetve ebbe az irányba 

mozdulnak el, szemben a megtanulandó (pl. kulturális, tudományos, művészi) tartalmak 

meghatározásával. Általánosan elfogadott az a nézet, hogy a tudás, készségek és 

kompetenciák mind az egyén, mind a társadalom számára fontosak. A művelt, nagy tudású, 

kitűnően képzett állampolgároknak kiemelkedő szerepet tulajdonítanak a jelen és a jövő 

kihívásaira való válaszadásban. A tartalomelsajátítás és a kompetenciafejlesztés között 

tapasztalható hangsúlyeltolódást részben a tanításról és tanulásról alkotott nézetek változása 

befolyásolja: a behaviorista szemlélet helyét egyre inkább a használható tudást középpontba 

helyező konstruktivista megközelítések veszik át. A szemléletváltásra az oktatás konkrét 

társadalmi feladataira vonatkozó elvárások is hatással vannak. 

Nagyon érdekes megvizsgálni, hogy a társadalmi szükségletek, a kompetenciákkal 

kapcsolatos elvárások és a tanítási-tanulási folyamat terén végbemenő paradigmaváltás elemei 

hogyan tükröződnek a nemzeti és nemzetközi oktatáspolitikában és minőségbiztosítási 

folyamatokban. Évtizedeken keresztül olyan oktatási rendszerek vettek körül bennünket, 

amelyeket a következő, látszólag stabil jellemzők határoztak meg: 

- korcsoportok szerinti szerveződés, 

- a pedagógus meghatározó szerepe, 

- a tanulók átlagos fejlődésének a középpontba állítása, 

- taneszközök és tankönyvek használata, 

- tantárgyközpontúság, 

- a pedagógustól kiinduló és a tanuló felé irányuló tudásátadás, 

- a tudás hosszú távú állandósága, 

- konkrét célok szem előtt tartása, 

- a hiányosságokra irányuló figyelem fontosságának túlbecsülése, 

- formális, külső értékelés és az iskolák ellenőrző jellegű szakfelügyelete, 

- nagyszabású (nemzetközi) összehasonlító értékelés.  

Jelenleg a következő törekvéseknek vagyunk tanúi: 

- az egyéni igényekhez jobban illeszkedő oktatási környezet, 

- az egyéni fejlődés tiszteletben tartása, 

- a pedagógus mint tanulást segítő társ, 

- a tanuló felelősségvállalása saját tanulása folyamatáért, 

- erőpróbára késztető tanulási környezetek, 

- átfogó tanulási célok és célterületek szem előtt tartása, 
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- a tudás relevanciája, 

- a használható tudás fontossága és a tudásépítés, 

- a kompetenciák fejlesztése és fontossága, 

- egész életen át tartó tanulás, 

- a tanulók erősségeinek visszaigazolása társaik által, 

- pedagógiai megközelítések újraértékelése, 

- iskolai szintű értékelés, 

- a tanfelügyelet támogató szerepe. 

 

 

2.5 A fenntarthatóság gyakorlata – az ökoiskolák 

 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 57. közgyűlésén 2002. december 20-án a 2005–

2015 közötti évtizedet a „Tanulás a fenntarthatóságért” évtizedének nyilvánította. Vagyis a 

nemzetközi közösség egy évtizedet szán annak a célnak az elérésére, hogy az oktatás minden 

szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság, a környezet- és egészségvédelem alapértékei. 

Az ENSZ-évtized alapdokumentumaiból egyértelmű, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos 

pedagógiai munka célja az, hogy az oktatás hozzájáruljon a fenntartható társadalmi 

működésmódok kialakításához. A fenntarthatóság pedagógiája tehát nem arról szól, hogyan 

tartható fenn a természet, hanem arról, hogyan tartható fenn az emberi társadalom. Ezért szán 

az ENSZ egy évtizednyi munkát e cél elérésének. 

Amikor környezeti kompetenciákról beszélünk, akkor nem egy újabb elemet illesztünk 

be a fejlesztendő kompetenciák sorába. A környezeti kompetencia kifejezéssel is 

hangsúlyozzuk, hogy csak akkor érhetünk el eredményeket a fenntarthatóság pedagógiája, a 

környezeti nevelés terén, ha az oktatási rendszerből kikerülő állampolgárok képessé válnak 

minden megszerzett kompetenciájukat a fenntarthatóság, a környezeti problémák kezelésének 

érdekében is használni. A szövegértésen keresztül a szociális kompetenciák kialakításáig, 

minden kompetenciaterület használata szükséges ahhoz, hogy valaki aktív, felelős, 

környezettudatos állampolgárként kapcsolódhasson be a társadalom életébe. 

Az európai referenciakeretben meghatározott kompetenciák (beleértve az egyes 

kompetenciák részeként bemutatott tudáselemeket, készségeket és attitűdöket) mellett a 

fenntartható fejlődés érdekében történő cselekvés az alábbi kompetenciaelemeket igényli 

még: 

- rendszerszemléletű gondolkodás, 

- kritikai gondolkodás, 
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- kreatív gondolkodás, 

- a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tudáselemek, 

- a fenntartható fejlődést nem támogató döntések következményeinek ismerete, 

- a globális, regionális, nemzeti és helyi környezeti problémák ismerete, 

- a környezeti problémák gazdasági, ökológiai, és társadalmi következményeinek 

ismerete, 

- a fenntartható fejlődés etikai dimenziójának tudatosítása, 

- a nemzedékek közötti és nemzedéken belüli szolidaritás és felelősség. 

A környezeti kompetenciák felfoghatók az európai referenciakeretben definiált 

kompetenciák „keresztkompetenciáiként”, amelyek nem tartalmi szempontból, hanem inkább 

távlati céljuk, a fenntarthatóság kialakításában betölthető szerepük alapján ragadják meg a 

kompetenciák egy csoportját. Vagyis ahhoz, hogy valaki környezeti kompetenciával 

rendelkezzen, a nyolc alapkompetenciával is rendelkeznie kell. Ez azonban nem jelenti azt, 

hogy ha valaki a nyolc definiált kompetenciával rendelkezik, akkor automatikusan 

rendelkezik a környezeti kompetenciákkal is. 

A fenntarthatóság pedagógiájának és az oktatás általános célkitűzéseinek a 

kapcsolódását a hazai oktatáspolitikai dokumentumok is tartalmazzák. Az OM által elkészített 

Közoktatás-fejlesztési stratégia hosszabb távon jelöli ki a hazai célokat és feladatokat 

(http://www.om.hu/). 

A stratégiai dokumentum az alábbi célokat tűzi a közoktatás általános fejlesztése elé: 

- az egész életen át tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén,  

- az oktatási esélyegyenlőtlenségek mérséklése, 

- az oktatás minőségének fejlesztése, 

- a pedagógusszakma fejlődésének támogatása, 

- az IKT-alkalmazások fejlesztése, 

- az oktatás tárgyi feltételeinek jobbítása, 

- a közoktatás irányításának javítása. 

E célkitűzések mindegyike releváns a fenntarthatóság pedagógiája számára is, és 

mindegyik eléréséhez értékes hozzájárulást nyújthat a fenntarthatóság pedagógiája.              

Az országosan meghatározott oktatáspolitikai prioritások követése során az egyes 

intézmények számára megvalósulhatnak az alábbi helyi célok, amelyek a környezeti 

kompetenciák kialakítása szempontjából is kiemelkedően fontosak: 

- az iskola és a helyi társadalom új szövetsége a térségfejlesztés terén, 

- a pedagógiai tervezés hangsúlyának áthelyezése a tanításról a tanulásra, 
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- az egész életen át tartó tanulás megalapozása, 

- az iskola szerves beillesztése a tanuló társadalomba, 

- a tanulási motívumok és stratégiák formálása, erősítése, 

- az iskola tanuló szervezetté válása,  

- a digitális kommunikáció, a világháló és a helyi tudásmenedzsment eszközként 

szerepeltetése a fejlesztési folyamatban. 

A környezeti kompetenciák fejlesztése a magyar oktatásfejlesztés mostohagyereke 

annak ellenére, hogy nemcsak a nemzetközi közösség (ENSZ-évtized), hanem a magyar 

kormányzat is többször (NAT kiemelt fejlesztési terület, környezeti és egészségnevelési 

programok megírásának kötelezővé tétele) egyértelművé tette, hogy a környezeti 

kompetenciák kialakítását kulcsfontosságúnak tartja. A szabályozási lépéseken túl számos 

kormányzati, illetve kormányzati támogatású civil program segíti elő a környezeti 

kompetenciákkal kapcsolatos fejlesztéseket. A környezeti kompetenciák fejlesztését célzó 

programokat alapvetően két csoportba lehet sorolni. A minőségfejlesztés-központú programok 

a pedagógiai munka színvonalának javítását tűzik ki fő célul maguk elé, míg a 

tartalomfejlesztés-központú programok új tanítási tartalmakkal, módszerekkel látják el az 

iskolákat, így segítik elő a környezeti kompetenciákkal kapcsolatos pedagógiai munkát. 

Természetesen ez a felosztás nem jelent éles határvonalat, de elmondható, hogy az Ökoiskola-

program alapvetően minőségfejlesztés-centrikus, míg a SuliNova Kht. (NFT I.) oktatási 

programcsomagjai kialakításának keretében zajló környezeti kompetenciafejlesztés 

tartalomfejlesztési szemléletű. 

A Magyarországi Ökoiskolák Hálózata az ENSI (Environment and School Initiatives) 

nemzetközi környezeti nevelési hálózat részeként működik. Az ENSI-háttér biztosítja a 

program nemzetközi beágyazottságát és folyamatos kapcsolatát a legfrissebb kutatási és 

fejlesztési eredményekkel. A hálózat kialakítása során az ENSI-ben fellelhető, már működő 

modellek közül a svédországi mintát tekintettük kiindulópontnak, melyet a magyar 

viszonyokhoz adaptáltunk. 

Az ökoiskolák innovativitása három szinten mutatkozik meg. 

Pedagógiai szinten az ökoiskolák: 

- a komplex, valós élethez közel álló szituációkat részesítik előnyben az előre 

megtervezett, irányított, tanulási formákkal szemben; 

- az egyes tantárgyak felől a tantárgyközi kérdéskörök irányába fordulnak; 

- a passzív szabály- és tudáselsajátítás helyett az aktív, a helyi környezetet felhasználó 

és azért cselekvő tudásszerzésre helyezik a hangsúlyt; 
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- a kizárólag felülről lefele irányuló (tanártól diákig áramló) kommunikáció helyett 

figyelembe veszik a gyerekek iskolával, tanítással kapcsolatos nézeteit is. 

A társas kapcsolatok szintjén az ökoiskolák törekednek arra, hogy: 

- az iskolában ne magányos tanárok tanítsanak magányos gyerekeket, hanem az egész 

iskolára jellemző legyen a csapatmunka; 

- a társas élet szabályai ne előre meghatározottak legyenek, hanem a diákok felelős 

részvételével, tárgyalások során alakítsák ki azokat; 

- az iskola külső kapcsolatai a kölcsönösség elve alapján alakuljanak, az iskola ne csak 

befogadója, hanem aktív alakítója, kezdeményezője is legyen az ilyen jellegű kapcsolatoknak. 

Technikai/gazdasági szinten az ökoiskolák igyekeznek: 

- takarékosan bánni az energiaforrásokkal; 

- csökkenteni a hulladékok mennyiségét; 

- az iskola külső-belső környezetét esztétikusan alakítani; 

- megteremteni az egészséges iskolai munka feltételeit. 

Az Ökoiskola-cím azon iskolák tevékenységének legmagasabb szintű állami (az 

Oktatási és Kulturális, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi miniszter által adományozott) 

elismerése, amelyek iskolafejlesztési és pedagógiai munkája kiemelkedően magas 

színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája értékeit. A cím 

elnyerése érdekében az iskolának munkatervet kell összeállítania. A munkaterv összeállítása 

az ökoiskolák kritériumrendszere alapján történik; ez hét területen az iskolai élet teljességét 

felölelő kilencven kritériumot tartalmaz. 

A hét terület a következő: 

- tanítás-tanulás; 

- személyi feltételek, belső kapcsolatok; 

- tanításon kívüli tevékenységek; 

- társadalmi kapcsolatok; 

- fizikai környezet; 

- az iskola működtetése. 

Az iskolának nem kell az összes kritériumot egyszerre teljesítenie. Mindössze 

huszonöt olyan kritérium van, amelynek a teljesítését az iskolának három éven belül 

kötelezően vállalnia kell a cím elnyeréséhez. Ezek a legkönnyebben teljesíthető kritériumok. 

A további kritériumok szabadon választhatóak, teljesítésüket csak hosszú távú célként 

kell az iskolának elfogadnia ahhoz, hogy ökoiskolává válhasson. A három éven belül vállalt 

kritériumokhoz határidőt, felelős személyt és dokumentációt kell megjelölnie az iskolának a 
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munkatervében. A munkaterv teljesülésének ellenőrzése ezek segítségével történik, így 

biztosítható, hogy az Ökoiskola-cím valóban a fenntarthatóság pedagógiája, a környezeti 

nevelés terén élenjáró iskolák államilag garantált minőségjelzője legyen, amelyért érdemes 

erőfeszítéseket tenni, és amellyel az iskola kivívhatja mind a pedagógiai szakma, mind a 

fenntartó elismerését, támogatását. Az Ökoiskola-cím elnyerésére 2004 óta évente ír ki nyílt, 

országos pályázatot az OM és a KVVM. Jelenleg az országban 443 iskola viseli ezt a 

kitüntető címet (KÉZY-VARGA 2007: 41-52). 

 

 

"A legjobb iskola, amelyben egy ifjú ember megtanulhatja, 

hogy a világnak van értelme: 

a természettel való közvetlen kapcsolat." 

"Az élményminőségek nem definiálhatóak, 

a kimondhatatlan azonban kifejezhető: 

a művész képes rá." 

(Konrad Lorenz) 

 

3. KÖRNYEZETVÉDELEM A MUNKÁCSY ISKOLÁBAN 
 

 

3.1 Az iskola rövid bemutatása 
 

A Munkácsy Mihály Általános Iskola 1966-ban épült a belváros peremén, családi házas 

környezetben. 8 évfolyamos, önkormányzati fenntartású, körzeti általános iskola. Jelenleg 17 

tanulócsoportban 426 diákkal 36 pedagógus és 11 technikai dolgozó foglalkozik. 2005-ös 

tanév óta a sajátos nevelési igényű tanulókat is fogadunk. 

Az intézmény valamennyi dolgozója rendelkezik a munkakörének betöltéséhez 

szükséges végzettséggel. Az iskola szervezeti felépítése meghatározott, a szervezeti és 

működési szabályzatban rögzített. 

Beiskolázási körzetünk kicsi, ennek ellenére nincsenek létszámgondjaink. Székes-

fehérvár egész területéről és vidékről is szívesen választanak bennünket. Kedveltek képzési 

profiljaink. A 1970-es években a Vargha Tamás-féle komplex matematikatanítási kísérlet 

sikeres alkalmazása alapozta meg hírnevünket. Az 1980-as évek óta a magyar nyelv és 

irodalom tanításában is élen járunk, a Zsolnai-féle Nyelvi, irodalmi kommunikációs program 

mellett a Bánréti-féle anyanyelvi programot is adaptáltuk. 
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A társadalmi változásokkal új igények jelentek meg a szülők részéről - elsősorban a 

nevelés területén -, melyeknek folyamatosan fejlesztésekkel, saját kidolgozott programokkal 

próbálunk megfelelni. Az iskola partnerközpontú működtetésének első lépése, hogy már az 

iskolába történő jelentkezéskor a szülő választja ki, jelöli meg, hogy melyik típusú osztály 

felel meg gyermeke egyéniségének, a család nevelési elveinek, elképzeléseinek: az emelt 

szintű vizuális vagy a környezeti nevelési programmal dolgozó. Az 1986-ban indult 

iskolaotthonos nevelést folyamatosan a partnerek igényeihez igazítottuk. Azóta is 

alkalmazzuk minden első, második, harmadik osztályban. 1990-től az ennek keretében a 

szabadidő minőségi eltöltésére bevezetésre került a néptáncoktatás. 

18 éve dolgoztuk ki az emelt szintű képzőművészeti tagozat tantervét, s változott 

nevünk Schönherzről Munkácsyra. Tagozatosok az „a” osztályosok, de emelt óraszámban 

zajlik a foglalkozás a ”b” osztályokban is. A vizuális nevelésnek fontos szerepe van minden 

tanulónk személyiségének formálásában, érzelemvilágának, kreativitásának fejlesztésében. 

A 2002-ben indult, tantestületünk által kidolgozott környezeti nevelési programunk 

bevezetésével kiemelkedő szerepet szánunk a fenntartható fejlődés elvein alapuló 

szemléletmód megalapozásának, a jövő iránti felelősségre nevelésnek. Ez a Pedagógiai 

Programban és a tantárgyi rendszerekben mindenhol megjelenik, és hangsúlyozottan a „b” 

osztályok munkájában realizálódik. 

Iskolánk a város és a megye elismert intézménye, mely gyorsan és rugalmasan törekszik 

kielégíteni a korszerű oktatásra vonatkozó társadalmi igényeket. Intézményi feladatait 

szakmai igényességgel végzi, melynek záloga a folyamatos önfejlesztés úgy, hogy értékes 

hagyományainkat megőrizve nyitni tudjunk új értékek felé. 2005-ben kaptuk meg először az 

Ökoiskola kitüntető címet, melyet 2007-ben másodszor is megpályázva és elnyerve 

tulajdonképpen egy folyamatos szakmai önfejlesztés mellett köteleztük el magunkat.       

2010-ben harmadszor is sikerrel vállaltuk a megmérettetést. 

2006-ban bekerültünk az ország azon 400 oktatási intézménye közé, akik bevezethették 

a HEFOP 3.1.3-as kompetenciaalapú oktatást. A pályázat, mely negyedik éve átfogja 

munkánk egészét, magában foglalja iskolánk összes eddigi innovációját, azokat megerősítve 

és magasabb szintre emelve, meghonosít egy újfajta pedagógiai, módszertani kultúrát. Ebben 

a tanévben már tanulóink 71%-át érinti. 

A folyamatos szakmai fejlesztés, fejlődés, önfejlődés, innovációink működtetése 

valamilyen rendszerszemlélet alkalmazásának igényét vetette fel. 2002-ben választottuk 

intézményi működésünk szabályozásának segítésére a Comenius 2000 I. intézményi modellt. 

Saját döntésünk hozta létre az azóta is működő minőségirányítási csoportot. A partnerek 
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azonosítása megtörtént (legfontosabb munkatársak, diákok, szülők). A partnerközpontú 

működés szabályozását az Intézményi minőségirányítási program tartalmazza. 2009-ben 

elnyertük a Fejér Megyei Minőségdíj kitüntető címet. 

Az iskolában folyó minőségi munkát elsősorban közvetlen partnereink elégedettsége 

jelzi. Ezek közül kiemelten büszkék vagyunk arra, hogy az iskolánkba járó testvérpárok 

száma magas. Tanév közbeni lemorzsolódás nincs, és a bukások száma elenyésző. Évek óta 

abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a körzeten kívüli jelentkezők száma magas, 

ezért volt lehetséges, hogy a városban egyedülállóként az elmúlt két tanévben egy plusz első 

„c” osztályt indítsunk. Az iskolaotthonos, egész napos oktatási forma előnyeit a szülők 

pozitívan értékelik, később is igénylik mind a tanulási, mind a szabadidős elfoglaltságokat 

(napközi, szakkör, sportkör). Egyre több szülő, nagyszülő jelenik meg nívós 

rendezvényeinken, támogatva, segítve a pedagógusok munkáját. 

Az országos kompetenciamérések eredményei az országos átlag feletti értéket mutatnak. 

Kiválóak beiskolázási mutatóink mind a hatodik, mind a nyolcadik évfolyamokon.                  

A nyolcadik osztályosok követő vizsgálata megerősíti, hogy alapos fejlesztő munkát végzünk. 

Az igényes és korszerű pedagógiai munka feltétele, hogy a tantestület tagjai képesek az 

önfejlesztésre, rugalmasan reagálnak, kezdeményezői a változtatásoknak. A humánerőforrás 

fejlesztése évek óta kiemelten fontos iskolánkban. Büszkék vagyunk a másoddiplomák, a 

nyelvvizsgák számára, s a civil szervezetekben végzett tevékenység hatása hozzáadott 

értékként jelenik meg iskolánkban is. Folyamatosak a belső szakmai továbbképzések. A teljes 

alkalmazotti kör képzésére is gondot fordítunk. A szervezeti kultúra fejlesztéséhez, a kellemes 

munkahelyi hangulat megőrzéséhez hozzájárulnak az évente kétszer megszervezett komplex 

szakmai továbbképzések. Ezeken a napokon olyan igényes programot állítunk össze, melyek 

személyiségünket, ismereteinket, kompetenciáinkat fejlesztik. Törekszünk arra, hogy magas 

minőséget, értéket közvetítő intézményeket keressünk fel (minőségdíjas iskola, ökofalu, nívós 

országos kiállítás, új innováció, történelmi emlékhely). 

 

 

3.2 Az iskola dolgozói 
 

Iskolánkban jelenleg 36 pedagógus van. A nevelőtestület létszámában jelentős változás 

az elmúlt években nem történt. Az átlagéletkor 46 év. Ebből adódik, hogy a kollégáknak 

jelentős a szakmai tapasztalatuk. Önmagukkal szemben igényes, érdeklődő, nyitott, szakmai 

megújulásra kész munkatársak. Nevelési kultúrájuk, oktatási eljárásaik korszerűek. Legfőbb 

értéke a pedagógusközösségnek, hogy egymás munkáját megismerve, egymástól tanulva, 
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egymást segítve tud dolgozni. A nevelőtestület által elfogadott, a minőségirányítási csoport 

által működtetett pedagógus teljesítménymérés rendszere mintegy belső továbbképzésként 

működik. Az óralátogatásokat nagy érdeklődés kíséri, s nem csak az azonos szakosok, hanem 

más terülten és más korosztályt tanítók is kíváncsiak az alkalmazott módszerekre, eljárásokra. 

Kiemelkedőnek tartom azt, hogy az alsó tagozaton az elmúlt 3 tanév során olyan 

humánerőforrás-politikát folytattunk, amelynek eredményeként jelenleg 4 tanító bácsi 

dolgozik közöttünk. A családok szerkezetében bekövetkezett változások, az apák nagy 

munkahelyi elfoglaltsága miatt is fontos a jelenlétük diákjaink között. Két rajztanárunkkal 

együtt így a nevelők hatoda férfi. Az intézményben nincs fluktuáció. Az elmúlt 20 év során 

csak nyugdíjba vonuláskor távozott tőlünk kolléga. 

A szakos ellátottság 100 %-os. A felső tagozatos tanárok közül a tantárgyfelosztásban 

szereplő tantárgyi órákhoz figyelembe vehetően egy szakkal 7 fő rendelkezik. Közülük 

hárman kiegészítő szakot szereztek, melyet hasznosítani tudnak (fejlesztőpedagógia, 

gyógytestnevelés, könyvtár). Négy tanár kétszakos és négyen három szakjukat tudják tanítani. 

A tanítók közül 6 fő rendelkezik másoddiplomával. 

A tantestületben a tantárgyfelosztás szerint 3 szakmai munkaközösség működik: alsó 

tagozatos, a felsős osztályfőnöki és a környezetvédelmi munkaközösség. Az eredményes 

szakmai munkát segítik az alsó és felső tagozaton működő humán és reál munkacsoportok és 

az Ökomunkacsoport. 

A pedagógusok rendelkeznek a munkakörükhöz szükséges végzettséggel. Az elmúlt 

években jelentősen megnőtt a külső szakmai továbbképzések száma. A kompetencia alapú 

oktatás bevezetése és a HEFOP 3.1.3 pályázat során megvalósult eszközbeszerzések miatt 

jelentősen megnőtt az igény a belső szakmai továbbképzésekre is. 

 

Külső képzések 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
 

belső képzések 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

másoddiplomás 

képzések 
4 fő 4 fő 3 fő 

 
informatika 3 ó/fő 9 ó/fő 6 ó/fő 

120 órás 

képzések 
8 fő 7 fő 2 fő 

 számítástechnika 

HEFOP 
3 ó/fő 15 ó/fő 18,5 ó/fő 

 

A nevelőtestület minden tagja képes felhasználói szinten kezelni a számítógépet, ez az 

adminisztrációt, a tanulók szöveges értékelését megkönnyíti. A kollégák 70 %-a képes arra, 

hogy foglalkozásaira digitális szemléltetőanyagot készítsen, illetve a készeket használja. 

Elismerésre méltó munkatársaink civil tudása, kreativitása. Rendszeresen teret adunk 

annak, hogy bemutathassák alkotótevékenységüket. Rajz- és fotókiállítást rendezünk, 

emlékezetesek a pedagógus-énekkar ünnepi szereplései. A tanítványok műsorát is kísérik 
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hangszeren, citerán, zongorán. A Mihály-napi vásár bevételét gazdagítják kézimunkáik, 

kertészeti terményeik. 

Az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott. Gazdasági szakembereink is szívvel-

lélekkel végzik munkájukat. Az elmúlt évek pályázatainak sikeres megvalósítása és a 

fenntartói ellenőrzések során bebizonyosodott, hogy munkájukhoz értő, jó szakemberek. A 

karbantartásra, takarításra, kézbesítésre, portai szolgálatra 8 álláshelyen foglalkoztatunk 

dolgozókat. A dolgozók lelkesedése, munkához való példás hozzáállása nélkülözhetetlen 

rengeteg kiállításunk, versenyünk és egyéb tanórán kívüli programunk méltó 

megrendezéséhez. Az ökoiskolai eredményeink udvarosunk, karbantartónk segítő 

támogatásával valósulnak meg. 

Hagyományossá vált, és évek óta jól működő gyakorlat, hogy minden tanév során két 

alkalommal szervezünk olyan szakmai továbbképzést, melyen a teljes alkalmazotti közösség 

részt vesz. Augusztusban, a tanév indításakor és tavasszal kerül sor ezekre. A Pedagógiai 

Programban megfogalmazott sajátosságainkhoz, az emelt szintű vizuális képzéshez és a 

környezeti neveléshez kapcsolódnak a programok. Nemzeti értékeink, hagyományaink 

megismerése a személyes ismeret- és élményszerzésen túl közösséget formál. 

 

 

3.3 Az iskola tanulói 

 

Tanulóink száma jelenleg 424. Az elmúlt öt évben ez a szám egyetlen esztendő 

kivételével ekörül alakult. 

A 2007/08-as tanévben 380 fő tanult iskolánkban. A 2005/06-s tanév elején 

osztályösszevonásra került sor a hetedik évfolyamon, mert a hatosztályos gimnáziumba felvett 

tanulók száma igen magas volt. Ezt követően még egy évfolyamon volt kiugró a hatodik 

végén sikeres felvételi vizsgát tettek száma, így a jelenlegi nyolcadikosok összevonására is 

sor került. A tény, hogy kiemelkedően teljesítenek diákjaink a megmérettetésen, szakmai 

szempontból siker, ugyanakkor a szervezet számára nehézséget jelent. 

Ennek a helyzetnek a megoldására az addigi két-két párhuzamos osztály mellé egy 

harmadik indítása mellett döntöttünk. A jelenlegi első és második évfolyamon „c” osztályok 

is tanulnak. Hogy ezt megtehettük, az elsősorban annak köszönhető, hogy a szülők 

elégedettek munkánkkal, évek óta magas az iskolába kérvényt beadók (és az elutasítottak) 

száma. Örvendetes, hogy a családok nem csak egyik gyermeküket, hanem a testvéreket is 

hozzánk íratják be. Számuk évek óta 110-120 között mozog. És bár az iskolába belépni 



 42 

kívánók száma változatlanul nagy, az iskola tárgyi adottságai miatt újabb csoportbővítést 

most nem tervezhetünk. 

Iskolánk alapító okirata lehetővé teszi, hogy fogadjuk a sajátos nevelési igényű tanulók 

jelentkezését. Számuk az idei tanévben 8 fő, közülük ketten érzékszervi (hallási), a többiek 

viselkedési, magatartási okok miatt igényelnek utazó gyógypedagógusi fejlesztést.    A 

beilleszkedési, magatartási zavaros tanulók száma jelenleg 16. Iskolánk fejlesztő pedagógusai 

tartanak fejlesztő foglalkozásokat részükre. Hátrányos helyzetű tanulóink száma 27, ebből 

halmozottan hátrányos 11 fő. 

Tanulmányi eredményünk egyenletesen jó, az elmúlt tanév átlaga: 4,09 volt, az idei első 

félévben pedig 4,2. Az első félévi iskolai magatartási és szorgalom átlag egyaránt 4,5. 

Az évenkénti országos kompetenciamérésen iskolánk diákjai mindegyik évfolyamon az 

országos illetve megyei átlag fölötti eredményt érnek el. 

 

Az elmúlt tanévek országos kompetenciaméréseinek eredményei 

é

évf. 

2006/2007 2007/2008 

matematika szövegértés matematika szövegértés 

 iskolai országos iskolai országos iskolai országos iskolai országos 

6. 563 500 594 516 535 499 571 519 

8. 563 494 550 497 505 491 512 497 

 

Diákjaink szorgalmas, jó magaviseletű, tanulásra motivált, érdeklődő gyerekek. 

Szívesen indulnak egyéni felkészülést igénylő városi, megyei versenyeken, vállalják 

csapattársaikkal együtt is a külső megmérettetést. Ez a nevelőtestületre jelentős többletterhet 

ró. Felzárkóztató munkánk is eredményes, az elmúlt évek alatt egyetlen tanévismétlésre került 

sor a tavalyi tanév végén. 

A nyolcadikosok továbbtanulási mutatói rendkívül jók, az elmúlt 3 évben a tanulók        

92 %-a érettségit adó képzési intézménybe nyert felvételt. 

 

 

3.4 A környezeti nevelés iskolai története 
 

Az intézmény átadásakor kellemes környezet fogadta a tanulókat. A környező utcák 

védett platánjai, az udvar fái, virágai, a belső terek növényei évtizedek óta részei 

mindennapjainknak. Teknősünk, Totó 13 éve lakója az akváriumnak a felsős folyosón.          

A tantervi környezetismereti órákat nagyon sok természetben tartott foglalkozás színesítette 

már a kezdetekkor is. A madarak és fák napjának, a kisdobos- és úttörőmozgalom 
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rendezvényeinek hagyományosan a közeli és távolabbi parkok, erdők, kirándulóhelyek 

szolgáltak helyszínül. Természetjáró szakkör, vándortáborok és az iskola uzsabányai 

állótábora évről évre segítette a tanulók környezeti nevelését. A Velencei-tó és a Madárvárta 

közelsége nagyszerű lehetőséget jelentett a kikapcsolódáson túl az ismeretszerzésre is. 

Hagyományosak voltak az őszi és tavaszi papírgyűjtések és a szülőkkel közösen végzett 

takarítási, iskolaszépítési akciók. 

A rendszerváltás és a tantervi változások nyomán az iskola pedagógusai egyre 

nyitottabban fordultak e nevelési terület felé. Keresték a kapcsolatokat, melyek segítik ezt a 

munkát. Már nem csak a környezetismeretet tanítók, hanem egyre több kolléga felismerte 

annak fontosságát, hogy nevelési eljárásaink együttesen hatékonyabbak. 

Továbbképzések keretében találkoztunk a Magyar Madártani Egyesület, a Magyar 

Környezeti Nevelési Egyesület és a Körlánc mozgalom képviselőivel, megismertük 

célkitűzéseiket, részt vettünk akcióikban. A tanulók számára egyre színesebb, gazdagabb 

programokat szerveztünk. A környezetvédelmi szakkör tevékenysége során a gyerekek 

bekapcsolódtak olyan mozgalmakba, vizsgálatokba, melyek már túlmutattak a közvetlen 

környezet problémáin, és rendszerszemlélet megalapozására is alkalmasak voltak (Bisel 

vízminőség-vizsgálat, Savaseső-program, Zuzmóprogram, Tájsebészet, stb.). 

Az Oktatási Minisztérium küldöttségével 1997-ben az ausztriai Raachban töltöttem egy 

hetet. Az Ökoschule – Projektunterricht – Projektmanagement című, a környezeti nevelésről 

és a projektmunkáról szóló képzés keretében nem csak ismereteim, hanem készségeim is 

gyarapodtak, s elkötelezettségem ezen a területen erőteljessé vált. Meglátogathattam Bécsben 

a városi Projektközpontot, és egy bécsi, belvárosi ökoiskola munkájába is bepillantást 

nyerhettem. Így az is egyértelművé vált számomra, hogy egy nagyvárosi iskolának is 

megvannak a maga lehetőségei ezen a területen. 

„A kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról” című 28/2000. (IX. 21.) 

OM rendelet tartalmazza a tantárgyi rendszerében a környezetismeret tárgyat. Az 1-4. 

évfolyam számára írt Célok és követelmények fejezete szerint „A tantárgy célja, hogy 

felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a 

természet és a lakóhelyi környezet önálló megismerésére, alkotóinak, jelenségeinek 

felfedezésére.” Ezen az úton mi már elindultunk ekkorra. 

Az iskolaotthonos szabadidős programok keretében egyre inkább a közvetlen környék, a 

város épített és természeti értékeinek felkeresése, rövid séták, kirándulások közben a 

nagyvárosban élő növények, állatok megismerése volt az első lépés a környezettudatos 

gondolkodás felé. Fokozatosan egyre több tanító tartotta fontosnak, hogy úgy szervezze a 
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szabadidőt, hogy kéthetente egyszer hosszabb lélegzetű természetjárás is beleférjen az 

osztálya életébe. Ezekben az években már próbálkoztunk a nevelőtestület „érzékenyítésével” 

is, együttesen vettünk részt szakmai továbbképző napokon. Profi környezeti nevelési 

szakember, Adorján Rita vezetésével tapasztaltuk meg pedagógusként Seregélyesen a kastély 

parkjában a környezeti játékok nagyszerű élményét, s a következő alkalommal a Mecseki 

Erdőgazdaság által kínált erdei iskolai programmal és Mókus tanösvényével ismertette meg 

Rita az egész alkalmazotti közösséget Árpádtetőn. 

Igyekeztünk minden jó gyakorlatot és lehetőséget felhasználni arra, hogy a tanítók egy 

részéből kialakuljon egy együttműködő csapat. Ennek eredményeként a 2002/03-as tanévtől 

környezeti nevelési program kezdődött iskolánkban. Az alsó tagozaton a tanulók szabadidős 

tevékenységébe építve a kollégákkal komplex programot készítettünk, s ennek megvalósítását 

is megkezdtük. Mint a program egyik kidolgozója, s az alsó tagozat munkaközösség-vezetője, 

a tanév során részt vettem az Országos Közoktatási Intézet szakmai munkájában is e területen. 

Az OKI szervezésében nyílt lehetőségem arra, hogy 2003. július 4-13-ig egy 7 főből álló 

magyar csoport tagjaként részt vegyek egy továbbképzésen Kleitoriában, Görögországban.  

Az itt szerzett ismereteim segítették mind iskolai mind civil szervezeti irányító munkámat.  

Az út során nemcsak a görög oktatóközpontok működését tapasztalhattam meg, hanem a 

legjobb magyarországi környezeti neveléssel foglakozó iskolák vezetőivel is szakmai 

kapcsolatot építettem ki. Az iskola minőségirányítási programjának bevezetésekor segítséget 

kaptunk a jól működő Remetekertvárosi Általános Iskolától, amely akkor már „zöld iskola” 

volt. 

 

 

4. ÖKOISKOLA PÁLYÁZAT 
 

 

Iskolám 2005-ben nyújtotta be először pályázatát a címre, majd 2007-ben újabb 

pályázattal mértük meg magunkat. A két beadott pályamunka a kritériumrendszer alapján 

készült önértékelést tartalmazta. A két pályázat kritériumrendszerének összehasonlítása 

mutatja a fejlődésünket.  

év 1 (megvalósult) 2 (tervezzük) 3 (nem tervezzük) 

2005 45 20 25 

2007 57 17 21 
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Legnagyobb fejlődés, hogy a hármasból egyes lett, vagyis teljesült, bár nem terveztük: a 

továbbképzések kidolgozása; a komposztáló megvalósulása és az allergén növények esetében. 

A következő területeken történt változás, vagyis két év alatt egyesből kettes lett: a 

projektmunka; a házirend alakítása; a házirend és a helyi értékek; az ökoiskola-vezető képzés; 

az együttműködés iskolákkal; a támogatók és a gyalog a természetbe kritériumoknál.          

Két területen, amivel korábban nem kívántunk foglalkozni, vagyis hármas volt, úgy ítéltük 

meg, hogy a jövőben érdemes lesz foglalkoznunk: az esővízgyűjtő és az esővíz használata. 

Ez év március 5-e volt az újabb pályázat beadásának határideje. Idén kissé átalakult, de 

alapjaiban azért nem változott a pályázati kiírás. Az „Önértékelés” kritériumai hasonlóak a 

korábbiakhoz, kis módosításokkal. Az elmúlt három év munkáját az új önértékelési 

kritériumok alapján minősítettük, értékeltük. Az alábbiakban ennek a szempontsornak 

alapján mutatom be munkánk eredményeit. 

 

 

4.1 Alapdokumentumaink 

 

Az alapdokumentumaink mindegyikébe bekerültek a fenntarthatóságra neveléssel 

kapcsolatos gondolatok. Így az iskola Pedagógiai programja az alapelvek közt említi: 

„Munkánk során a fenntarthatóság alapelveit (a környezettudatos magatartást), a folyamatos 

tanulás és önművelés szükségességét, a művészeti és kulturális értékek megbecsülését 

képviseljük.” Az általános célok közt megfogalmazzuk: „Környezeti nevelési programunk 

bevezetésével kiemelkedő szerepet szánunk a fenntartható fejlődés elvein alapuló 

szemléletmód megalapozásának, a jövő iránti felelősségre nevelésnek. 

- Célunk a környezet- és egészségtudatos magatartás, a környezetért, s önmagunkért 

érzett felelősség kialakítása, megerősítése. 

- A környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten is legyen a tanulók 

életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv, mely aktív tevékenységben, cselekedetekben is 

megjelenik. 

- Nevelésünk a környezet egységének megértését, elfogadását tűzi ki célul. 

- Célunk, hogy az intézmény arculata, megjelenése képviselje a fenntarthatóság értékeit, 

működése (gazdálkodása) a fenntarthatóságot és az ökológiai tudatosságot.” 

Az oktatási-nevelési célok közt olyanok jelennek meg, melyek szorosan kapcsolódnak a 

fenntarthatósághoz: 

- „Olyan tanulásszervezési módokat alkalmazzunk, amelyek felerősítik a társas részvétel 

jelentőségét, ahol felértékelődik a felelős együttműködés. 
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- Fejlesszük gyermekeinkben azokat a képességeket, készségeket, amelyek a 

környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. 

- Váljon igénnyé a tiszta környezet érdekében való közös tenniakarás. 

- A DÖK bevonásával vitassák meg és fogadják el a Házirend követelményeit, 

állapodjanak meg az ízléses, iskolai öltözködés, megjelenés normáiról.” 

„Nevelési céljaink megvalósítását tekintve munkánkat akkor tartjuk sikeresnek, ha 

- tanulóink ismerik a kulturált magatartás, kommunikáció és véleménynyilvánítás 

formáit, melyek az emberi kapcsolatok kialakításához, a közösségben éléshez elengedhe-

tetlenek, 

- kialakult igényük a közösségi tevékenységekre, az iskolai és helyi közéletben való 

részvételre, 

- a tanulók az iskolai és az otthoni környezetben rendelkeznek a helyes higiénés és 

életmódbeli szokásokkal, a környezetük iránt igényesek és felelősek…” 

A pedagógiai program külön, hangsúlyos fejezete (VI. fejezet, 34-63. oldal) foglalkozik 

az iskola környezeti nevelési programjával.  

Az intézmény Minőségirányítási programja minőségcélként többek közt megjeleníti: 

 

Cél Sikerkritérium 

Fenntarthatóság alapelveinek képviselete 

a mindennapos munkában 

A környezetvédelmi program iskolai szintű 

működtetése; Ökoiskola cím elérése 

Emelt szintű rajz és környezetvédelem 

elismertsége 

Magas körzetátlépési kérelemszám, 

Jó beiskolázási mutató 

 

Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és 

értékelési rendszer a vezetői feladatokat ellátók és a pedagógus munkakörben 

foglalkoztatottak körében is fontos értékelési területnek tekinti a szakmai munkában, 

tanórákon és a szabadidős tevékenységek keretében megvalósuló környezeti nevelést. Mérése 

során minden kollégánk törekszik arra, hogy legalább egy olyan környezetvédelemmel 

kapcsolatos szabadidős programot is szervezzen, amely több tanulócsoportot mozgat meg. Így 

került sor például a Túrni és tanulni projektnapra vagy a Jeges játszó délutánra az alsó 

tagozaton. 
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4.2 Szervezeti feltételek 

 

Iskolánkban 2005 óta működik ökoiskolai munkacsoport, melynek a tantestület minden 

munkaközösségéből és a technikai dolgozók közül is vannak tagjai. Az Ökoiskola Cím 

elnyerésére beadott pályázatunkkal az intézményi minőségfejlesztéssel összhangban saját 

tevékenységünk rendszerbe foglalását, magasabb szintre emelését tűztük ki célul. Ez nemcsak 

új feladatokat, hanem munkánk jobb szervezését, megosztását is szükségessé tette. Ennek a 

fejlesztésnek egyik lehetséges iránya az iskola mint szervezet fejlesztése. 2005-ben az 

Országos Közoktatási Intézet által meghirdetett Ökoiskolavezetői akkreditált pedagógus-

továbbképzésen vettem részt. A tanfolyam záródolgozatában az iskolai szervezet fejlesztésére, 

átalakítására készítettem projekttervet (1. sz. melléklet). 

Az elkészült projektterv megvalósult. A szervezeti felépítés áttekinthetőbb lett, a 

feladatok elosztása arányosabbá vált, a felelősségi viszonyok egyértelműbbek lettek, azóta is 

eszerint dolgozunk, csak a személyek változtak az évek során. 

A szervezeti feltételek közül hangsúlyosnak és fontosnak érezzük, hogy az intézményi 

minőségfejlesztésben jelenjenek meg a környezettudatossággal kapcsolatos kérdések.             

A minőségirányítási csoport kétévente végez mérést. Ezzel arra keres választ, elégedettek-e 

iskolai közvetlen partnereink (a pedagógusok, diákjaink és a szülők) pedagógiai munkánkkal. 

A visszajelzések egyértelműen pozitívak. Már három alkalommal (legutóbb 2008-ban) került 

sor olyan mérésre, melynek célja a „Pedagógusok, szülők, diákok környezetvédelemmel 

kapcsolatos ismereteinek, környezettudatos gondolkodásának, tevékenységének felmérése, 

elemzése”. A kérdőív az OKI ajánlása alapján készült. A szülők és a pedagógusok kérdőíve 

megegyezett, míg a diákoké az egészséges életmód szokásaira vonatkozó részletesebb 

vizsgálat keretei közt tett fel a környezetvédelemmel kapcsolatosan kérdéseket. Ezek 

elemzése, értékelése, visszacsatolása minden alkalommal megtörtént, és további feladataink 

megfogalmazásához segítséget nyújt mind osztálykeretben, mind az iskolai programok 

alakításában (2. sz. melléklet). A mérések során tapasztalt problémák, hiányosságok 

megoldására feladattervet készítünk, mely határidőkkel, felelősök megjelölésével segíti a 

hiányok felszámolását (3. sz. melléklet). Az éves iskolai munkaterv valamint az ökoiskolai 

munkatervünk is nyilvános, honlapunkon megtekinthető (4. sz. melléklet). 

A legnagyobb sikert abban értük el az elmúlt évek során, hogy a teljes alkalmazotti 

közösséget sikerült a fenntarthatósági kérdések iránt érzékennyé tennünk. Ennek egyik 

legfontosabb eszköze saját sikeres szakmai továbbképzési rendszerünk. Évente két 

alkalommal szervezünk továbbképzést úgy, hogy nemcsak a pedagógusok, de minden 
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dolgozónk részt vesz rajta. Augusztusban, a tanév indítása történik ilyen módon, s tavaszi 

nevelési értekezletünk is rendszeresen ezzel kapcsolatos, saját élményen alapuló kirándulás. 

Felkerestünk már együtt sikeres ökoiskolákat, tanulmányozva működésüket. Így ismertük 

meg a Gördülő tanösvény című programot, mely a budapesti Remetekertvárosi Általános 

Iskola és a Fővárosi Gyermekvasút közös szolgáltatása. Jártunk ökofalvakban, például 

Gömörszőlősön, ahol dr. Gyulai Iván, a Miskolci Ökológiai Intézet igazgatója ismertetett meg 

bennünket azzal a munkával, amit alapítványával végeznek. A fejlesztés eredményeként 

működik itt egy oktató- és bemutatóközpont, amely felsorakoztatja azokat az alternatív 

technológiákat, amelyek segíthetnek bennünket a környezetbarát és takarékos életvitelben. 

Felkerestünk továbbá minősített erdei iskolákat is, és megismertük azokat a szolgáltatásokat, 

melyeket tanítványainkkal együtt igénybe vehetünk egy-egy erdei iskola keretében. Mindenki 

számára emlékezetes a dégi Borostyán Erdei Iskolában eltöltött nap, ahol kenyérsütés, 

kocsikázás, Bozót-patak-völgyi túra során döntöttek úgy kollégák, hogy ezt az élményt 

érdemes tábori keretek közt tanítványaikkal is megosztaniuk. Az idei tanévet 2009. augusztus 

24-én a bikali Puchner Kastélyszálló és az épülő 7,5 hektáros Reneszánsz Élménybirtok 

megismerésével kezdtük, majd a dombóvári szoborparkot tekintettük meg. A tavaszi nevelési 

értekezlet helyszíne a rácalmási XVIII. században épült Jankovich kúria és Ökoturisztikai 

Központ, mely további jó ötletet adhat a felső tagozat jövőbeni erdei iskoláinak. 

Rendszeresen veszünk részt a fenntarthatósággal kapcsolatos akkreditált pedagógus-

továbbképzéseken. Az iskola igazgatója és helyettese ökoiskola vezetői tanfolyamot végzett. 

A kollégák közük Árpádtetőn egy időpontban hatan, Seregélyesen pedig ketten szereztek 30 

órás végzettséget igazoló tanúsítványt. Az együttes élmények során megtapasztalt játékok, 

tevékenységek személyiség- és attitűdformáló ereje miatt ez óriási jelentőségű. Egyszerre 

többen vettünk részt iskolánkból különböző oktatócsomagok bemutatására szervezett 

pedagógus-továbbképzéseken is. Így ismerkedtünk meg például a Zöld Útipakk, az Energia, a 

Hulladék-suli és a Túrni és tanulni  oktatócsomagokkal, a melyeket aztán meg is kaptunk, s 

azóta is használjuk őket. 

Az iskola diákönkormányzata résztvevője az ökoiskolai munkaterv tervezésének, 

véleményezésének, végrehajtásának. Minden osztálynak van környezetvédelmi feladatokat 

irányító képviselője is a DÖK-ben. Fontos szerepük van a kifejezetten „zöld” iskolai 

programok megvalósításában. Teljesen önállóan rendezik például évek óta az állatok 

világnapjához kapcsolódó délutánt, amikor az állatmenhely látogatásától az iskolai kisállat-

bemutatón át a különböző pályázatokig érdekes és színes megmozdulásokat szerveznek. Jó 

munkájuk jutalmaként állatkerti bérletet kapnak az évente legaktívabb osztályaink. DÖK-
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kezdeményezésre a rendszeres állatkerti látogatások alkalmával osztályaink nevelőszülőként 

örökbe fogadnak egy-egy állatot, így járulnak hozzá élelmezéséhez. 

 

 

4.3 Pedagógiai munka 

 

Ezen a területen lassan történt előrelépés. A 2005-ös pályázatban még csak terveztük, 

2007-ben már megvalósultként értékelhettük a témanapokat és a projektmódszert. Kevés volt 

valójában, ami megvalósult. 

Az igazi áttörést az jelentette, hogy iskolánk sikeresen pályázott a kompetencia alapú 

oktatás elterjesztésére kiírt HEFOF 3.1.3 pályázaton. Ennek keretében 2006-ban 8 kolléga 

végzett különböző továbbképzéseket, melyek mindegyike azt a gyakorlatot közvetítette, amit 

ezen módszerek alkalmazásakor kívánatos (projektoktatás, drámapedagógia, kooperatív 

technikák, szociális kompetencia fejlesztése, stb.). Úgy válogattunk, hogy a lehető 

legtöbbfajta továbbképzési ismeret birtokába kerüljenek a résztvevő pedagógusok. Ez nagyon 

jó ötletnek bizonyul, mert a következő, 2007-es tanévben a belső a szakmai továbbképzések 

nagy lendületet vettek. A gyakorlatban sajátítottuk el egymástól azokat a módszereket, 

melyeket most már bátran alkalmaz mindenki. Így valóban mindennapi gyakorlat a kooperatív 

technikák alkalmazása tanítási órákon és a szabadidőben egyaránt. Évfolyamonként minimum 

két nagyobb projekt minden tanévben megvalósul, ennek mélysége és szélessége az adott 

tanulócsoport érdeklődésétől függ (POÓR 2007). 

 

4.3.1 Békaprojekt 

 

A tavaszi időszak általam vezetett projektje a harmadik a osztályban a béka volt.         

A békaprojekt 3.a osztály 2010. március 19-április 1-ig.  

Előkészítő szakasz március 12-19. felelős: projektvezető 

A projekttevékenység időzítésének és tartalmi vonatkozásainak megtervezése  

A projekt pedagógiai célja: A tanulók érdeklődésük szerint foglalkozzanak szűkebb és tágabb 

környezetük értékeivel, a békaprojekt keretében bővüljenek ismereteik, formálódjon 

környezeti attitűdjük. 

Az osztályban tanító pedagógusok összehangolták a következő két hét programját. 

Megtervezték óráikat és a gyerekek szabadidős tevékenységeihez ötleteket gyűjtöttek. 

Költségvetés elkészítése március 19. 



 50 

A projekt során felmerülő anyagszükségletet a rajztagozat műhelyeinek anyagaiból tudtuk 

biztosítani. Az egyes osztályoknak a hamismarcipán alapanyagát kell megvásárolniuk 

osztálypénzből április elsejére. Ez osztályonként körülbelül ezer forint. 

Aktív szakasz március 19- április 1. 

A projekt meghirdetése: március 19. 

Az osztály tanulói gondolattérképen gyűjtötték össze, mi jut eszükbe a békáról.                       

A csomagolópapírra bárki bármit felírhatott. A fogalmak között kapcsolatokat keresve alakult 

ki a témaháló, az, mivel is szeretnének majd az elkövetkező időszakban foglalkozni.                   

Az érdeklődés felkeltése után gyűjtőmunkába kezdtek. 

A projekt céljának meghatározása a tanulókkal közösen történt: 

- ismeretek gyűjtése, feldolgozása, 

- irodalmi alkotások gyűjtése, alkotása (mese- versírás), 

- kézműves foglalkozásokon békák készítése, kiállítás belőle. 

Ráhangolódás: március 22. 23. 

Tanítási órák keretében az osztályban tanító pedagógusok egy-egy olyan tanítási órát 

tartottak, amely a békákhoz kapcsolódott. Testnevelésórán játékokat játszottak, néptáncon 

népi gyermekjátékokat tanultak, énekórán békás dalokat tanultak, s technikaórán békát 

hajtogattak, békató készült. Magyarórán Szilágyi Domokos: Tóparton című versével 

ismerkedtek meg. A matematikaóra gondolkodtató, logikai készségfejlesztő feladatai is a 

témához kapcsolódtak. A tanórák során is elsődleges cél volt, hogy páros- illetve 

csoportmunkában dolgozzanak a gyerekek. 

Csapatok kialakítása március 19-23. 

A gyűjtőmunka (könyvek és internet) és az egyéni érdeklődés alapján választottak a tanulók, 

kikkel szeretnének közös csoportban dolgozni, milyen témával kívánnak egyénileg vagy 

együttesen foglalkozni. Legalább egy témára jelentkezett mindenki. 

A csoportok munkája szabadidőben március 24-30-ig. 

Kialakultak az érdeklődés szerinti párok, kis csapatok. Könyvekből, internetről gyűjtöttek 

szólásokat, közmondásokat, vicceket, meséket. Meséket írtak, ismeretterjesztő gondolat-

térképet készítettek, s bemutatták egymásnak. Kézműves termékek is készültek, volt, aki 

gyöngyöt fűzött, más pom-pombékát formált vagy nemezelt. Egy-egy időben többféle 

tevékenység is zajlott, attól függően, ki mit szeretett volna csinálni. 

A projekt céljának, tevékenységének bővülése március 29-31. 

Munka közben javasolták a gyerekek, hogy a többi osztályt is vonjuk be a békaprojektbe, az 

április elsejei fordított nap legyen békanap. Kitaláltuk a játékos feladatokat. Felhívás készült, 
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melyet minden osztályba elvittek a harmadikosok. Ez többek között 10, általunk feldolgozott 

békafajta nevét tartalmazta, s az osztályok egyet húztak belőle. Meg kellett ismerniük a 

folyosóra kitett kiállítási anyag segítségével saját békájukat. Egy tanulónk készített egy cd-t, 

melyen a békahangok hallhatóak. Ezt kölcsönözhették az osztályok, s a fordított napon a saját 

békahangjukon kellett megszólalniuk, s a saját békájuk színeibe kellett öltözniük. Saját kis 

békakiállítás keretében kértük békás tárgyak, játékok kiállítását minden teremben. 

Záró szakasz március 30-április 1. 

Az alsó tagozat folyosójára kikerültek az elkészült projekttermékek. Az osztályok 

felkészülése ezek alapján megindult. Érdeklődve figyelték a kitett projektmunkákat, hallgatták 

a cd-t, gyűjtötték a kiállítási tárgyakat. A harmadikosok a forgatókönyvet készítették. 

A fordított nap keretében a közös „békareggelen” az iskolai homokozó körül gyülekeztünk.  

A legegységesebben a második cések változtak át, a tanító bácsijukkal együtt fejpántot 

öltöttek, hatalmas békaszemekkel. A harmadik bések ásóbékaként kis ásókkal érkeztek. 

Minden osztály bemutatta békájának hangját, majd felzengett az alsós békakórus. Ezt közös 

daltanulás követte. Ezután a tanulók hamis marcipánból békát készítettek, amit jóízűen 

elfogyasztottak. (A recept az egyik harmadikos tanuló önálló projekttevékenységéből, a 

„békaételek” gyűjteményéből került kiválasztásra.) Az osztályok végigjárták egymás 

tantermeit és megnézték a kiállított békagyűjteményt. 

A projektfolyamat elemzése során a gyerekekkel együtt megállapítottuk, hogy érdekes és 

izgalmas volt a közös munka. Jól érezték magukat, szívesen foglalkoztak a választott 

témájukkal, s olyan tevékenységekbe is bekapcsolódtak a hét során, amit előzetesen nem 

terveztek a maguk számára. Érdeklődés ébredt bennük a környezetvédelmi tevékenység iránt, 

és figyelemmel kísérték az interneten megjelent, ebben az időszakban zajló békamentő 

akciókat is. Megígértem, hogy jövő tavasszal kirándulás keretében együtt csatlakozunk egy 

„igazi” békamentő akcióhoz. 

A kollégák osztályaikkal a fordított napon örömmel csatlakoztak a békázásunkhoz. Volt olyan 

osztály, amelyik saját ötlettel is bővítette a projektet. Sógyurmából készítettek békákat és 

megmérték őket. Néhány napos szárítás után megismételték a tömegmérést, és 

következtetéseket tudtak megfogalmazni.  

A projektet eredményesnek tartom. A gyerekek ráhangolása jól sikerült, az ötlet kiterjesztése 

felveti annak a lehetőségét, hogy a jövőben megpróbálkozhatunk az alsó tagozaton is egy 

közös, az összes osztályt érintő projekt tervezésével, megvalósításával, akár úgy is, hogy a 

gyerekek nem saját osztálytársaikkal alkotott csapatokban vesznek részt. 

Az iskolai honlapon a projektesemények megtekinthetők (5. sz. melléklet). 
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4.3.2 További programok 

 

Rendszeresek az egész alsó tagozatot együttesen megmozgató programok iskolánkban. 

Például május 19-én együtt indulunk autóbuszokkal a Pákozd-Sukoró erdei iskola és 

arborétumba, melynek egy programjában minden osztály részt vesz. Utána gyalogtúrát 

teszünk a Velencei-tó partjára, majd hajóval átkelünk Agárdra, s vonattal térünk haza. Ezen a 

napon a Velencei-tó állat-és növényvilágával, geológiai sajátosságaival ismerkedünk, 

sportolási és pihenési lehetőségeivel élve élményszerűen tanulunk. 

Az osztályok a szülők kérése és anyagi teherbírása szerint rendszeresen szerveznek 

erdei iskolai programot. Volt olyan év, amikor az egész alsó tagozat együttesen pályázott és 

nyert az Erdei Iskola Alapítvány által kiírt pályázaton. Tavaly két harmadik osztályunk ment 

együtt Seregélyesre egy hétre (6. sz. melléklet), s az idén a felső tagozat indul együtt erdei 

iskolába. 

Ökoiskolaként egyedülálló lehetőséget jelent diákjaink számára az a nemzetközi Útilapu 

Tábor, melyet a Gaja Egyesület szervez hét éve Székesfehérváron. Az Európai Unió 

különböző országaiból érkeznek az egyesület meghívására egyetemista fiatalok, akik két hetet 

töltenek városunkban. Hétköznapokon környezetvédelmi munkát végeznek. Dolgoznak a 

HÉROSZ állatmenhelyén, itt az elhagyott kutyákat, cicákat simogatják, gondozzák, 

sétáltatják. Segítenek a Sóstó Természetvédelmi Terület gondozásában, a tájidegen 

növényeket ritkítják, irtják. A külföldi fiatalokhoz csatlakozhatnak a fehérvári diákok, részt 

vehetnek munkájukban, kirándulásaikon, szabadidős programjaikon. A tábor nyelve az angol, 

így remek lehetőség nyílik a kommunikációra az iskolában tanult idegen nyelvek 

gyakorlására. A sok közös munka és élmény nevelőereje nagy (7. sz. melléklet). Külön öröm, 

hogy iskolánk volt útilapus diákjai közül vannak, akik már külföldre, nemzetközi táborba is 

eljutottak a szervezettel, s van, aki már itthon tábort is vezetett külföldieknek. 

A fenntarthatósággal kapcsolatos jelenbeli helyi és globális események, a jövő 

generációk iránti felelősségérzet kialakítása beépítésre került pedagógiai munkánkba. Ennek 

egyik jelentős akciója a szeptember hónapot érinti, és a tanévkezdésünk meghatározó 

programja. A Gaja Egyesület koordinálja városunkban az Európai autómentes naphoz és az 

Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó rendezvénysorozatot. A szervezet titkáraként a 

diákokat érintő programok kiírása a feladatom. Igyekszem olyan, az iskolák számára vonzó, 

lehetőleg osztálykeretben megvalósítható akciókat kitalálni, melyek megmozgatják a diákok 

fantáziáját. Nem ismeret-, hanem tevékenységközpontú, az érzelmekre is ható feladatok ezek. 

A programsorozat mindig pontversennyel zajlik. A cél, hogy az iskolák minél nagyobb 
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tanulólétszámmal és külső résztvevővel (szülőkkel, önkormányzati képviselővel, civil 

szervezetekkel) együttműködve teljesítsék a kiírást. Meghirdetése óta, azaz három éve 

magasan első ezen a versenyen a Munkácsy. Ennek jelentősége azért óriási, mert az egész 

iskola pedagógus-, tanuló- és szülőközösségét megmozgatja, s hatása kiterjed a város 

közvéleményére is. Népszerűvé vált „Gyalogos bérletünk” nélkül elképzelhetetlen ez az 

akcióhét. 

A Mobilitási hét nyitó rendezvénye egy konferencia, mely a hét jelmondatához 

kapcsolódik. Neves országos hírű előadókat hívunk meg, s az iskolák diákönkormányzatának 

képviselői vehetnek részt az interaktív foglalkozásokon, továbbadva az ott elhangzottakat 

társaiknak. Hallhatták a diákok Beliczay Erzsébetet a Levegő Munkacsoport titkárát,            

dr. Gyulai Ivánt, a Miskolci Ökológiai Intézet igazgatóját, dr. Kalas Györgyöt és Szilágyi 

Lászlót a Hulladék Munkaszövetség munkatársait és a város, a megye civil szervezeteinek 

vezetőit, és a környezetvédelemmel foglalkozó hivatalok vezetőit is. 

Hagyományosan kiírásra kerül a „Zöld Fehérvár”-nap, a Sóstó Természetvédelmi 

Terület tanösvényének bejárása. Minden előzetesen bejelentkező tanulócsoportot fogadnak a 

terület természetvédelmi felügyelői. Sétát, területbejárást, akadályversenyt szerveznek. Külön 

nagyszerű eredmény, hogy a VOLÁN Vállalat a programban részt vevő iskolai osztályoknak 

ingyen utazást biztosít a Sóstóra a menetrend szerinti járatain. Elegendő az erre a célra 

készített, lepecsételt Mobilitás heti menetlevelet bemutatni. Iskolánk egy napon szokott 

kimenni Sóstóra, és akadályverseny keretében járják be a tanulócsoportok ezt a szép helyet. 

A Honismereti Egyesület „Épített Fehérvár” akciója minden évben városismereti sétára 

hívja feladatlapokkal az iskolásokat. A Mobilitási hét során szabadidőben keresik fel az 

osztályok a belváros nevezetességeit. Kitöltött, leadott feladatlapon a tanulólétszám fontos 

pontszerző. Osztályaink mindig teljes létszámmal részt vesznek a sétán. 

Az „Autómentes Fehérvár” eseményei, versenyei is zajlanak ezen a héten. Ezek azok az 

egyéni kezdeményezések, melyeket különböző szervezetek, ökoiskolák hirdetnek meg és 

szerveznek. A cél, hogy minél több résztvevőt megmozgassanak, érdekes, változatos 

eseményekkel hívják fel a figyelmet az aktuális jelmondatra, célkitűzésre. Központi 

programot is szerveznek az autómentes nap keretében a civil szervezetek a belvárosban a 

Skála környékén. Itt megvalósul az útlezárás is, s a gyalogosok veszik birtokba az úttestet. 

Iskolánk igyekszik mindenhez kapcsolódni, más-más évfolyamot mozgósítva. Kollégáimmal 

a tanév indításakor megkezdjük a tanulók felkészítését, gyűjtjük az ötleteiket, alakítjuk saját 

programjainkat. Hagyományosan városi kerékpáros versenyt szervezünk a többi iskola 

diákjainak részvételével, s ekkor valósítja meg a felső tagozat az egyik projektjét, mely a 
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témához kapcsolódik. Az idei évben ősszel a felsősök Székesfehérvár közlekedésével 

foglalkoztak, az alsósoknak szeptember 22-én délután közös szülő-gyerek kerékpáros 

ügyességi verseny zajlott az iskola udvarán, ahol lehetett persze rollerrel és görkorival is 

versenyezni. 

A záró akciónak, a Critical Mass városi kerékpáros felvonulásának a szülőkkel együtt 

lelkes résztvevői vagyunk (8. sz. melléklet). 

 

4.3.3 Székesfehérvár közlekedése projekt 

 

A projekt időtartama: 1 hónap – 2009 szeptember 

Résztvevők:    felső tagozatos tanulók (5-8.évfolyam) 

A feladatokat az osztályok kapják meg, évfolyamonként hasonló szintűeket, de eltérő 

nehézségi fokúakat. Ezek igénylik a szülők bevonását, az egyéni kutatómunkát, a kooperatív 

technikát. Fejlesztjük a tanulók problémaérzékenységét, és tanítjuk őket az érdekérvényesí-

tésre, konfliktuskezelésre. A helyi problémákhoz kapcsolódó a feladatok megoldása során ők 

maguk látják a település környezetvédelmi problémáit.  

A projekt célja: 

A problémafelvetés nyomán tények és adatok gyűjtése a napi közlekedésben felmerülő 

problémákról – rossz utak, zsúfolt autóbuszok, szennyezett levegő, zajártalom, parkolási 

gondok, majd vonjanak le következtetéseket, illetve tegyenek javaslatot a helyzet javítására. 

Tapasztalataikról számoljanak be társaiknak, hogy jobban megértsék a körülményeket. 

A legjobb munkákból rendezzenek kiállítást. Juttassanak el petíciót az önkormányzati 

képviselőhöz javaslataikkal. 

Eszközigény:  fényképezőgép, diktafon, videó 

Kivitelezés: 

a) A feladatok megtervezése osztályfőnöki órán történik. Mindenki közlekedik. 

Közhelynek tűnik, de igaz. Különösen fontos ez a mi iskolánk tekintetében is, hiszen a város 

minden részéről, sőt vidékről is járnak hozzánk tanulók. Kérdőív a tanulók közlekedési 

szokásairól (előzetes vélemények, problémák feltárása, megoldási tervek felvázolása). 

b) Résztémák kijelölése 

- Utak minősége (zötykölődés az utakon, kátyúhelyzet, zöld vonal – telefonon 

hívható) 

- Gyalogos közlekedés (zebrahelyzet, járdák minősége, gyalogosbérlet) 

- Kerékpárutak a városban és környékén (fejlesztési lehetőségek) 
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- Autó - teherautó - forgalom - dugók (telekocsi) - körforgalmak 

- Légi közlekedés - Börgönd-reptér 

- Parkolási helyzet (mélygarázs, fizetős parkolók) 

- Vasúti közlekedés - vasútvonalak megszüntetése 

c) Irodalom felmérése (Internet, könyvtár). Adatok gyűjtése a forgalom alakulásáról, 

környezetszennyezésről, zajártalmakról.  

d) MÁV, Autóbusz-állomás, Közlekedés-felügyelőség felkeresése, interjúkészítés 

szakemberekkel. Látogatás a vasútállomás forgalomirányító termében (szülő bevonásával). 

e) Fényképezés, videózás –az elkészült anyag szemléltetése. 

f) Interjú készítésének gyakorlása. 

Munkaformák: 

A tanulók párban vagy hármas csoportokban dolgoznak, egymást segítik. Fontos, hogy 

a tanulók észrevegyék a levegőszennyezés és a fokozott járműforgalom közötti összefüggést, 

a közlekedés közvetett hatását a növény- és állatvilágra. Tegyenek javaslatot, hogyan lehetne 

ezen változtatni. Munkavégzésükről jegyzőkönyvet vezetnek. 

Kapcsolat más tantárgyakkal: 

Fizika: Közlekedési eszközök működéséről tabló készítése (vasúti, közúti, légi). 

Sebességgel kapcsolatos számítási feladatok. Az egyes közlekedési eszközök 

energiafogyasztása. 

Kémia: Közlekedési eszközök által kibocsátott mérgező gázok okozta 

levegőszennyezés vizsgálata. Üvegházhatás. 

Földrajz: A zaj a XXI. század legnagyobb környezeti problémája. Székesfehérvár 

zajtérképének elkészítése. Javaslatok a zaj csökkentésére. 

Biológia: A por, kipufogó gázok hatása a növényekre csíráztatási kísérletek bemutatása. 

Matematika: Forgalomszámlálási adatok megjelenítése táblázatban, grafikonon, 

diagramon. 

Angol, német: Közlekedési szótár elkészítése. Az udvarias közlekedési magatartás 

bemutatása szituációkban. 

Technika: Közlekedési táblák készítése. Gyalogos és kerékpáros közlekedés 

szabályainak betartása, tömegközlekedési eszközök használatának betartása. 

Magyar: Interjú készítése Székesfehérvár közlekedési helyzetéről a város lakóval. 

Petíció megfogalmazása javaslatok alapján. 

Rajz: A jövő közlekedési eszközeinek megtervezése. Szempont: túlnépesedés, 

környezetszennyezés, csökkenő piacok. 
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Osztályfőnöki: Környezettudatos és környezetszennyező magatartásformák bemutatása 

(disputa). 

Tanulói tevékenység: 

- a témával kapcsolatos irodalom gyűjtése (könyvek, Internet), 

- a vállalt feladatnak megfelelő irodalom elolvasása, jegyzetelése, 

- a szükséges eszközök felmérése (video, fényképezőgép, diktafon, kísérleti 

eszközök, pl.: porszennyezés, zajmérés, 

- a munka egymás közti felosztása, egyes munkafázisok időbeli sorrendjének 

megállapítása, 

- határidőnapló elkészítése (ki, mikorra, mit készít el), 

- egymás munkájának figyelemmel kísérése, segítése, 

- interjúk elkészítése, 

- fényképek, videofilm elkészítése a helyszínen, 

- digitális fényképek számítógépen való rögzítése, videofilm anyagának 

összevágása, 

- táblázatok, diagramok, ábrák elkészítése, 

- a projekt eredményeinek bemutatása. 

Tanulási technikák: 

- anyaggyűjtés – minden munka első lépése (tudatosítás) 

- forráskezelés – felhasznált irodalmak feltüntetése 

- szelektálás – témához kapcsolódó források tanulmányozása 

- feldolgozás 

- elemzés – kiválasztott szempontok alapján 

- összehasonlítás (azonosságok, különbségek) 

- adatrögzítés (táblázat, térkép, diagram, szöveg) 

A projekt hatására fejlődik a tanulók önálló ismeretszerzése, gyűjtő- és kutató-munkája, 

szakirodalom felhasználása, internetes kommunikációja, kompetenciái. 

Végső megjelenítési forma 

Ismeretek, tapasztalatok látványos szemléltetése, bemutatása. Mivel a projekt témája 

mindenkit érint (gyalogost, autóst, tömegközlekedőt) fontos, hogy több szempontból 

világítsuk meg a dolgokat. 

Az interjúkat a tanulók az iskolarádióban felolvassák. Tablókból, diagramokból, 

beszámolókból kiállítást rendezünk az aulában. 
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A tanulók javaslatait petíció formájában eljuttatjuk Cseh István képviselő úrhoz. 

Gyalogosbérlet osztogatásával felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy csak nagyobb 

távolságokra utazzanak autóval (9. sz. melléklet). 

 

Iskolánkban van a tantervbe beépített speciális, fenntarthatósági tematikájú tanóra, 5. 6. 

évfolyamon heti egy óra a „b” osztályokban. A tantárgyak anyagába beépített 

környezetvédelemmel kapcsolatot tananyagtartalmak kiemelten, zölddel szerepelnek a 

szaktárgyi tanmenetekben és az osztályfőnöki órák tanmeneteiben. 

A felső tagozatos technikaórák keretében a tanulók rendszeresen elemzik az iskola 

számláit (víz és elektromos). Saját otthoni számláikat is megvizsgálják, összefüggéseket, 

hasonlóságot, különbséget keresve. Részt vettünk például minden osztályunkkal a Változtass! 

Tegyél te is az éghajlatváltozás ellen! akcióban, mely a diákokat is, a családokat is 

megismertette az energiahatékonyság kérdéseivel, a megújuló energia felhasználásának 

lehetőségeivel, s a saját felelősségvállalás fontosságára hívta fel a figyelmet.                           

A fenntarthatósággal kapcsolatos oktatási programokhoz felsős osztályaink kapcsolódnak. 

Jelenleg az Energiakaland és a Szitakötő program, valamint a seregélyesi erdei iskola Téli 

madaraink természetvédelmi vetélkedője vonz nagy számú érdeklődő csapatot.  

A közös akciókon túl a legjobb nevelőerőt a közös játékok jelentik. Olyan tantermi 

társasjátékokat szereztünk be, melyek segítenek a fenntarthatóság fogalmainak megértésében, 

gyakorlatának elsajátításában, ilyen például az Állati! oktatócsomag, a Kukatündér társasjáték 

vagy az Erdő című társasjáték. Az iskola udvarán környezetbarát fajátékok várják a diákokat. 

A tél folyamán szabadtéri havas játszóházat szerveztünk az alsósoknak az iskola udvarán, s 

egy tantermi, forgószínpados jeges játszóházat is megvalósítottunk. A felső tagozat osztályai a 

Velencei-tóra mentek együtt korcsolyázni. Az iskola remekül felszerelt számítógépekkel, és 

ezek a diákok számára szabadon hozzáférhetőek. Szabadidőben így szívesen kapcsolódnak be 

olyan játékokba is, melyek különböző egyesületek, intézmények honlapjain találhatóak, s a 

környezettudatosságot szolgálják. Ilyenek például a Szitakötő játékai, vagy a KVVM 

honlapján találhatóak: a Momo és Zümi, az EcoBoy, Ökováros/Ekoville stb. Ezekre az iskolai 

rendszergazda fokozott figyelmet fordít, a kedvencek közé tesz őket a tanulói gépeken. 

A kompetencia alapú oktatás kidolgozott programcsomagjai jól segítik az e területen 

végzett munkánkat. A szociális A és C modulok rengeteg játékot tartalmaznak. A HEFOP 

indulásakor igyekeztünk olyan kompetenciaterületet választani, amely jó illeszkedik eddigi 

nevelőmunkánkhoz. Így került sor az első „a” osztályban a Szociális, életviteli és környezeti 

kompetenciaterület bevezetésére. „Talán a legnagyobb pedagógiai téveszme az a vélemény, 
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hogy az ember csak azt tanulja meg, amit megtanítanak neki. A mintegy mellékesen 

elsajátított, tartós attitűdök, kedvtelések és ellenszenvek gyakran sokkal fontosabbak, mint a 

nyelvtanórák, földrajzórák, vagy a megtanult történelmi tények. Mert alapvetően ezek az 

attitűdök számítanak később”. John Dewey 1938-ban mondott szavai jól mutatják, hogy 

iskolánk eddigi törekvéseit folytattuk, mikor erre vállalkoztunk. Alsós osztályainkban most 

már minden osztályban eszerint tanulnak a kisdiákjaink. Jól épül erre a felső tagozatosok 

számára beépített életpálya-építési kompetenciaterület, mely már a nyolcadik évfolyamon tart. 

 

 

4.4 Az iskola működtetése 

 
A tanulók őrjáratok keretében figyelnek a tantermek tisztaságára, ellenőrzik a 

mosdókban a vízfogyasztást, a csapok elzárását, figyelik az elektromos eszközök megfelelő 

takarékos működtetését. Probléma esetén azonnal szólnak a karbantartónak, aki megjavítja az 

elromlott berendezéseket. 

Sajnos távfűtéses iskola lévén a fűtés szabályozására, energiatakarékos megoldások 

alkalmazására nincs lehetőségünk. A nyílászárók cseréje sem rajtunk múlik, bár próbálkozunk 

a fenntartónál kezdeményezéssel. Közösen beadott régiós pályázatunk sajnos nem nyert. 

Az iskolai élet minden területén próbálunk eredményesen nevelni tanítványainkat. 

Szelektíven gyűjtjük a papírt, a műanyagot és van több használt-elem gyűjtésére alkalmas 

tároló dobozunk is. 

A beszerzéseknél törekszünk az energiatakarékos eszközök megvételére, melyek 

üzemben tartása gazdaságos. A tanárok által használt eszközökbe (például 

fényképezőgépekbe) tölthető akkumulátorokat és hozzájuk tartozó töltőket kapott mindenki. 

A beszerzések jelentős része az Önkormányzat által meghirdetett közbeszerzés útján valósul 

meg, s ebben sajnos nincs szerepe annak, hogy ökoiskolai létünk környezetbarát megoldást 

látna szívesen egyes termékeknél, vagy például az utca téli sózását szívesen elkerülnénk. 

Lehetőségeinket kihasználva alkalmazzuk az újrahasznosítást, például a szülőktől 

rendszeresen kapunk papírt, melynek csak egyik oldala használt, vagy az iskolatejes 

poharakból készül játék, különböző használati tárgy. A tanári szobában, a fénymásoló mellett 

is gyűjtjük a még használható papírt. 

Évente két alkalommal, ősszel és tavasszal nagy akciót szervezünk, melynek célja, hogy 

a családok a begyűjtött, kötegelt sajtótermékeket szervezett formában juttassák a 

feldolgozóba. Tanulóink számára a papírgyűjtésből befolyt összegből újrapapír füzetet 

vásárolunk szemléletformáló céllal. Az alsós osztályok a matematika és a környezetismeret 
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tárgyakhoz egy-egy újrapapírból készült füzetet használnak. Ezek teljes körű bevezetését 

nehezíti, hogy áruk sokszorosa a nem ilyen füzetekének. 

Az iskola honlapján a szülők számára tájékoztató található, mely segíti őket a takarékos 

beszerzésekben. Iskolánk törekszik arra, hogy tartós tankönyvek pályázati pénzből történő 

vásárlásával, a régebbi használt tankönyvek begyűjtésével és használatba adásával nevelje a 

gyerekeket a takarékos és környezettudatos fogyasztásra. 

Az iskola udvara gondozott, szép. Hogy ezt nem csak mi gondoljuk így, mutatja a 

Tiszta, virágos, egészséges Székesfehérvárért! versenyen évek óta elért első helyezésünk.    

Kis tanösvényünk táblái segítségével megismerhetik az iskola növényeit a tanulók. Ízléses 

kerti padokon lehetőségük van a gyerekeknek a beszélgetésre, az elkülönülésre. A virágok, 

cserjék és fák gondozása az udvaros bácsi feladata, aki szívesen veszi alkalmanként a diákok 

segítségét. A növényeket védjük, ápoljuk. Van egy kis fűszerkertünk, melyet a tanulók 

gondoznak. Az esővíz gyűjtésére rendelkezünk tárolókkal, s a hordókban összegyűlt esővizet 

a fűszerkert öntözésére használjuk. A lehullott faleveleket a tanulók összeszedik és 

komposztálókeretbe rakják. Tavasszal a virágok alá kerül a komposzt. A szabadtéri 

sportpályákat tisztán tartjuk, felújításuk pályázati forrásból és szülői támogatásból valósult 

meg. A kerékpárral érkező pedagógusok és diákok járműveinek tárolására kerékpártárolók 

vannak. 

A folyosókon, osztálytermekben is sok növényt gondozunk. A diákok osztálytermeiket 

egyéni módon díszíthetik. Saját tanterme van minden osztálynak, a vándorlás a szaktantermek 

miatt szükséges. A könyvtár az a hely, ahol szabadidőben együtt lehetnek, számítógépet, 

internetet szabadon használhatnak. A kulturált szabadidő eltöltésére választható szakkörök, 

sportkörök, kötetlen szabad foglalkozások keretében van módjuk a tanulóknak. 

Az iskola programjaiba, rendezvényeinek szervezésébe szívesen bevonjuk a szülőket. 

Szervezünk olyan bemutatókat, mikor tanórákat látogathatnak, vannak olyan hagyományos 

rendezvényeink, amelyeken a diákok produkcióiban gyönyörködhetnek (például néptáncgála, 

adventi szereplések), közös versenyeken, vetélkedőkön szerepelhetnek gyermekeikkel (ilyen a 

kerékpáros ügyességi verseny), együtt képviselhetjük iskolánkat városi akciókon (Critical 

Mass felvonulás). Hagyományos iskolai programjainkon számítunk támogató részvételükre 

(Mihály-napi vásár, Szülők-nevelők bálja). Ötleteikre, kezdeményezéseikre nyitottak 

vagyunk, az ősszel például együttes munkával készült az alsósok új, tetszetős fagerendákból 

összeállított homokozója. Örülünk, ha vállalnak tanórai vagy szabadidős program keretében 

foglalkozást, beszélgetést, szakkört gyermekeinknek. Az idén a gyöngyfűző szakkört egy 

szülőpár szervezte és vezeti egész tanév során. A Tudós klub foglalkozásait szülők szervezik 
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és tartják érdeklődő gyermekeinknek. Az idei előadások közül néhány: A kenguruk földjén; 

Egy amatőr meteorológus élményei; Delfinek a barátaink; Egy sportriporter szemével… 

Az iskolának nincs büféje, így ennek működése nem vet fel problémákat. Saját 

rendezvényeinken a diákok és a pedagógusok sem használnak eldobható eszközöket, az 

iskolai konyha kölcsönöz poharakat, tálcákat, tányérokat. 

A kirándulások, közös megmozdulások tervezésekor törekszünk arra, hogy a 

tömegközlekedést kihasználva olcsón és környezetkímélőn utazzunk, illetve kis létszámú 

osztályaink úgy egyeztetik kirándulásaikat, amikor külön buszt igényelnek, hogy a legjobb 

megoldást találják meg a környezetterhelés csökkentésére. 

 

 

4.5 Kommunikáció 

 

Az iskola ökoiskolai munkatervének és minden munkatervének készítése során 

egyeztetés történik mind a diákok, mind a szülők képviselőivel. Az iskola dokumentumai 

nyilvánosak, a honlapon megtekinthetőek. Mind a honlapon, mind az iskolaújságban, 

iskolarádióban és a faliújságokon megjelennek a fenntarthatósággal kapcsolatos témák.  

A szülők számára szervezett közös akcióink (iskola környékének takarítása, 

papírgyűjtés), kirándulásaink, közös megmozdulásaink (Mobilitási hét, Critical Mass) 

szolgálják pedagógiai céljaink, így a fenntarthatóság pedagógiájának megvalósulását is. Évek 

óta kapunk kifejezetten a környezeti nevelés céljainak megvalósítását szolgáló adományokat 

szülőktől. 

A helyi sajtóban rendszeresen szerepel iskolánk. Versenyeredményeinkről, akcióinkról 

beszámolnak az újságok és a városi televízió is. 

 

 

 

média 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

nyomtatott sajtó 23 alkalom 22 alkalom 29 alkalom 32 alkalom 

internet-megjelenés 9 alkalom 10 alkalom 15 alkalom 21 alkalom 

Városi Televízió 8 alkalom 6 alkalom 8 alkalom 15 alkalom 

Magyar Televízió M1 - - 1 alkalom - 
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„Gyalogos-bérlet” akciónk nagy sikert aratott. 2007-ben, a mobilitási hét keretében 

készítették diákjaink. A sokszorosított kis lapocskákat hazavitték szüleiknek, egész héten 

osztogatták az osztályok, amikor a különböző városi programokra igyekeztek, illetve kitették 

az iskola környékén parkoló autók szélvédőire is. 2008-ban mással próbálkoztunk, de a 

közvélemény visszakérte tőlünk, így 2009 őszén újraindítottuk ezt az akciót (9. sz. melléklet). 

A HUMUSZ Budapesten hirdette meg Túrni és tanulni képzését, melyen két tanítónk 

vett részt. A Gaja Környezetvédő Egyesület segítségével a programot sikerült 

Székesfehérvárra hoznunk, így 30 helyi óvónő, tanító és tanár ismerkedhetett vele. Iskolánk 

adott helyszínt a rendezvénynek, ezért 10 pedagógusunk vehetett részt rajta. Az oktatócsomag 

szerzője, Mérő Ágnes, a Szent István Egyetem Környezet- és Talajgazdálkodási Intézetének 

tanára mellett saját két tanítónk vezette a helyi képzésen a gyakorlatot. Ezek a kollégák utána 

sikeres projektnapot szerveztek az ismeretek alkalmazására az alsó tagozatos gyerekek 

számára a székesfehérvári Rácbánya természetvédelmi területen (10. sz. melléklet). 

Székesfehérváron az elsők között nyertük el az Ökoiskola címet. Azóta több hozzánk 

forduló oktatási intézmény felkészülését és pályázatírását segítettük kérésükre, így a Tóvárosi, 

a Vörösmarty és az István Király Általános Iskolák és a Nemes Nagy Ágnes Kollégium adtak 

be sikeres pályázatot segítségünkkel. 

Jó gyakorlatunkkal szívesen segítünk a munkánkra kíváncsi nevelőtestületeknek. 

Rendszeresen fogadunk bemutatóórákon érdeklődő iskolákat, így legutóbb a bodajki, a 

balatonkenesei és a tihanyi általános iskolák pedagógusainak tartottunk szakmai 

továbbképzést. Ezek keretében a kompetencia alapú oktatás, a kooperatív technikák, a 

szociális kompetenciaterület a és c moduljainak és az életpálya-építési kompetenciaterület 

tananyagtartalmai szerepelnek, s az iskola bemutatásakor részletes tájékoztatást kapnak a 

kollégák az iskola nevelési sajátosságairól, így a környezeti nevelési programunk 

megvalósításáról is. 

Iskolánk munkájáról DVD is készült, mely bepillantást nyújt munkánk teljességébe. 

Ennek segítségével mutatja be iskolánk igazgatója az érdeklődő óvodások szüleinek a nálunk 

folyó nevelőmunkát. A legjobb tájékoztatónak a honlapunkat tartjuk. Látogatottsága évről 

évre nő. Méréseink igazolják, hogy a partnereink számára ez a legjobb tájékoztató forrás. 

Naprakész, tartalmas mind az iskolai munka egészét, mind az osztályok munkáját illetően. 
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4.6 Együttműködések 

 

Iskolánk nem szervez ökoiskolai találkozókat. Kísérletet tettünk rá, hogy működtessük a 

jászberényi példa alapján a városi diákparlamentet, de ez nem találkozott a többi ökoiskola 

érdeklődésével. Bár az alapításhoz csatlakoztak, közös akciót nem sikerült szerveznünk.        

Az országos ökoiskolai találkozónkon iskolánkat mindig képviselte néhány kolléga. 

Külföldi iskolával és felsőoktatási intézménnyel nincs a fenntarthatóság pedagógiáját 

érintő szakmai kapcsolatunk. Az óvodák közül a Gyöngyvirág Óvoda környezeti nevelési 

programok együttes megvalósítását kezdeményezte. A Túrni és tanulni képzés keretében 

személyes ismeretségek szövődtek a nevelők közt, s ez teljesedett ki szakmai 

együttműködéssé. Egy óvodás csoport látogatott hozzánk foglalkozásra, majd elsőseink 

viszonozták ezt. A közös játék a korosztályi közelségből adódóan jól megvalósítható.            

A HEFOP kompetencia alapú képzés bemutatói során ismertük meg a Napsugár Óvoda 

ezirányú tevékenységét. Két éve pedagógusaink kölcsönösen látogatják egymás 

foglalkozásait, bemutatjuk szakmai programjainkat. A székesfehérvári Bugát Pál 

középiskolával (ökoiskola) együttműködési megállapodást kötöttünk. Részt veszünk 

kiállításaikon, versenyeiken, diákjaik és tanáraik segítenek környezetvédelmi programjaink 

megvalósításában, előadásokat tartanak tanulóinknak. A Lánczos Kornél Reálgimnáziummal 

szeretnénk szorosabbra fűzni a kapcsolatot. Ökoiskolaként ajánlottak segítséget, voltak már 

közös akcióink, például a békamentés vagy az iskolai ásványkiállításuk bemutatása 

foglalkozás keretében. 

A civil szervezetek közül legrégebbi kapcsolatunk a Gaja Egyesülettel van. 

Együttműködési megállapodást 2005-ben kötöttünk, de a közös munka jóval korábban 

kezdődött. Az egyesület titkáraként az iskolai környezeti nevelés segítése a feladatom.            

A diákok és pedagógusok számára konferenciákat, képzéseket, akciókat, programokat 

szervezünk. Felkérésünkre olyan nemzetközi hírű szakemberek tartottak a Zöld suli 

konferencia keretében előadást, mint Láng István akadémikus, Mika János éghajlatkutató, 

Németh Lajos meteorológus, Gyulai Iván ökológus, Lányi András vagy a környezeti nevelés 

országosan elismert hazai kiválóságai közül Czippán Katalin, Havas Péter, Varga Attila, 

Victor András. Az egyesület által biztosított előadók foglalkozásokat, tanítási órákat tartanak 

előzetes egyeztetés alapján a környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolódóan vagy a tananyag 

tartalmi mélyítésére. 
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A Fejér Megyei Honismereti Egyesület elnöke iskolánk tanára. Az általuk biztosított 

programok, vetélkedők sokasága teszi lehetővé az épített környezet, a történelmi emlékek 

tananyagon túli megismertetését. 

Gyermektagozatot működtet iskolánkban a HÉROSZ állatmenhely. Iskolai 

foglalkozásainkon a felelős állattartás kérdéseivel ismertetik meg tanulóinkat. Élmény a 

hozzánk látogatóba érkező cica vagy kutyus. Nyílt napjaikon, rendezvényeiken rendszeresen 

részt vesznek tanulóink, előzetesen adományokat gyűjtve a rászoruló állatoknak. Nyáron 

napközis táborukban tanulják meg a gyerekek, hogy az állatok szeretete felelősségteljes 

gondozótevékenység is egyúttal. 

A szülőkön keresztül kerülünk kapcsolatba olyan vállalatokkal, vállalkozókkal, akik 

anyagi támogatásukkal segítik alapítványunkat, támogatják törekvéseinket, lehetővé teszik 

programjaink, táboraink megvalósítását. Egyedi felajánlások is érkeznek, de szerencsére 

folyamatos szponzoraink is vannak. 

 

 

4.7 Helyi közösség, közvetlen környezet 

 

A különböző városi, megyei, országos versenyeken rendszeresen indulnak tanulóink,     

s eredményesen, sikeresen szerepelnek. Ennek közvetlen hatása van ismertségünkre, hiszen 

nagy számú média-megjelenésünket elsősorban ennek köszönhetjük. Büszkék vagyunk az 

elért helyezésekre, hiszen az ismeretek is fontosak, de az együttes tevékenységen alapuló, 

közös munka, valamint a közben szerzett tapasztalat az, ami minden tanulót megmozgat, 

élményhez juttat, és attitűdöt formálva hosszú távra szól. 

Iskolánk tanulói gondnokságot vállaltak a közelünkben lévő kis park és szökőkút 

környezetének és az iskola közvetlen környékének tisztán tartására. Rendszeres akcióink 

során a szülőket és az önkormányzati képviselőt is bevonva felelősen látjuk el ezt a feladatot. 

A diákok kezdeményezésére a képviselő közbenjárásával megváltozott, biztonságosabbá vált 

az iskola melletti kis utca közlekedése. Ezt az egyik közlekedési projekt megvalósítása során 

szerzett tapasztalataik alapján petícióban javasolták a gyerekek. 

A helyi közösség életében aktív szerepet vállalunk. Részben úgy, hogy iskolánk nevelői 

különböző egyesületek, szervezetek tagjai, részben pedig azzal, hogy teret adunk 

rendezvényeiknek, részt veszünk programjaikban. Iskolánk tanulói, tanulócsoportjai, sokszor 

szülőkkel együttesen minden környezetvédelmi civil program, kezdeményezés aktív 

támogatói. Külön öröm figyelemmel kísérni volt diákjaink ezirányú tevékenységét felnőtt 
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életükben, munkájukban, vagy középiskoláikban, ahonnan segítőként visszajönnek hozzánk,  

s megtapasztalhatjuk, hogy nevelőmunkánk hatása hosszú távra szól. 

Rendszeres és élő a kapcsolatunk, közös TÁMOP-pályázat keretében dolgozunk az 

István Király Múzeum és a Deák Képtár szakembereivel. Most készült el az a legújabb uniós 

pályázat, melyet a Gárdonyi Géza Művelődési Ház Tarisznya program címmel adott be, és 

egyértelműen iskolánk környezeti nevelési programjára épülve kívánja segíteni többek közt a 

hagyományőrzést, megismertetve alsósainkat az ősmagyar kultúrával, eszközökkel, ruházattal 

és a népi mesterségekkel. Készül az az uniós pályázat is, melynek megvalósítása során a táci 

Gorsiumban lesznek interaktív történelemórái a jövő tanévben ötödikeseinknek. Az, hogy 

ezek a pályázatok nevelési programjainkra készülnek, hogy tanulóink részvételére építenek, 

mindenképpen szakmai munkánk ismertségének és elismerésének számítanak. 

A város környezetvédelmi programjának megvalósításában aktív szerepet vállalunk, 

hiszen az első, 2000-2005 közötti és a második, 2006-2011 között érvényes középtávú 

program környezeti nevelési fejezetének megalkotásában is részt vettem. Személyemen 

keresztül is közvetlen a kapcsolat a helyi képviselőtestület, valamint a megyei, régiós, 

országos civil környezetvédő szervezetek között. 

 

 

4.8 A minőség fejlesztése 

 

A minőséget létre kell hozni, fenn kell tartani, és ahhoz, hogy iskolánk megfelelhessen a 

változó követelményeknek, igényeknek gondoskodni kell a „minőség-képesség” 

fejlesztéséről. Ennek sokféle módja van. A javítás, fejlesztés alapmodellje a PDCA ciklus. 

PDCA-SDCA ciklus – az angol betűszó, a minőségfejlesztés, folyamatirányítás alapelvét, 

alapciklusát jelöli: plan=tervezés, do=megvalósítás, check=ellenőrzés, értékelés, 

act=beavatkozás, S=standardizálás. A ciklus lépései tehát: -Tervezd meg! – Tedd, amit 

megterveztél! – Ellenőrizd, értékeld!  - Avatkozz be! 

Ha az eredmények megegyeznek a tervvel, előírásokkal, akkor az eredményes ciklus 

változatlan formában ismételhető, azaz standardizálható. Ha az ellenőrzés, értékelés azt 

mutatja, hogy a tervezett, elvárt eredmények nem következtek be, illetve a tervhez képest 

egyéb eltérések vannak, az okok feltárásával, a hibák korrekciójával új PDCA kezdése 

szükséges. A minőséget tehát ellenőrzéssel nem lehet megvalósítani, azt bele kell tervezni és 

építeni a termékbe, szolgáltatásba, s ehhez minőségközpontú szervezeti környezetet kell 

létrehozni. Ezt segíti a minőségirányítás. A minőség tehát a termékre, szolgáltatásra, a 
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minőségmenedzsment pedig annak a szervezetnek a működtetésére vonatkozik, amely 

minőségközpontú irányítással létrehozza a meghatározott minőségjellemzőkkel bíró 

termékeket, szolgáltatásokat. 

Az önértékelést rendszeresen készítik el a minőség iránt elkötelezett szervezetek.           

A fejlesztendő területek prioritásainak meghatározása után fejlesztő teameket indítanak, 

melyek az együttműködésre, a csapatmunkára, a partnerségre, a szisztematikus 

problémamegoldásra, a vevőigények ismeretére és kielégítésére építenek. Rendszeres 

önértékelés végzése során mind a szervezet, mind az egyének állandóan tanulnak, 

továbbfejlődnek. Így vagyunk ezzel mi is. 

Az Ökoiskola Cím és a Fejér Megyei Minőségdíj pályázatokon elért sikereink mutatják 

elkötelezettségünket, hogy iskolánk folytatni kívánja a szervezeti önértékelésen alapuló 

önfejlesztő munkát. A megvalósítás egyik apró példája a közelmúltban történt esemény. 

Az Ökoiskola pályázatunk beadása során szembesültünk azzal, hogy bár méltán 

vagyunk büszkék iskolánk környezetére, az iskola saját tanösvényére, mely a növényeinket 

ismerteti meg a diákokkal, mégis fejlődnünk kell ezen a területen is. Nincs ugyanis az iskola 

területén őshonos magyar fa. Elhatároztuk, hogy az első lehetséges alkalommal ültetünk ilyet. 

Erről még csak szűk körben, a pályázatíró team beszélt, mikor felkeresett egy szülő. Két 

nagylányát tanítottam, mindketten középiskolások már, s a legkisebb most készül hatosztályos 

gimnáziumba. A család arra gondolt, hogy szívesen adományozna valamit az iskolának, mert 

nagyon hálásak azért a nevelő- oktatómunkáért, amit tantestületünk végzett. Megköszöntem a 

felajánlást, és egy fát kértem. A Föld napja alkalmából rendezett kis ünnepségen 

köszönthettük az iskola udvarán a színes kis szalagokkal feldíszített ünnepeltet, egy 

ezüstlevelű hársfát. Az osztályok közös versekkel, dalokkal készültek, s a család nevében a 

legkisebb lány, tanítványunk énekelte el kollégánk gitárkíséretével József Attila Kertész 

leszek című dalát. 
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„Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadába lép. 

Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. 

Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, 

és sajnos, mi sokkal inkább hajlamosak vagyunk 

a kizsákmányolásra, mint a gondoskodásra.” 

(Wallace S. Broecker) 

 

 

5. FENNTARTHATÓ? FENNTARTHATÓ! 
 

 

A fenntarthatóság szellemében vezetői terveimben nem a mennyiségi változtatás, hanem 

a tartalmi munka mélyítése szerepel. Saját intézményem munkaközösségeinek munkáját 

szeretném elsősorban olyanná tenni, hogy a még jobb belső, intézményi együttműködés 

segítse eredményességünket. 

A kompetencia alapú képzésben részt vevő óvodák, iskolák közös tevékenységét is 

fontosnak érzem, s továbbra is törekszem a partnerintézmények, civil szervezetek hálózatában 

való szakmai, érdekérvényesítő jelenlétre is. A következő tanévben együttműködési 

megállapodást kötünk a Gyöngyvirág óvodával és a Lánczos Kornél Reálgimnáziummal. 

Ezek tartalmi kimunkálását a munkaközösségek a nyáron elkészítik. 

Szeretném a hálózati tevékenységet erősíteni. A közös célokat együttesen sikeresebben 

tudjuk megoldani. Az Ökoiskola Hálózat adta lehetőségekkel már eddig is igyekeztünk jól 

élni. Nem szégyelltünk ötleteket, segítséget elfogadni a nálunk tapasztaltabbaktól, és mertünk 

segítséget nyújtani a hozzánk fordulóknak. A fejlődés további lehetőségét jelentheti 

számunkra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett Svájci Hozzájárulás pályázati 

kiírás. Ennek keretében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnek egy konzorcium részeként 

lehetősége nyílik pályázatot benyújtani az Ökoiskola Hálózat fejlesztésére. A pályázati kiírás 

értelmében a Hálózat fejlesztése forrásközpontok feltárása és hasznosítása által történhet.    

Az elképzelések szerint forrásközpontok olyan Ökoiskola Címmel már rendelkező iskolák 

lehetnek, amelyek vállalják, hogy régiójukban szakmai továbbképzéseket szerveznek, mentori 

tevékenységet látnak el, koordinálják a címre pályázni szándékozó iskolák felkészítését, 

szakmai fejlesztését. Előreláthatólag a 2011/2012. tanévben kezdhetik meg a forrásközpontok 

a tevékenységüket. A feladatuk az lesz, hogy segítsük a 2013-15 közti időszakban az 

Ökoiskola Címre pályázók felkészülését. Iskolámmal jelentkeztem a régiós forrásközponti 

feladatra, s remélem, sikerül eredményesen dolgoznunk (Ökoiskola Hálózat 238. Hírlevele). 
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Saját programjaink megújítása is elkerülhetetlen. A gyerekek környezetvédelmi 

nevelésében a természeti környezet közvetlen megfigyelése, az emberi tevékenység káros 

hatásainak megismerése, az ezzel kapcsolatos közvetlen tapasztalatgyűjtés továbbra is fontos. 

Ugyanakkor már kiskorban lehet és kell szembesülniük a tanulóknak azzal, hogy a 

fenntarthatóság és a fogyasztási szokások szorosan összefüggnek. A korosztálynak szóló 

programok (például a Bimbó Boci bóklászása) alkalmazása ebben segíthet. Emellett 

elsősorban saját fogyasztási szokásaikból kiindulva kell személyes meggyőződésüket 

formálni. Ez nem könnyű, hiszen a reklámok profi módon célozzák meg ezt a korosztályt, s 

így a gyerekek igényeit nem elsősorban szükségleteik, hanem a reklámok sugallta képek 

alakítják. Szükséges a szülők „nevelése” is, hiszen gyakran tapasztaljuk, hogy a családok 

kompenzálnak a vásárlással. Mivel nem tudnak elegendő időt és figyelmet fordítani 

gyermekeikre, ezt tárgyakkal próbálják pótolni. A tanulók körében végzett nevelőmunkánkon 

túl a szülőknek szervezett Szülői klub foglalkozásait is fel kell használnunk a tudatos 

fogyasztói szokások formálására. 

Ahhoz, hogy ezt a munkát irányítani, szervezni tudjam, szeretnék bekapcsolódni egy 

most induló képzésbe. A TÁMOP 3.1.1 „21. századi közoktatás – fejlesztés koordináció” 

kiemelt projekt megvalósítását az Educatio Kft és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) 

konzorciumi együttműködésben valósítja meg. A kiemelt projekt keretében az OFI többek 

között iskolafejlesztések támogatásával foglalkozik. A 6.5.1 számú alprojekt témája:                              

Az iskolafejlesztést támogató szakemberháttér biztosítása, szakértőképzés. Az itt zajló 

szakmai munka célja, hogy a TÁMOP további (2013-ig tartó) szakaszában megvalósuló 

iskolafejlesztési projektek számára új típusú támogató szakemberek képzését segítse elő úgy, 

hogy az e szakemberek képzésére trénereket készít fel. 

A projekt szakmai felfogása David Hopkins meghatározásából indul ki, amely szerint 

„Az iskolafejlesztés a nevelést és oktatást érintő változásoknak olyan értelmezése, mely a 

tanulói eredmények javítása mellett az iskolának a változás kezelésére való képességének a 

fejlesztését is célul tűzi ki”. A hazai és a nemzetközi iskolafejlesztési tapasztalatok azt 

bizonyítják, hogy a 21. századi iskola sikeressége nagyban függ a változásra/fejlődésre való 

képességétől. Az is látható, hogy az iskolák, mint szervezetek – éppúgy mint a diákok – 

különböző módon és ütemben változnak/fejlődnek. Az eredményes fejlődéshez pedig 

nélkülözhetetlen, hogy a szervezet világos, közös célokkal rendelkezzen, felismerje a változás 

elkerülhetetlenségét, és támogatást kapjon a változás megvalósításához. Szeretném, ha 

szervezetünk ennek a pályázatnak keretében tudná folytatni önfejlesztő tevékenységét 

(Ökoiskola Hálózat 235. Hírlevele). 



 68 

5.1. Fenntarthatom? 

 

Székesfehérváron élek és tanítok. Az elmúlt két évben 

Veszprémbe és Pápára jártam mesterképzésre. Egy késő őszi 

konzultációs nap álmos délutánján kikapcsolódásképpen a pápai 

Esterházy-kastély galériájában nézegettem A. Tóth Sándor 

képeit. A. Tóth Sándor 1904-1980-ig élt, festőművész, 

középiskolai rajztanár volt Pápán. A Szent Kristóf dinamikája, 

mesés egyszerűsége, expresszionista vagánysága megérintett. 

Elhoztam magammal egy képeslapon. Most eszembe jutott, s 

elővettem. 

Elgondolkodtam. Van-e nagyobb vállalkozás, mint 

átvinni a Gyermeket a túlsó partra? Nincs, adtam meg a választ. De vajon akar-e majd a 

vállaimra ülni, vagy kergetnem kell, hogy átvihessem, mesével nyugtatgathassam, 

bátoríthassam? Megérti-e az igyekezetem és hisz-e majd nekem? Elég erős vagyok-e, hogy 

magamat és Őt is fenntarthassam, megtarthassam? 

Hol a túlsó part? Létezik? Látjuk? Vagy sejtjük? Van még egyáltalán? S vajon hol a 

csodás bot, amely, ha a földbe szúrom, kizöldül? 

Vagyis mit tehet egy tanító, egy iskola, egy ökoiskola? Fát ültet? Kipusztuló állatfajt 

ment? Igen, ez sem haszontalan. De milyen fát? Melyik állatfajt? És miért pont azt? 

Akkor nézzük csak újra! Hogy is van ez a békamentés? Mentsük meg őket! Figyeljünk 

erre a veszélyeztetett állatra! Menjünk az országutak menti átkelőhelyeikhez, és segítsük át 

őket a túloldalra! 

Tehát nekiindulunk. Jó esetben busszal, többnyire autókkal. A cél nemes, mentsünk! 

És közben fogyasztunk. Benzint, olajat. Azt, ami fogytán. Persze, a környezetbarátok már 

bioetanolt tankolnak. Ez nem szennyezi úgy a levegőt, és persze olcsóbb is. De mi is ez?       

A bioetanol kifejezés alatt olyan, nagyrészt etil-alkoholból (etanolból) álló üzemanyagot 

értünk, melyet biológiailag megújuló energiaforrások felhasználásával nyernek abból a célból, 

hogy benzint helyettesítő, vagy annak adalékaként szolgáló motor-üzemanyagot kapjanak 

Otto-motorokhoz. A bioetanol évente megújuló növényekből előállított üzemanyag, és mint 

bioüzemanyag, elvileg semleges hatású az üvegházhatásra. Nagyszerű! Nem káros a 

környezetre. Égethetjük! De mit is égetünk? Növényt? A londoni Imperial College 

professzora figyelmeztet: már most több mint 1 milliárdan éheznek a Földön, 2050-re pedig 
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meg kell duplázni az élelmiszertermelést, hogy követhessék a növekvő lakosság igényeit 

(http/www.vg.hu). 

Környezetbarát fogyasztás? Nemes cél? 15 %-os hatásfokkal elégetjük mások betevő 

falatját! Jogunk van hozzá? Jár nekünk? 

Iskolám Pedagógiai Programjának meghatározói, az emelt szintű vizuális képzés és a 

környezeti nevelés a személyiség teljes fejlesztését szolgálják, a filozófiai értelemben vett 

klasszikus „Szép” és „Jó” befogadását segítik. A kalokagathia az erkölcsi jóság és a szépség 

együttesét és egységét jelölő fogalom az antik görög esztétikában. Helye van a mai kor 

pedagógiájában, célképzésében. A természet- és művészetérzékeny személyiség nyitott a 

világ befogadására, érdeklődését a kíváncsiság, a megismerés vágya motiválja. A természeti-

művészeti látásmód kitágítja a világképet, fejleszti az empátiakészséget, rugalmasan átlépi a 

különböző szakterületek határát. Segítségével lehetővé válik rendszerszerűen gondolkodva, 

nyitott szemmel és nyitott szívvel járni a világban. A két terület szintézise és kölcsönhatásuk 

hatékonyabban hívhatja fel a figyelmet az értékvesztésre, uniformizálódásra, kulturális 

örökségünk megőrzésének fontosságára (ORGOVÁNYI 1998:92-98). 

A kihívásokra adandó további válaszokat keressük mi is, és a Nemzeti Fenntartható 

Fejlődési Tanács is, mely a Magyar Országgyűlés önálló intézményeként 2008 őszén jött 

létre. Feladata, hogy 2011-re készítse el és terjessze be az Országgyűlés elé a Nemzeti 

Fenntartható Fejlődési Stratégiát.  A Tanács az elmúlt évben statisztikai adatok széles körére 

támaszkodva jelentést készített Magyarország fenntarthatósági állapotáról, mely a Jövőkereső 

címet viseli. A hosszú távú stratégia megalapozása érdekében a jelentés alapján társadalmi 

párbeszéd kezdődött. Ennek során Jövőkereső címmel országos konferenciát szerveztek 2010. 

áprilisában Budapesten. Az ismert szakemberek, Láng István, Gyulai Iván, Vida Gábor, 

valamint egyetemi tanár, orvos, gyógyszerész, szociológus gondolatai mellett nagyon érdekes 

volt Zalavári Gábor formatervező iparművész előadása is. A különböző szakterületek 

képviselői egyetértenek abban, amit a Mi kell a boldogsághoz? című kérdés 

megválaszolásakor a Tanács is megfogalmazott: 

„Ma már nem elég javítgatni egy rosszul felállított társadalmi-gazdasági keretrendszert, 

hanem azt a fenntarthatóság elvei szerint újra kell alkotni. A legfontosabb változásnak 

szemléletünkben és értékítéletünkben kell bekövetkeznie. Ma még úgy véljük, hogy erőnk, 

boldogulásunk a pénztől, a technikától származik. Növekedni szeretnénk, több pénzt, több 

technikát akarunk, hogy megoldjuk azt, amit a pénz és a technika megszerzése közben 

problémaként hátrahagytunk. Ma már látnunk kell, hogy a még több, a még nagyobb 

hajszolása zsákutca. Sorsunk a társadalomhoz és a természethez köt bennünket. A társadalom 
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boldogulásának az alapja pedig a hit, a kölcsönös szeretet, a nagylelkűség, egymás tisztelete 

és megbecsülése, az egymással és a társadalom intézményeivel szemben tanúsított bizalom, az 

egyén boldogsága és megelégedettsége. Csak akkor tudjuk meg, hogy mindezek mekkora 

teremtő erőt jelentenek – akár a gazdagodásunkban is –, ha elfogynak körülünk. Amit ma 

közösen újra kell teremtenünk – itt, a nemzetben, az országban és az egész világban – az a hit, 

a szeretet, a bizalom és a megbecsülés” (Jövőkereső 2009:45). 

Szent Kristóf vállára vette az egész világot, vállára vette Krisztust, akinek szolgálni 

akart. Mit kell tennünk nekünk, mai pedagógusoknak? Mi az, amit mi a vállunkra kell, hogy 

vegyünk? 

A válaszra Pápán leltem rá, az ismeretet a kép hívta elő, s a kép erősítette meg 

bennem. A mesterképzés során egyik legnehezebb tantárgyunk a Nevelésfilozófia volt.       

Zsolnai József professor emeritus előadásait hallgattuk. Pisszenés, lélegzetvétel és szünetek 

nélkül, órákig. Figyelmesen, nem mindig értve próbáltuk követni Tanár Úr gondolatmenetét. 

És ha azt gondoltuk volna, eddig is nagyszerűen megvoltuk ezen ismeretek nélkül, Ő 

rádöbbentett bennünket arra, hogy milyen nagy a felelősségünk. Az ember azzal van büntetve, 

hogy tudja, hogy véges lény. Van egy kritikus pont, amikor mindenkit megcsap a filozófia 

szele: a halállal való szembesülés során. A filozófiát a világ mint egész érdekli. Az egész, 

egészség, teljesség, épség. És az a pedagógus, aki elindul a Bevezetés a pedagógiai 

gondolkodásba című könyv segítségével a pedagógia problémáinak újragondolása útján, az 

megismeri a pedagógia világának alapvető kritériumát, a „specifikusan pedagógiai” fogalmát. 

„Valaminek a pedagógiájáról akkor beszélhetünk, ha az az emberek számára tanulható, 

általuk elsajátítható, s ha annak elsajátítása, illetve maga a dolog nem ellenkezik a közjóval, a 

közérdekkel. Tehát a közjó szempontjából a dolognak, s a dolog megtanulásának értéke van, 

mi több, a közjó szemszögéből – a személy partikuláris érdeke ellenében – a közjó által 

preferált értékrend alapján a tanuló egyén befolyásolható.” (ZSOLNAI 1996:56) A közjó a 

közösség érdeke, java, jóléte. 

Nekünk, pedagógusoknak a közjót kell szolgálnunk. Meg kell keresnünk, mi segíti a 

közösség érdekét, javát, jólétét. Meg kell tanítanunk tanítványainknak, hogy mi a helyes és a 

helytelen, és el kell mondanunk, amit Piros (György Lajos) tanított mindannyiunknak: A jót 

választanod kell. 
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