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BEKÖSZÖNTŐ 
 

Örömmel ajánlom figyelmükbe az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs 
Főosztályának első Ökoiskolai Hírmondóját. Hírmondónk az ökoiskolákban és örökös ökoiskolákban 
tanító pedagógusoknak készül. Célunk, hogy a fenntarthatóságra neveléshez kapcsolatokat, ötleteket, 
fórumot biztosítsunk, és az aktuális híreken túl ökopedagógiai jó gyakorlatokat kínáljunk, s 
megmutassuk a legfrissebb szakmai-tudományos eredményeket.  

A kéthavonta megjelenő Ökoiskolai Hírmondót elektronikusan juttatjuk el az intézmények részére. 

Munkatársaim nevében is remélem, hogy hírlevelünk elnyeri tetszésüket és a rendszeres tájé-
koztatással támogatni tudjuk a fentarthatóságra nevelés érdekében végzett nevelő-oktató munkájukat. 

 

Merklné Kálvin Mária 
főosztályvezető 

Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya 
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AKTUÁLIS HÍREK 

Az előttünk álló évnegyedből a tél kezdetéig tartó időszak híreit, várható eseményeit találja alább. 
Minden esemény és bármelyik hír lehetőség arra, hogy a pedagógus az ok-okozati összefüggéseket 
tanítványai, munkatársai, vagy éppen a szülők számára érthetővé tegye, és rávilágítson a globális 
kihívások és helyi cselekvések közötti kapcsolatokra és megoldási lehetőségekre. 

 
Forrás: Pixabay 

„Hasznosítsuk újra, használjuk többször!” fotópályázat december 1-ig 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által augusztus végén meghirdetett fotópályázat célja, 
hogy összegyűjtsük és fotókon megörökítsük azokat a hazai példákat, amelyek a forgalomban lévő 
termékek, használati tárgyak és eszközök újrahasználatát, újrahasznosítását célozzák. A téma 
feldolgozása során minden olyan kérdés megjelenhet a fotókon, amely bemutatja, hogy mit teszünk 
azért, hogy csökkentsük a hulladék mennyiségét, újrahasználjuk, amit csak lehet, újrahasznosítsuk, 
amit csak tudunk, és óvjuk környezetünket a felesleges környezeti terheléstől. A pályázatra korhatár 
megkötése nélkül bárki küldhet be színes vagy monokróm pályaművet. Egy pályázó legfeljebb 5 
pályamunkával vehet részt.  

Részletek, technikai feltételek és a nyertesek díjazása: https://www.kormany.hu/download/9/4e/d1000/hasznositsuk_ujra-
hasznaljuk_tobbszor-fotopalyazat-2020.pdf#!  

Online nemzetközi műhelykonferencia a COVID-19 utáni fenntarthatóságra nevelésről szeptember 9-
től havonta egyszer, angolul 

Most vagy soha! a záró mottója annak a nyitott műhelykonferencia-sorozatnak, amelyet a UNESCO 
tart havonta a címbeli témáról, szeptember 9 és április 14 között. Néhány műhelytéma: világunk 
újraindítása (még) fenntarthatóbban, a fenntarthatóságra nevelés alakító ereje, digitális munkarend és 
fenntarthatóság, az emberek és a bolygó egészségének kapcsolata. A Teams környezetben zajló 
események angol nyelven, angol, francia, német, vagy akár spanyol, orosz nyelvű feliratozással 
követhetők, a résztvevők kérdezhetőek. A műhelykonferencia-sorozat kapcsolódik a jövőre halasztott 
nagy Fenntarthatóságra Nevelési Nemzetközi Konferencia (Berlin, 2021. május 17-19.) szakmai 
előkészítéséhez, illetve az UNESCO 2020-2030-ra vonatkozó új, globális fenntarthatóságra nevelési 
kerettervéhez (ESD for 2030 alcímmel, ld. a II. mellékletben itt: 
 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370215.locale=en).  

Forrás és részletek: https://en.unesco.org/ESD-online-workshops  

A 2020. év ünnepelt élőlényei – első forrásból 

Az alábbiakban a 2020-as esztendő ünnepelt élőlényeinek listája mellett a nevezésért, kiválasztásért 
felelős szervezetek publikációinak eredeti linkjét adjuk közre. Óvodapedagógusoknak, tanítóknak és 
természettudományos, valamint készségtárgyakat tanító kollégáinknak javasoljuk, hogy a 
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másodközlések, közvetett értelmezések helyett az „év faja” hagyományt fenntartó társadalmi-
szakmai szervezet eredeti szándékaival is ismerkedjenek meg. A fenntarthatóság értékeihez az így 
meglévő, megerősödő közösségi hálók is hozzátartoznak.  

2020. év madara az erdei fülesbagoly, ld. http://www.mme.hu/2020-ev-madara-az-erdei-fulesbagoly. Érdemes 
kipróbálni, hogy vajon tudja-e valaki (gyermek vagy felnőtt) utánozni a hangját? A 2021-es év 
madara a cigánycsuk lesz a majdnem tízezer beérkezett szavazat alapján, ahogy erről a szervező 
MME tájékoztatott honlapján.  

 
Forrás: Pixabay 

2020. év rovara a tavaszi álganéjtúró, ld: https://www.rovartani.hu/category/ev-rovara/. Még fizikus szemmel is 
érdekes a kitinizált szárnyfedő csillogása. S a fenntarthatóság szempontjából: a lebontó (nem 
növényevő, nem ragadozó) rovarok nélkül – csak a baktériumokra és a gombákra hagyatkozva – a 
szokásos módunkon élhetetlenné válna a Föld. 

 
Forrás: Balogh Diána, izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0 

2020. év emlőse a vidra, ld. http://www.hermanottointezet.hu/801508. Fekete István Lutrája sokunk valós 
(kontakt) természetélményeinek képzeletbeli előzménye.  

 
Forrás: Pixabay 

2020. év vadvirága a nemes májvirág. A névadás alapja, hogy a növény levele a máj lebenyeire 
emlékeztet. A régiek a levél külső alakja után, mely szerintük az emberi májra hasonlít, máj- és 
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epebajok gyógyítására használták. S hogy mi köze lehet Kék Ilonkához, azt már Olvasóinkra, vagy 
tanítványaikra bízzuk. https://mttmuzeum.blog.hu/2019/12/11/az_ev_vadviraga_2020-ban 

 
Forrás: https://m.blog.hu/mt/mttmuzeum/image/Marketing/2019/bpblogok/evvadviraga2020/hepatica_nobilis_05_farkass_k.jpg 

2020. év fája (fafaja) a tatárjuhar, ld. https://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/tatar-juhar-ev-faja-2020. Ennek a 
szappanfafélének a legeslegszebb az őszi lombszíneződése, mely festésre és versköltésre ihlet. S 
amúgy is: a fenntarthatósággal kapcsolatban emlegetett „reziliencia” könnyen érthető példája. Vajon 
a strapabírása, vagy a nevéhez kapcsolódó történelmi hagyomány miatt? 

 
Forrás: Pixabay 

2020. év gombája a színes-formás csoportos csészegomba, ld. http://www.gombanet.hu/. Mintha csak 
festették volna! 

 
Forrás: https://gombanet.hu/ev-gombaja-2020-12-jelolt-faja 

2020. év hüllője a keresztes vipera, „aki” messze nem olyan félelmetes, mint a neve sugallja, ld. 
http://www.mme.hu/khvsz/2020-ev-hulloje-keresztes-vipera. Rutinos környezeti nevelők tudják, hogy évente váltakozva 
hirdetnek hüllőt vagy kétéltűt év fajának, s 2019-ben a foltos szalamandra volt az év kétéltűje. 

 
Forrás: Pixabay 
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2020. év hala a süllő, ld. http://haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php. A népnyelv a másfél-két kiló feletti egyedeket 
fogasnak nevezi, s nemes zsákmánynak tekinti.  

 
Forrás: Pixabay 

Év fája (egyede) szavazás  

Az idei évben 38 fát neveztek fotójukkal és történeteikkel az Év Fája versenybe az ország különböző 
pontjairól. A zsűri 10 fát és történetet juttatott a döntőbe, ahol július 1. és október 1. között lehet 
szavazni. A szavazatokat a https://evfaja.okotars.hu/dontosfak honlapon lehet leadni, e-mailes megerősítéssel. A 
nyertes faegyed indulhat februárban az Európai Év Fája versenyen. Előző évben a kaposvári 
Szabadságfa nyerte a hazai versenyt. Ez egy kocsányos tölgy, mely a kaposvári Berzsenyi Dániel 
Tagiskola udvarán áll. 

Nemzeti Parkok Hete szeptember 11-től 

A koronavírus-okozta korlátozások miatt a nyár elejéről szeptemberre halasztották a szervezők a 
Magyar Nemzeti Parkok Hetét. A rendezvény nyitóhétvégéjének szeptember 11-13. között a gödöllői 
Kastélypark adott otthont, kapcsolódva a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál rendezvényéhez. A 
folytatásban, szeptember 14-20. között sokféle programot, például izgalmas kalandtúrákat kínáltak a 
nemzeti parkok, a tervek szerint.  

Forrás és további részletek: http://magyarnemzetiparkok.hu/events/event/magyar-nemzeti-parkok-hete/. 

Európai Mobilitási Hét szeptember 16-tól 

Idén is szeptember 16-22 között tartották szerte Európában a mobilitás hetét. A szervezők mottója a 
mindenki számára elérhető zéró karbonkibocsátású közlekedés volt. Települések, közösségek, 
munkahelyi és baráti csoportok is demonstrálhatták elkötelezettségüket kerékpározással, 
rollerezéssel, gyaloglással. A kézirat lezárásakor már tizenhat magyar település szerepelt a 
kampányhonlapon, saját akcióival https://mobilityweek.eu/2020-participants/?year=2020&country=HU  

Kerékpárosbarát Munkahely címre egész évben lehet pályázni itt: http://www.kti.hu/kerekparosbarat-regisztracio/. 

Forrás és további részletek: https://mobilityweek.eu/home/ és https://emh.kormany.hu/  

Európai Madármegfigyelő Napok október legelején 

Az Európai Madármegfigyelő Napok (EMN) programot a madártani szervezetek világszövetsége, a 
BirdLife International indította útjára 1993-ban. Az október első hétvégéjére, 2020-ban az október 3-
i hétvégére meghirdetett országos, ám helyi események  láncolataként megvalósuló rendezvény 
szakmai és közösségi célokat is támogat. A megfigyelések európai szintű információgyűjtést tesznek 
lehetővé az őszi madárvonulásról. A madármegfigyelés természetélménye nagyon sokak számára 
elérhető, s teremt ezáltal új emberi kapcsolatokat is. 

Források és részletes információk: mme.hu, csodalatosmagyarorszag.hu, http://magyarnemzetiparkok.hu/  

Fenntarthatósági Témahét október 5-től 

Az idei Fenntarthatósági Témahét témái az energia, a klímaváltozás és az egészségnevelés. E témák 
köré épülnek az óravázlatok, a mintaprojektek és az országos kísérő programok is. Jellegéből adódóan 
a Fenntarthatósági Témahét nagyon sok interakciót kíván a gyerekek, tanárok, szülők, önkéntesek 
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között, így az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2020. április 20-24. közé meghirdetett 
Fenntarthatósági Témahetet elhalasztotta. A Témahét tervezett új időpontja 2020. október 5-9. 
összevonva a hagyományosan ebben az időben megrendezésre kerülő Világ Legnagyobb Tanórája 
fenntarthatósági programhéttel. A Témahétre már jelentkezett iskolák regisztrációja nem vész el, a 
halasztott időpontra is érvényes, így nem szükséges újra regisztrálni. Az újonnan regisztráló iskolák 
már automatikusan a halasztott időpontra jelentkeznek.  
Forrás és részletes információk: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/. 

Szabad-karantén 

A hazai nemzeti parkok sokféle szabadtéri, és online élményt kínálnak a jelenlegi, járvány-korlátozta 
időszakban is. Leggyorsabban a Természetvédelem FB és az Élő Bolygónk FB oldalon találunk a 
tanulók számára megosztható érdekességeket. Tehetséggondozásban, általános iskolásoknak akár 
sajtószemle-feladatként is kiajánlhatjuk a „nap legjobb természeti híre, videója” kiválasztását, s 
megosztását az osztály vagy iskola részére.  
Hivatkozások: https://www.facebook.com/Term%C3%A9szetv%C3%A9delem-137815339613212/https://www.facebook.com/elobolygonk/ 

Sok webkamera segíti a természet iránti érdeklődés fenntartását. A szegedi vadaspark farkasai 
http://live.onlinecamera.net/199-fast.html, a visegrádi sípályára hulló falevelek http://live.onlinecamera.net/108-fast.html, a 
félezernyi időjárási webkamera https://www.idokep.hu/webkamera, a hazai állatkertek és sokszáz érdekes 
webkamera segíthet ebben. Folyamatosan karbantartott gyűjteményük itt is elérhető: 
https://www.mme.hu/webkamerak_526579aa874d7. 

Pár éve még vaskos határozókat és anatómiai atlaszokat bújva, hosszú órákat eltöltve tudtunk csak 
egy számunkra ismeretlen állatot vagy növényt meghatározni. Az internet és a mobil applikációk 
korában pár perc alatt megleljük a szükséges információt, s még cipekedni sem kell mást, mint egy 
okoseszközt. Iskolások egyéni vagy csoportos tanulását, terepmunkáját, terepi foglalkoztatását segítik 
a következő alkalmazások, illetve letölthető vagy böngészőben használható segítségek: 

 BISEL terepi és könyv formájú határozói édesvízi gerinctelen állatok határozásához, 
értékeléséhez: https://bisel.hu/UserFiles/File/szineshatarozo.pdf és http://bszm.elte.hu/desvzi_gerinctelen_llatok__hatroz.html.  

 BISEL jegyzőkönyv és gyakorlati segédanyagok: https://bisel.hu/letoltheto-anyagok  
Pannon Enciklopédia, Magyarország állatvilága: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/pannon-pannon-
enciklopedia-1/magyarorszag-allatvilaga-4745/ 

 Fa Book alkalmazás a hazai erdei fafajok vizuális meghatározásához, valamint játékok, 
érdekességek: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greengo.fabook&hl=hu 

 Pl@ntNet alkalmazásban (angol nyelvű) vizuális felismerő szoftver azonosítja a növényt, 
amire éppen kíváncsiak vagyunk. A botanikai referencia-adatbázis alapján a jól ismert 
növényfajok könnyen felismerhetők, és az európai adatbázist a felhasználók (például 
tanítványaink!) folyamatosan fejlesztik is közösen:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=en 

 Magyarország lepkéi: az online felszín segíti a vizuális bélyegek alapján a határozást, illetve 
– regisztráció után – közös térképre vihetőek a lepkék előfordulási adatai 
https://lepketerkep.termeszet.org/. 

 A Vadonleső https://xn--vadonles-8sb.hu/ a könnyen felismerhető Natura 2000 jelölő fajokat 
(növényeket és állatokat) segít észlelni. Az előfordulási adatokat regisztráció után 
feltölthetjük a közös térképre, amely visszamenőleg évekre is megmutatja bárki számára, hol, 
mennyi érdekes fajt találtak az emberek. 

 A Hulladékvadász térképes applikáció kicsit lassú, azonban a gazdátlanul a természetben 
talált hulladékot jelezhetjük rajta: https://zeewa.io/hu/projektek. A feltöltött fotók alapján több 
szervezet is segíti a gazdátlan hulladék megfelelő kezelését, azaz összegyűjtését, és lerakóba 
vagy újrahasznosítóba szállítását. 

 A Klímapanasz honlapon az éghajlattal, éghajlatváltozással összefüggő problémákat lehet 
jelezni, legyenek azok hőhullámmal vagy hideggel, árvízzel, aszállyal, viharral, vagy éppen 
allergén növényekkel kapcsolatosak. http://klimapanasz.online/ 
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 Zöldülő városok és falvak címmel komplex foglalkozásterv és játékcsomag tölthető le a 3-8 
évesekkel foglalkozók számára itt: 
https://zoldito.blog.hu/2020/04/03/zold_varosok_es_falvak_komplex_foglalkozasterv_letoltheto. A Zöld-Híd Alapítvány 
alapvetően óvodapedagógusoknak dolgozta ki - agrárminisztériumi támogatással - a 
foglalkozástervet, amelyek azonban otthoni, szülőktől vagy nagyobb testvérektől kísért 
tanulási helyzetben is alkalmasak. Falu-város makettet üres dobozokból, skatulyákból 
készíthetünk közösen, egyes épületeken napelemmel, máshol fákkal, piaccal, biciklitárolóval. 
A foglalkozásterv 4. melléklete egy nyomtatásra kész ökoDobble kártyacsomag. 

 
Forrás: zoldito.blog.hu 

 A Természetjáró alkalmazásról alább részletesen is írunk. Az online, interaktív térképes 
útikönyv kifejezetten gyalogtúrázóknak, kerékpárosoknak és vízitúrázóknak készült. 
Beépített túratervezővel, valamint több száz előre elkészített túraajánlattal és ezernyi 
látnivalóval szolgál. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.outdooractive.mtsz&hl=hu 

 Az Országos Meteorológiai Szolgálat aszályinformációs előrejelzése és aszályindex térképe 
https://www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/ szintén hasznos lehet, nemcsak a Duna—Tisza közén 
dolgozó pedagógusok munkájához. Az OMSz Meteora alkalmazása (leírás: 
http://71net300.met.hu/meteora.enc/ios/terkep.html és letöltés: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.met.meteora&hl=hu 
meteorológiai észlelések beküldését is lehetővé teszi. Személyes, egészségügyi információk 
alapján például UV-riasztási szintet lehet beállítani, vagy az aktuális járműforgalmat is 
láthatjuk, amely a nyári, azaz Los Angeles-típusú szmog miatt is érdekes. 

 A budapesti 41 természetismereti és környezeti nevelési tanösvény ismertetője itt található: 
http://www.mek.oszk.hu/19100/19123/19123.pdf. A Gellért-hegy oldalában például Hasznos Hulladék utat, 
kicsit arrébb, a „kertészeti egyetem” arborétumában Faápolási Tanösvényt is találunk már. Az 
ország összes nemzeti parki tanösvényét itt lehet – tematikusan, hely szerint, nehézség szerint 
– böngészni: http://magyarnemzetiparkok.hu/tanosvenyek/. A letölthető foglalkoztatófüzeteket ugyanitt 
találjuk. 

Könczey Réka 
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ÖKOPEDAGÓGIAI ÖTLETTÁR - MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK 

Az alábbi ötletek a hazai ökoiskola- és zöldóvoda-tapasztalatok szerint érdemesek arra, hogy bármely 
köznevelési intézményben kipróbálják a pedagógusok, illetve ajánlják a tanulóknak. 

 
Forrás: Pixabay 

Természetjáró app 

A Magyar Természetjáró Szövetség ingyenes „túrázós” applikációját „Természetjáró” néven lehet 
letölteni. Az applikáció nem csak Magyarországon használható. Az ingyenes (és egyáltalán nem 
kötelező) regisztráció után túrát tervezhetünk a számítógépen, majd a terepen a telefonunkkal 
követhetjük a nyomvonalat, melyhez – ha előtte letöltjük a tartalmat – még térerő sem kell. Az 
alkalmazás megfelel egy mobilos útikönyvnek, gyalog- és kerékpártúra-ajánlatokkal, a természeti és 
kulturális látnivalók leírásával, és főképp: a jelzett utakat is mutató turistatérképpel, túratervezővel és 
útvonalrögzítővel rendelkezik. Az összes kéktúra szakasz leírása, pecsételőhellyel, 
szálláslehetőségekkel, szintén megtalálható benne.  
Forrás: http://www.mtsz.org/ 

 
Forrás:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.outdooractive.mtsz&hl=hu 

Heti egy tett városunk élővilágáért – nyelvtanárok figyelmébe is 

Az Európai Bizottság jelentette meg (minden tagállam nyelvén külön-külön) azt a bélyegkép 
egyszerűségű praktikumot, amely a mindennapi biodiverzitás-védelmet mutatja be. A részben 
közismert, részben váratlan ötletek 52 lépés egy zöldebb városért címen elérhető és letölthető itt: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/080dffa8-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-hu. Ugyanezen a 
honlapon lehet iskolánként (személyenként) egy példányt rendelni, postaköltség fejében. A 
könyvecske (megfelelő nyelvű változata) jól használható az idegen nyelv tanulásában is. 
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Tanulás a vándormadarak útján 

Idén a vándorló fajok védelmét szolgáló Bonni Egyezmény függelékébe az amuri vércse (Falco 
amurensis) is felkerült. Érdekesség, hogy a madár Kelet-Ázsiában költ, és innen Dél-Afrikába vonul 
telelni. Szokatlan vándorút, amit a tanulók egy földgömbön vagy atlaszban végigkövethetnek. 

Forrás: https://www.ecoschools.global/news-stories/2020/2/28/gcs-wild-flight-launched-in-india-at-the-13th-cop-of-the-cms 

 
Forrás: https://www.allaboutbirds.org/news/wp-content/uploads/2018/06/AmurMap.jpg 

Nemzetközi Műanyagmentes „július” – nemcsak júliusban 

A Műanyagmentes július az egész bolygó védelmét szolgáló nemzetközi kihívás. A kihívásban 
résztvevők hozzájárulnak a műanyag-hulladéktermelés csökkentéséhez és az azok által okozott 
hulladékszennyezések megelőzéséhez. Érdemes az iskoláknak a diákok bevonásával átgondolni, 
hogyan, mivel helyettesíthetők az egyszerhasználatos műanyagok (pl. evőeszközök, tányérok, 
szívószálak, műanyag léggömbök, - szárak), amelyeket 2021-től egész Európában betiltanak. A 2020-
as „Műanyagmentes július” kihívás lehetőség arra, hogy felkészüljünk az új szabályozásra.  

A műanyagszennyezés megelőzése érdekében ajánlott például az iskolaünnepeken való 
léggömberegetés beszüntetése. (A nem műanyagból készült lufik is hulladékként végzik, sok bajt 
okozva!) Vannak iskolák, ahol pl. ballagáskor postagalambokat engednek szabadon. 

Az online térben is érdemes keresni-kutatni a diákokkal a témában, pl. utánajárni, mekkora is a 
csendes-óceáni szemétsziget, melynek jó része műanyag. A kutatást követően kiszámolhatják, vagy 
akár papírból kicsinyítve be is mutathatják, hányszorosa hazánknak ez az úszó szemétsziget. 

A nejlonzacskók helyettesítésére bevásárláshoz, a tízóraik csomagolásához a diákokkal együtt 
varrhatunk többször használható vászonzsákokat.  

Kollár-Klemencz László Műanyag c. zeneszáma itt elérhető a 33:10 perctől: 
https://langologitarok.blog.hu/2020/01/26/eg_az_erdo_dalrol_dalra_kollar-klemencz_laszlo_uj_szololemeze  

Lusták útmutatója  

Lusták útmutatója a világ megmentéséhez címmel 42 pontos javaslatcsomagot publikált korábban 
magyar nyelven is a bécsi ENSZ Információs Szolgálat. A három helyi szintre (kanapé, lakás, 
környék) és munkahelyre csoportosított ötletek egy része régóta ismert környezettudatosság, egy 
része frissítő újdonság. Korlátozott kijárás idején is letölthetőek magyar nyelven itt: 
http://www.unis.unvienna.org/unis/hu/topics/sdgs_lazy_guide.html  

BP Fatár 

Fővárosi iskolák számára érdekes lehetőség a BP Fatár alkalmazás. Az ingyenesen letölthető 
nyilvános fa- és parkkataszter applikáció segítségével Budapest tanulói is közreműködhetnek a 
budapesti zöldfelületek megóvásában és fejlesztésében. A naprakész fa és park adatbázis és 
hibabejelentő alkalmazás folyamatosan rendelkezésre áll. Az alkalmazás térképpel segíti az 
eligazodást, az ismeretterjesztést és a tudatos parkhasználatot a FŐKERT fenntartásában lévő 
zöldterületeken. A kiemelten fontos parkok térképei, azok minden fája, utcabútora, játszótere, 
ivókútja, kerti építménye megtalálható az alkalmazásban. 
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Letöltés és forrás:: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.infogarden.fokertapp&hl=hu 

Iskolakert online 

Távkertészkedési feladatokat és játékokat állít össze hetente az Iskolakertekért Alapítvány szakértő 
csapata. Olvasóink figyelmébe ajánljuk a tanulók saját kertjére vonatkozó ötleteket is. A hetenként 
változó iskolakerti és saját kerti ötletek itt elérhetőek a hálózati tagoknak: 
http://www.iskolakertekert.hu/index.php/hu/. 

Mit tehetünk beporzóink védelmében ősszel? 

A Beporzók napját 2018. március 10-én ünnepeltük meg először, míg a Méhek Napját 2018. május 
20-án. Ez a két jeles nap az idén már elmúlt, ám a beporzók védelmében a koronavírus miatti karantén 
idején és nyáron-ősszel is több dolgot tehetünk kint és bent egyaránt: 

 Nagyítós vagy sztereomikroszkópos vizsgálattal pollenszállító szőrzetet, rajtuk 
virágporszemeket, pollencsomókat láthatunk. 

 Verseket kereshetünk méhekről, darazsakról.  
 Virágokat, fákat, cserjéket ültethetünk és gondozhatunk. 
 Itatókat tehetünk ki számukra. A vízre a méheknek a fejlődésben lévő álcák táplálásában, 

valamint a kaptár klímaszabályozásában is szükségük van. Amikor a méhek szomjasak, akkor 
mindenféle vízforrásokból megpróbálhatnak folyadékhoz jutni – például állatok itatóiból, 
úszómedencékből, vagy friss pocsolyákból, vegyszeres cseppekből, maradék méregből. 
Adjunk nekik tiszta vizet! 

 Az iskolában is kertészkedjünk! Tervezzünk és hozzunk létre iskolakertet. A meglévő 
iskolakertet vagy saját kertjeinket alakításuk rovarbarát kertté. 

 Készítsünk rovarszállót, méhmenedéket. 
 Virágzáskor figyeljük meg a rovarlátogatókat szabad szemmel, távcsővel, ablaküveg mögül. 
 Az iskolakertben vagy otthon kerítsünk el (a fűnyíró elől) 1-2 m2 gyepterületet, pázsitot. 

Mostantól nem nyírjuk le ezt a zsebkendőnyi rétet. Itt 1-2-3- éven át megfigyelhetjük, hogy 
mi történik. Vajon a zsebkendőréten a növények vagy az állatok körében nő gyorsabban a 
biológiai változatosság? (Frekot Erika ökopedagógus nyomán). 

Forrás: http://www.beporzoknapja.hu/; http://mkne.hu/projektek.php?projekt=28 

     
Forrás: 1. https://utakerthez.hu/blog/rovarhotel/; 2. http://www.iskolakertprogram.hu/ 
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Tanulás a zöld jeles napok apropóján 

Ősszel is szervezhetünk különböző tanulási programokat a zöld jeles napok megünneplésére, vagy 
csak témájában. Az alábbi ötleteket a korlátozott kijárási helyzetre, digitális tanítási munkarendre 
tekintettel állítottuk össze. Természetesen a hagyományos oktatási rendben inkább a valós és közös 
terepi tevékenységet, közösen kitalált és elvégzett projekteket ajánljuk. 

Ha másra nem is jut energiánk, az idén elmaradt tavaszi és nyári iskolai közösségi eseményeket 
mégiscsak idézzük meg: korábbi élmények, online beszélgetések segítségével. Ehhez apropóként 
akár egyetlen megosztott fénykép, emlék is elegendő. Új ötleteket az alábbi táblázatban is találhatnak 
Olvasóink. 

Dátum Apropo Ötlet digitális munkarendre (is) 

Szeptember 16. Ózon világnapja A 7-12. osztályos tanulók készíthetnek a „jó és a rossz” ózonról ppt-t, s 
bemutathatják társaiknak. Riportot készíthetnek otthon családtagjaikkal, mit 
tudnak az ózonról, mi károsítja az ózonréteget, s hogyan járulhatnak hozzá a 
megelőzéshez. 

Szeptember 21-22. Zéró Emisszió Napja 
és Autómentes Nap 

A Zöld SzékelyFöld Egyesület általános iskolás osztályokra kidolgozott 
kerékpáros moduljait Bicajsuli és BringáZoom csomagokban is elérjük: 
https://www.hangyasuli.ro/ 

Szeptember 19. Takarítási világnap 
(World Cleanup Day) 

Remélhetően igazán össze lehet szedni a szemetet a közvetlen környéken!  

Október 1. Habitat világnap 

és a vegetariánus 
hónap kezdete, 
amelynek vége 
november 1. 

A Habitat világnapon összegyűjthetik a tanulók azokat a jellemzőket (rajz, 
írás, kisfilm), amelyek biztosítják egy ember számára a méltó 
lakáskörülményeket, az otthont. Milyen egy lakható otthon? Milyen 
feltételeket kell ahhoz teremteni, hogy emberhez méltó otthonra leljünk? A 
középiskolások a világhálón böngészve utánajárhatnak, képeket gyűjthetnek 
a világ minden tájáról nyomorúságos lakhelyekről, valamint olyanokról, 
amelyek emberhez méltóak. Ha lehetséges, vitát generálhatunk a „miért”-
ekről. Tételmondat pl. „Akik dolgoznak, azok jobb körülmények között 
élhetnek” vagy „A szegények maguk tehetnek a nyomorúságukról”. 

Legalább egy napra csatlakozzunk osztályunkkal a húsmentesek táborához! 
Vegetáriánus ételeket készítsünk, fotózzuk, kóstoljuk meg! Az otthon, a 
családnak készített étel receptjét töltsék fel a bátrabbak az osztály digitális 
hirdetőfalára, fotóval. 

Október első 
hétvégéje 

Madárfigyelő 
világnap (október 3-
4.) 

Ha május 10-én nem tudtuk megünnepelni a Madarak és fák napját, akkor 
tegyük meg ma!  

2-6. osztályosoknak: öt különböző madár hangjának felvétele okoseszközzel, 
és fotó készítése öt különböző fa leveléről. Feldolgozáshoz: a hang- és 
képfelvételek alapján fajhatározás közösen, vagy közös fotókiállítás (digitális 
platformon) a szülők részére. 

Bármely csoportnak: válogassunk a környékbeli madarászprogramokból a 
koordináló szervezet honlapján (mme.hu). 

Október 4. Állatok világnapja Keressünk Natura 2000 területet https://natura2000.eea.europa.eu/, és fedezzük fel, 
mi mindent tudunk már ezekről! Ki járt már ott? Mit látott? A Vadonleső 
program látogatói https://xn--vadonles-8sb.hu/ mit jelentettek arról a helyszínről? 
További ötletek a Natúrázzunk! sorozatban online elérhetőek. 

Október 8. Természeti 
katasztrófák elleni 
védekezés világnapja 

Aszályinfo: https://www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/. Cikkelemzés 
középiskolásoknak: https://24.hu/tudomany/2020/05/03/elsivatagosodas-klimavaltozas-

erdo-duna-tisza-koze/. 

Október 10. Komposztálás ünnepe 

Lelki egészség napja 

A kéktúrázás napja 

Ha eddig nem tettük, számítsunk ökolábnyomot, vízlábnyomot vagy 
karbonlábnyomot, az interneten szabadon fellelhető kalkulátorok 
segítségével. 

Galyatetőn lesz a természetjárók központi rendezvénye, ahol a túrázókkal és 
a túrázással lehet ismerkedni. A 1167 km hosszú kéktúra-útvonalhálózat 
https://kektura.hu/ idén bekerültek a világ 25 legjobb utazási célpontja közé a 
National Geographic magazin rangsorában. 
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Október 14. Környezeti nevelési 
világnap (Tbiliszi 
évfordulója) 

5-8. évfolyam: Készítsenek riportot egy-két környezeti nevelővel!  

9-12. évfolyam: Vegyék fel a kapcsolatot egy környezeti neveléssel 
foglalkozó civil szervezettel, s az iskolai közösségi szolgálat keretében 
kapcsolódjanak be a munkájukba! 

Október 15. Nemzeti gyaloglónap 3-6. osztály: Sétáljanak a településen, nézzék meg, milyen fák vannak az 
utcákon, milyenek a házak! Rajzoljanak le egy-két jellegzetes házat, s 
keressék meg a legöregebb fát! 

7-12. évfolyam: Töltsék le a lépésszámlálót az okostelefonjukra! Tervezzenek 
a lakóhelyük környékére gyalogtúrát, s túrázzanak! 

Ajánlott modul: A mohától a GPS-ig. A tanulók gyakorolhatják, hogyan lehet 
a természetben technikai eszközök nélkül tájékozódni és milyen technikai 
eszközök segíthetnek a tájékozódásban (iránytű, tájoló, GPS-es navigációs 
eszközök): https://ofi.oh.gov.hu/mohatol-gps-ig 

Október 16. Élelmezési világnap A ma élő életközösségek összessége szempontjából legfontosabb beporzó 
rovarokra minden hónapban, minden héten gondolnunk kell. Nem csak akkor, 
amikor mézeskalácsot sütünk Gyermeknapra vagy Pedagógusnapra. A 
gödöllői Beporzó Tanösvény teljes anyaga elérhető online 
https://beporzotanosveny.wixsite.com/godollo/tanoesveny-letoeltese. A táblákon szereplő 
rovar- és növényfajok, vagy a méh-menedék könnyű lehetőséget ad 
tanulástervezéshez. 

Az ENSZ Élelmezési Alapja (FAO) folyamatosan monitorozza a már tavaly, 
2019-ben kezdődött sáskajárás adatait. A sáska magányos és rajba tömörült 
felnőttek, a nimfacsoportok, a már vándorló nimfarajok adatai is láthatóak: 
https://locust-hub-hqfao.hub.arcgis.com/. Különösen a szárnyra kelő vándorsáskák a 
veszélyesek: tarra rágják a teljes vegetációt útjukban. A fenntarthatóság 
tanításában jó lehetőség a néha Európát is elérő sáskarajzás témája: 
környezeti, gazdasági és társadalmi, de még történelmi és nyelvtanulási, 
valamint társadalmi felelősségvállalási  helyzeteket is létre tudunk hozni 
ennek révén. A honlapon lévő 2 perces video https://youtu.be/2xXtTnZxG2U segíti 
a ráhangolódást. Angol nyelvű, ám a képek is magukért beszélnek. 

Október 21. Földünkért világnap Végül igaza lett a júniusi tudományos becslésnek abban, hogy 2020-ban a 
Túllövés Napja augusztus 22-e lett? Nézzünk utána például itt: 
https://www.overshootday.org/! Beszélgessünk arról, mit kellene megtennünk 
ahhoz, hogy október 24-e legyen a Túllövés Napja. 

Október 31. Takarékossági 
világnap 

1-4. évfolyam: Pille Pali kalandjai határon innen és túl c. modul a megújuló 
energiák megismerését, alkalmazási lehetőségeiket segíti. 
https://ofi.oh.gov.hu/pille-pali-kalandjai-hataron-innen-es-tul 

5-8. évfolyam: Háztűznézőben c. modul az iskola anyag- és 
energiafogyasztási területeinek megismerésére épül (fűtés, víz, világítás, 
elektromos berendezések), az energiahatékonyság vizsgálata a cél. A 
gyerekek észre véve a hibákat, a pazarlást, nagyobb odafigyeléssel, 
tudatossággal használják majd az energiaféléket. Cél az energiapazarlás 
megelőzésére nevelés. Otthon ugyanígy feltérképezhetik az 
energiafogyasztást. https://ofi.oh.gov.hu/haztuznezoben 

9-12. évfolyam: RE-bútorok –bútorok újrahasznosított anyagokból. Pl. 
elkészítésük iskolai közösségi terekbe. https://ofi.oh.gov.hu/re-butorok-butorok-
ujrahasznositott-anyagokbol 

November 17. Füstmentes nap Az Ökoiskola Nevelési-oktatási Programban az Egészségbíróság modul 
https://ofi.oh.gov.hu/egeszsegbirosag modulvázlata szerint, kiscsoportos munkában 
a tanulók (felsősök) plakátokat készítenek online munkában a dohányzás 
ellen. Az elkészült plakátokat (közös órai térben) bemutatják az osztálynak. 
A modul mellékletei közül ebben a változatban csak a 2. és 4. számú 
szükséges. A plakátokat például PowerPointban lehet elkészíteni. 

November 27. Fogyasztásszüneteltet
ési nap 

A narancslé útja c. 10 perces kisfilm https://www.youtube.com/watch?v=7GAeG39sxfs 
mentén beszélgessünk a méltányosságról és a kereskedelemről. Biztos 
mindenki tudja, hogy a citrusfélék (közöttük a narancs is) rovarporozta 
növények? 

Összeállította: Saly Erika 
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TUDOMÁNYOS ÚJDONSÁGOK A FENNTARTHATÓSÁG PEDAGÓGIÁJÁBAN 

A fenntartható fejlődés és az ökopedagógia gyorsan fejlődő tudományterületek. Az alábbi 
összefoglalókat nem csak természettudományos tehetséggondozó kollégáinknak, hanem a nem 
fenntartható és fenntartható fejlődés közötti különbségtételre kíváncsi pedagógusoknak is ajánljuk, 
szakjuktól függetlenül. A közleményekből csak néhány fontos eredményt emelünk ki, s biztatjuk 
Olvasóinkat a források megismerésére.  

 
Forrás: Pixabay 

Eurobarométer – klíma, és levegőminőség, sokféle tantárgyi felhasználásra 

A magyarok az európai átlagnál kissé alacsonyabb aggodalmat és tudatosságot mutatnak az 
éghajlatváltozási kérdésekben, azonban nagyon jelentős a növekedés a megelőző, 2017-es méréshez 
képest. Egyöntetű európai állampolgári vélemény szerint a levegő minőségét főképpen az ipari és 
energiatermelési kibocsátások szabályzásának szigorításával lehet javítani. Számunkra, valamint a 
balti államok lakóinak, a cseheknek, szlovákoknak és szlovéneknek a hulladékok növekvő 
mennyisége számít a legnagyobb környezetvédelmi problémának, a többiek számára az 
éghajlatváltozás. A három adat az Európai Bizottság tavalyi, speciális közvéleménykutatásaiból 
származik, amely ökopedagógusok számára érdekes: levegőminőségről, éghajlatváltozásról, 
környezetvédelemről szólnak. Hasonló felméréseket rendszeresen végez az EB, ez az 
Éghajlatváltozási Kikérdezés például már a hetedik volt. A felmérések mindig 3 hét alatt, a 15 évesek 
és náluk idősebb lakosság egészére reprezentatív, régiókra rétegzett mintavétellel, 1000 fő személyes 
kikérdezésével, az otthonokban történtek minden tagországban.  

A négyoldalas kutatási összefoglalók és a teljes jelentés alkalmasak szövegértési, matematikai, 
természettudományos, történelmi és társadalomismereti, illetve idegen nyelvi és művészeti 
kompetenciafejlesztési feladatokhoz is a középiskolások számára. Javasoljuk megismerését az 
ökoiskolai munkacsoportok, illetve a tantestületek számára.  

Az Éghajlatváltozási Kikérdezés legfontosabb eredményei itt érhetők el magyarul: 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/87686 . A többi tagország adataival 
való összevetést az angol nyelvű jelentés alapján lehet megtenni: 
 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/87643.  

A Levegőminőség Kikérdezés teljes jelentése itt érhető el magyarul:  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/hu/ip_19_6351/IP_19_6351_HU.pdf; míg a Magyarországról 
szóló, angol nyelvű rövid kivonat itt: 
 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/88575.  
A Környezeti Attitűd Kikérdezés négyoldalas infografikája magyar nyelven: 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/89638 és a teljes jelentés sok 
grafikonnal, angolul: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/89801  

Környezeti szemléletformálás, klímadiskurzus a kutatók szerint ‒ konferencia és folyóirat beszámolók 

A 2019 november végén megjelent Új Pedagógiai Szemle lapszám érdekes szempontokat, újabb 
kutatásokat, és a 2019 szeptemberi európai oktatáskutatói konferencia (ECER) környezeti nevelési 
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nézőpontból készült beszámolóját is tartalmazza. Ajánljuk a lapszámot a Hírmondó Olvasóinak 
figyelmébe! Elérés: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/lapszamok/2019-9-10 

A 2019-es Országos Neveléstudományi Konferencia (XIX. ONK, Pécs) kötetében több 
ökopedagógiai vonatkozású kutatás absztraktja elérhető: 
 https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/onk2019_absztraktkotet.pdf. 

Nagy Melinda: Egészség- és környezettudatosság helyzete a tanári kompetenciák között 

Szilassi Péter – Kapusi János – Pál Viktor – M. Császár Zsuzsanna – Teperics Károly: Élménygazdag 
földrajztanítás: Tájváltozás tanítása interaktívan, problémacentrikusan, magyarországi példákon 
keresztül 

Racsko Réka – Szemerszki Marianna – Jankó Krisztina – Nagy Róbert: A pedagógusok digitális 
tanulásszervezési készségeinek fejlesztése 

Kopasz Adrienn Réka: Irányított környezeti nevelési programok módszertani elemzése, hatásuk az 
ökológiai identitás változására hetedik osztályos tanulók körében 

Markos Valéria: Önkéntesség a közösségi szolgálat után 

Revákné Markóczi Ibolya – Jász Erzsébet – Kovács Enikő – Teperics Károly – Ütőné Visi Judit: 
Általános és középiskolás tanulók megújuló energiára vonatkozó fogalmi struktúrájának és 
befolyásoló tényezőkkel való összefüggésének vizsgálata 

Sárosi Tünde: Az Iskolai Közösségi Szolgálat-koordinátor jellemzői egy kutatás tükrében 

Lükő István – Molnár György: Digitális kompetencia keretrendszerek fejlesztések kihívásai – 
pedagógusi reflexiók alapján 

Megjelent a 2020-as HERA Évkönyv, Prevenció, intervenció és kompenzáció címmel. A 
környezetpedagógiai részben először Rigóczki Csaba megalapozó tanulmányát olvashatjuk a 
gyermekrajzok és a települési környezet kölcsönhatásáról. Krakker Anna ökológiai lábnyom 
vizsgálatát a XXI. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny indulói, és azok osztályai között végezte 
el. A tanulók válaszai alapján rengeteg módszert, szokást ismernek, amellyel az ökolábnyomjukat 
csökkenteni tudják, s ezek között sok olyan van, amelyhez nem kell a felnőtt környezet segítsége. 
Érdemes elolvasni az ötleteiket! 

 
Forrás: Krakker Anna: Ökolgiai lábnyom vizsgálat a 12-14 éves korosztály körében. (2019 májusi adatok) Forrás: 

HERA Évkönyv 2019. Letöltés: 
https://dea.lib.unideb.hu/dea/static/pdf_viewer/pdf.js/web/viewer.html?f=Mjg2NzQwL0hFUkFfVklJLnBkZj9zZXF1ZW5jZT0zJmlzQWxsb3dlZD15 

205.o. 

Taisia Muzafarova angol nyelvű cikke a 17 Fenntartható Fejlődési Cél (2016-2030) fenntarthatóságra 
nevelési részcéljához szükséges pedagóguskompetenciákról szól a HERA Évkönyvben. Egy 2012-es 
UNESCO-fejlesztésű tantervelemző és értékelő eszköz, az ESD Nagyítók (ESD Lens Review Tools, 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000190898/PDF/190898eng.pdf.multi) alkalmazását mutatja be részletesen. Az 
eszközről magyar nyelven itt lehet olvasni: 
https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/unesco_oktatas_a_fenntarthato_fejlodes_szolgalataban_0.pdf. A szerző példákat ad 
három fenntarthatóságra nevelési pedagógiai cél teljesítéséhez. A kritikus gondolkodás fejlesztéséhez 
szerinte például párbeszédek segítenek hozzá, amelyeket drámajátékként készítünk elő, és 
helyzetgyakorlatokban, szimulációkban tanuljuk. A igazságosságot elemzésekkel segíthetjük, 
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mégpedig zeneművek elemzésén keresztül, osztályszintű beszélgetésben. A helyi valóság iránti 
érzékenységet, a helyi relevanciát például a (helyi) értékek kreatív megjelenéseinek 
tanulmányozásával növelhetjük, vagy éppen rajzba és kerettürténetbe foglalhatjuk. 

A teljes HERA Évkönyv letölthető itt: 
https://dea.lib.unideb.hu/dea/static/pdf_viewer/pdf.js/web/viewer.html?f=Mjg2NzQwL0hFUkFfVklJLnBkZj9zZXF1ZW5jZT0zJmlzQWxsb3dlZD15   

A 2020. évi HUCER (Hungarian Conference on Educational Research, azaz Magyar Oktatáskutatási 
Konferencia) online került megrendezésre májusban. A konferencia absztraktkötete, a plenáris 
előadások és a poszterek itt elérhetőek: http://hera.org.hu/. Több kutatás is a koronavírus-okozta 
korlátozások idején való tanulásról, tanításról szólt, hasonlóan a nemzetközi kutatási fókuszokhoz. 

A HUCER környezetpedagógiai szekciójának felelőse Mika János professzor volt. A fényszennyezés 
és a bioritmus tematikáját többen is feldolgozzák, így korosztályi, tantárgyi lehetőségeket és 
gyakorlatokat is találunk a poszterek között, érdemes átnézni ezeket! Szokatlan, sötét és kegyetlen 
témáról – és annak tanítási értékéről – szólt Vályi Péter, melyről szerzőtársával készített poszterben 
és előadásban is beszámolt: http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2020/05/V%C3%A1lyi_P%C3%A9ter-Varga_Attila_23.pdf.  

Az ún. NEP kérdőívet (New Environmental Paradigm vagy néhol: New Ecological Paradigm, Dunlap 
és Van Liere 1978-as publikációja nyomán) egyre több kutató használja itthon is környezeti 
attitűdvizsgálatra. A NEP-kérdőív nemzetközi és időbeli összehasonlításokat tesz lehetővé. (A 
kérdőívet és NEP-skálát végül 2000-ben pontosították és frissítették szerzőik.) A 2019 októberében 
a komáromi Selye János Egyetem 224, az ELTE TÓK 227 nappali tagozatos pedagógus jelölt 
hallgatója vett részt a keresztmetszeti vizsgálatban, amiről a HUCER-en Hill Katalin és szerzőtársai 
számoltak be. A környezeti attitűdök mellett a készségeket is vizsgálták, mégpedig nemcsak 
kérdőívvel, hanem a hallgatók által vezetett 21 napos fenntarthatósági karanténnaplók alapján is. Az 
erdei iskola hatására bekövetkező attitűdváltozásokat is a NEP kérdőív alapján vizsgálta Kopasz 
Adrien Réka és Apró Anna. A NEP kérdőívet 2002-2008 között szegedi és budapesti szociológusok, 
filozófusok is több vizsgálatban alkalmazták. 2008-ban a fenntartható fogyasztásról szóló budapesti 
konferencián több szerzőcsoport is prezentálta a környezeti attitűdskálára épülő kutatási eredményeit 
http://greendependent.org/konferencia/Sustainable%20Consumption%202008_Proceedings_final.pdf 

 Ezt követően éppen manapság került ismét fókuszba a NEP kérdőív, melyet nemcsak a HUCER 
konferencián tapasztalhatunk. Olvasóink is találkozhatott egy diákokra alkalmazott változatával a 
Fenntarthatósági Témahéthez kötődő adatfelvételek során. 

A környezetpedagógia szekció posztereinek gyűjteménye itt böngészhető: http://hera.org.hu/hucer-2020-
kornyezetpedagogiai-szakosztaly/ 

Az internetesen élő szekcióban az alábbi 13 előadás hangzott el konferenciabeszélgetésként. Ezek 
témái a poszterszekcióról már leírtakat tükrözik. Alább néhány szubjektív gondolatot olvashatnak az 
előadások és az azokat követő beszélgetések nyomán: 
Apró Anna, Homoki Erika, Sütő László: A fényszennyezés tudatosításának lehetőségei a 
tanárképzésben. 
Az azonos című poszter egyik táblázata így foglalja össze a fényszennyezés legkönnyebben érthető 
negatív hatásait: az éjszakai fények egészségkárosító hatásúak minden korosztályban, a rovarok 
fénycsapdázhatósága számos nem kívánt következménnyel jár, egyes éjjel vonuló madárfajok jó 
tájékozódását lehetetlenné teszi a fényszennyezés, az éjjeli rovarok által beporzott növények egy 
része beporzó nélkül marad.  
http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2020/05/Apr%C3%B3_Anna-Homoki_Erika-S%C3%BCt%C5%91_L%C3%A1szl%C3%B3_147.pdf 

Sütő László, Homoki Erika, Nagy Roland: Fények és árnyak – fényszennyezéssel és érzékszervekkel 
kapcsolatos terepi ismeretterjesztés tervezete esti túrán. 

Csonka Sándor: A mesterséges fény árnyoldala – oktatási javaslatok a városi gyermekek helyes 
bioritmusának megtartása érdekében. Az előadásban (melynek objektív tartalmát a poszter jól mutatja 
itt: http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2020/05/Csonka_Sándor_20.pdf) a figyelem újratelepülésének folyamatától 
eljutottunk addig a megállapításig, hogy az „átlag európai” komfortzónája más, mint egy „vérbeli” 
környezeti nevelőé.  
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Kopasz Adrien Réka, Apró Anna: Középiskolás korosztály ökológiai problémaérzékenységének 
vizsgálata fényszennyezéssel kapcsolatos online kérdőívek elemzése és erdei iskolához kapcsolt 
attitűdmérés során: http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2020/05/Kopasz_Adrien_R%C3%A9ka-Apr%C3%B3_Anna_143.pdf  

Mika János, Apró Anna, Novák Richárd: A fényszennyezés lakossági ismeretének felmérése két-két 
Bükk-vidéki és Hajdúsági településen. A poszteren is bemutatottak mellett http://hera.org.hu/wp-

content/uploads/2020/05/Mika_J%C3%A1nos-Apr%C3%B3_Anna-Nov%C3%A1k_Rich%C3%A1rd_137.pdf a lekvár, a méhek és a 
polarizált fény összefüggéseiről, vagy a hegyvidéki emberek világítási szokásainak emocionális 
hátteréről is gondolkoztunk. 

Rigóczki Csaba: Tisztán látni sötétben - didaktikai megfontolások a fényszennyezésről. 

Vályi Péter, Varga Attila: Hogyan taníthatunk a természet kegyetlenségéről? - A sötét ökológiai 
pedagógiája. Az inspiráló előadás rövid összesítését ld. itt:  
http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2020/05/V%C3%A1lyi_P%C3%A9ter-Varga_Attila_23.pdf 

Fodor Éva: A fenntarthatóság értelmezése a pedagógia nézőpontjából előadásának összefoglalása: A 
fenntarthatóság konfliktusokkal és ellentmondásokkal teli, megvalósítását tekintve bonyolult és 
összetett terület, emiatt fontos az emberek igényeinek és szükségleteinek újraértelmezése. A 
fenntarthatóság pedagógiájának legfontosabb célja, hogy segítse a felnövekvő generációt annak a 
gondolkodásmódnak az erősítésében, amelyben nincsenek megkérdőjelezhetetlen kiindulópontok és 
megoldási módok a komplex problémákhoz való viszonyunkban.  

Könczey Réka: Ökopedagógusok és történetük: a környezeti nevelők eredeti motívumai, és a magyar 
környezeti nevelés korszakai. A 19 mélyinterjúból leszűrt kezdeti motivációk között ismétlődőek: a 
mintakövetés, a kötődés a természethez vagy egy személyiséghez, a magányosság és a 
csoportidentitás is. A korszakokat Szalay-Marzsó Enikővel, a rendszerváltozás részfolyamataival, az 
integráltan-vagy-tantárgyként vitával, az erdei iskoláztatás fénykorával, az uniós fejlesztési források 
hatásával és a jelen sokszereplős (sok ágazati) jellegével lehet könnyedén megnevezni. A definíciós 
kezdeményezés szerint ökopedagógus az, aki a hosszú távú fenntarthatóság és a tanulás, tanulók iránt 
elkötelezett, az élet környezeti feltételrendszerét tiszteli, az embereket és önmagát becsüli, 
folyamatosan alkalmazkodik, hatékony. 

Hill Katalin, Darvay Sarolta, Fülöp Veronika, Venyingi Beáta: Pedagógus hallgatók antropocentrikus 
szemléletének vizsgálata az ELTE TÓK-on http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2020/05/Hill_Katalin-Darvay_Sarolta-

Fülöp_Veronika-Venyingi_Beáta_107.pdf, ld. feljebb az összefoglalóját.  

Kövecsesné Gősi Viktória: Egy fenntarthatóság-pedagógiai projekt megvalósulásának tapasztalatai 
3D VR térben: az előadásból készült cikk már elérhető: file:///C:/Users/konczey.reka/Downloads/EasyChair-Preprint-

3658.pdf. A pontosan leírt csoportmunka-szervezés életszerűvé teszi a sokak által még mindig nem értett 
projektpedagógiát, és a digitális térben zajló tanulási folyamatokat is. Ugyan a munka 
pedagógushallgatókról szól, a folyamat és az ötletek a köznevelésben is alkalmasak.  

Kollarics Tímea: Éghajlatváltozással kapcsolatos felmérés óvodapedagógus hallgatók körében. A 
soproni óvodapedagógus-hallgatók tematikus kurzus előtti és utáni tudás-, és attitűdfelmérését 
http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2020/05/Kollarics_T%C3%ADmea_216.pdf bemutató előadást követő beszélgetésben 
sok szó esett arról, hogy a környezeti nevelők egy része akkor is túlzottan az emóciókra épít a 
tanításban, nevelésben, amikor egzakt tudásra lenne szükség.  

Krakker Anna: Ökológiai lábnyom vizsgálat Budapest több általános iskolájában (ld. feljebb, a 
HERA kötetnél, és itt: http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2020/05/Krakker_Anna_57.pdf). 1500 diák válaszait elemezte, 
5-8. osztályosokét. Felmérésében egy majdnem teljes tankerület is részt vett. 

A HERJ tudományos folyóirat tematikus száma az ökoiskoláztatásról 

A Hungarian Educational Research Journal 2019. évi utolsó folyóirat száma 
https://akademiai.com/toc/063/9/4?mobileUi=0 négy ökoiskola-kutatási cikket közöl angol nyelven. Ezek közül most 
egyet szemlézünk. 
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Az osztrák ÖKOLOG iskolahálózat www.oekolog.at bemutatása a kilencvenes évek oktatási 
fejlesztéseinek forrásaira utal vissza. Ilyenek voltak az iskolai minőségfejlesztés (az iskola mint 
tanulótér és élettér minőségfejlesztése), az ezt megalapozó akciókutatások, és a hálózatelmélet 
integrálása az iskolafejlesztésbe. Akciókutatásként tekintenek az adott iskola ökológiai 
feltérképezésére, amire aztán (minőségfejlesztésből ismert módon) fokozatos és szerves 
előrelépéseket lehet tervezni, mindig az adott iskolai közösség részvételével. Az ÖKOLOG 
iskolahálózat megerősödésében, stabilizálódásában csakúgy fontos szerepet játszott néhány 
nemzetközi projekt, mint a magyar ökoiskola hálózatéban. Ma az 5700 ausztriai iskola közül 550 
tartozik szorosan a hálózathoz, és ennek sokszorosát érik el honlapon, tanárképzéseken és 
hírleveleken keresztül. A hálózat kilenc regionális csoportot, és egy tudományos tanácsadó testületet 
is működtet, és akár egyedi tanácsokkal is szolgál az egyes iskolák ökotudatos fejlődéséhez. Az 
oktatási tárca mellett a klagenfurti egyetem, egy környezeti nevelési civil szervezet, és az 
egészségnevelési és fenntarthatóságra nevelési oktatási alap (két érintett minisztérium közös forrása, 
https://www.bildungsfoerderungsfonds.at/) támogatja az iskolahálózatot. Az évtizedes ÖKOLOG-múlttal bíró 
iskolák körében; illetve a kilenc regionális hálózatban végzett kutatás-sorozat néhány fontos 
megállapítása: 

 Az egyes iskolákban nagyon különböző lehet az ÖKOLOG program jelentősége, az „egyik a 
sok programunk közül” szintjétől az „ez az elsődleges prioritás” szintjéig. Ez utóbbiak közé 
főképp általános iskolák tartoznak. 

 A hálózathoz csatlakozás előtt is intenzív környezeti nevelést folytató iskolákban a 
csatlakozás sokféle módon minőségi „ugrást” jelentett főképp a több és többféle erőforrás 
miatt. 

 A sikeres és hosszú hálózati múlttal bíró (azaz már sokféle kihívással megbirkózott) 
ÖKOLOG iskolák gyakorlott konfliktuskezelőkké és sokféle személyiséget és érdeket 
integráló intézménnyé váltak az évek során. 

 A hálózati tagság befolyásolta a tanítási módszereket (például gyorsabban terjedt itt a 
projektalapú és a közösségi tanulás), a tanítás tartalmát (az egészségnevelési, az ökológiai és 
a társadalmi tanulási tartalmak sokkal hamarább integrálódtak), az iskola életét (pl. a menza 
kínálatát), az iskola arculatát.  

 A tanulókra gyakorolt hosszú távú hatásokról nincsen elegendő ismeret, vizsgálat. 
 Az ÖKOLOG-kapcsolat a tanári kar elkötelezett tagjain múlik, akik azonban nem tudják 

tartósan jól végezni a munkájukat, ha nem alakul ki a kölcsönös együttműködés valamilyen 
helyi rendszere. A tanári csoport stabil belső, szervezeti kultúrája szükséges a működtetéshez, 
a helyi ÖKOLOG program ennek ellenére továbbra is a pedagógusok egyéni felelősségén 
alapul. 

 Az éves jelentéstételi kötelezettség csak az első években jelent nehézséget. Pár év múlva az 
éves ÖKOLOG-jelentések a pedagógusok számára hasznos reflexióvá, és a minőségfejlesztés 
integráns részévé válnak. Gyakori, hogy az ÖKOLOG-jelentésekből származik az iskola 
általános minőségpolitikája, vagy éppen a tanulási elvárásrendszere (főképp 
természettudományos tantárgyaknál). 

 Az iskolák honlapján évente publikált ÖKOLOG-jelentések sorozata újfajta adatforrássá vált, 
például a külső együttműködések sokféleségének vizsgálatára. 

 Az ökoiskolai folyamatok akkor tekinthetők sikeresnek, ha teret adnak a saját 
hagyományoknak és az újításoknak is. Mindkét irányt támogatják a nemzeti és regionális 
ÖKOLOG-erőforrások. Minden ÖKOLOG iskola sajátos lehet a maga módján.  

A hálózat működése nemcsak egyes iskolákra volt hatással, hanem számos más oktatási 
rendszerelemre is. A pedagógusképző karok számára Nemzeti Környezeti Teljesítménydíjat hoztak 
létre az ökoiskolai kritériumrendszer logikája alapján. A tanárképzési követelmények egy részét a 
korai ökoiskolai fejlesztések alapján fogalmazták meg. Az ÖKOLOG hálózat mintájára jött létre a 
klímabarát iskolahálózat, a nemzeti parki iskolahálózat Ausztriában, és így működik a nemzetközi 
UNESCO-iskolahálózat, és az egészségnevelő iskolahálózat.  
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Ugyan Ausztriában 1985-ben és 2014-ben is önálló rendelet született a környezeti illetve a 
fenntarthatóságra nevelésről, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedét követően is folytatódtak 
a fejlesztések. Ma már a fenntarthatóságra neveléshez önálló partnerkereső honlap is működik, és 
2016 óta minden évben megválasztják és díjazzák („ESD – Best of Austria”) a legjobb 
fenntarthatóságra nevelési gyakorlatot/intézményt.  

Az ÖKOLOG hálózat – folyamatosan alkalmazkodva az új és új oktatási kihívásokhoz és 
feladatokhoz – ma az oktatási minisztérium által legrégebben támogatott osztrák iskolahálózat.  

Franz Rauch és Günther Pfaffenwimmer cikke (The Austrian ECOLOG-schools programme: History, 
structure, lessons learned, and impact of work) itt érhető el teljes terjedelmében: 
https://akademiai.com/doi/full/10.1556/063.9.2019.4.51.  

A tudományos szemlét Könczey Réka készítette 

 
Forrás: Pixabay 



ÖKOISKOLAI HÍRMONDÓ 
 2. szám, 2020. november 

 

 

Forrás: Pixabay 

 

BEKÖSZÖNTŐ 

 

A szeptemberi első szám megjelenése óta munkatársaim az ökoiskolák monitoring látogatását 

végezték, valamint regionális találkozókat szerveztek. Minden korábbi gyakorlattól eltérően ezek 

online is zajlottak, és zajlanak. Ezúton köszönöm meg az ökoiskolák intézményvezetőinek a 

különleges folyamatokhoz adott támogatását, és pedagógusaik együttműködését..  

Továbbra is célunk, hogy az ökoiskolák és örökös ökoiskolák pedagógusainak és az ezekben az 

intézményekben dolgozó szaktanácsadóinknak az aktuális híreken túl ökopedagógiai jó gyakorlatokat 

kínáljunk, s felhívjuk figyelmüket a legfrissebb szakmai-tudományos eredményekre. 

A kéthavonta megjelenő Ökoiskolai Hírmondót elektronikusan juttatjuk el az intézmény részére. 

Szakmai rendezvényeinket online térben bonyolítjuk, várjuk részvételüket!  

További munkájukhoz sok sikert kívánok! 

Merklné Kálvin Mária 

főosztályvezető 

Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya 
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AKTUÁLIS HÍREK 

Az év végéig előttünk álló két hónap minden eseménye és bármelyik híre lehetőséget jelent arra, hogy 

a pedagógus az ok-okozati összefüggéseket tanítványai, munkatársai, vagy éppen a szülők számára 

elérhetővé tegye. A globális kihívások és helyi cselekvések közötti kapcsolatok megértése megoldási 

lehetőségeket világít meg, s ösztönöz a cselekvésre. Ne csak a november legyen „mentes” a 

problémáktól, a hulladékoktól, a felesleges vásárlásoktól, hanem a december is!  

 
A szeptember-október során fellobbant erdőtüzek. Forrás: Global Forest Watch, 

https://www.globalforestwatch.org/map/   

Ökoiskola hálózati hírek  

A 2020. évi címpályázat eredményéről a pályázók szeptember folyamán értesítést kaptak. A  

címátadó  rendezvénnyel kapcsolatban az EMMI fogja tájékoztatni az érintetteket. Az ökoiskolák 

térképére https://ofi.oh.gov.hu/hir/terkepen-az-okoiskolak a közeljövőben kerülnek fel az új intézmények és címek. 

Kérjük Olvasóinkat, hogy ellenőrizzék a saját adataikat, és a hibás adatokat - a térképnél szereplő 

OFI-s email cím helyett - itt jelezzék: konczey.reka@oh.gov.hu. 

Ökoiskola Monitoring 

A Cím feltételrendszere – a címhez kapcsolódó értékek védelme érdekében - tartalmazza a címet 

hordozó intézmények helyszíni látogatásának lehetőségét, szükségességét. Az ezévi helyszíni 

látogatásokat az EMMI megbízásából már tavaszra tervezte az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH), 

de a COVID-19 pandémia-okozta veszélyhelyzet miatt azok elhalasztásra kerültek. 2020. szeptember 

végétől online egyidejű konferenciabeszélgetések sorozataként, illetve okoseszközök kamerájával 

segített bejárással valósulnak meg a látogatások. Az OH részéről a monitoring vezetője mellett egy 

segítő munkatárs is jelen van, valamint néhány esetben a pedagógiai oktatási központok 

(továbbiakban: POK) munkatársai hospitálnak a másfél-kétórás jelenléti szakaszban. Az iskolák 

részéről általában 2-5 pedagógus kolléga vesz részt a teljes beszélgetésben, a létszámukra azonban 

semmilyen megkötés nincsen. Természetesen minden szemle intenzív előkészítési szakasszal jár, 

melynek során a legutóbbi nyertes ökoiskola vagy örökös ökoiskola pályázatban vállaltak alapján 

dokumentumelemzés, honlaptartalom áttekintése, nyilvános hírek keresése is történik. Az online 

találkozón a bemutatkozást követően vezetői interjú készül, majd virtuálisan bejárjuk az iskolát, végül 

visszajelzést adunk a dokumentumok kapcsán. A javaslatok megfogalmazása mellett mindig 

igyekszünk megerősíteni az ökoiskolai jó gyakorlatokat is. Az online monitorlátogatás jelentős 

türelmet igényel a résztvevőktől, melyért köszönet  jár. 

https://www.globalforestwatch.org/map/
https://ofi.oh.gov.hu/hir/terkepen-az-okoiskolak
mailto:konczey.reka@oh.gov.hu
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Ökopedagógiai minikurzus a szaktanácsadóknak 

 Az ökoiskolai hálózat tapasztalatai alapján az OH szakértői rövid képzést, ún. minikurzust 

fejlesztettek a szaktanácsadóknak. A kurzus témái: a fenntarthatóság tanulhatósága és taníthatósága, 

a fenntarthatóságra nevelés értékelése, köznevelési intézmények fenntarthatóságra nevelési 

feladatainak tervezése, szervezése, irányítása, intézményi szaktanácsadói képességek fejlesztése. A 

tanulási célok: a fenntarthatóságra nevelés szakmai tartalmának bővítése; az adott intézménytípussal 

és munkavállalóival való foglalkozáshoz szükséges, specifikus módszertani és pedagógiai felkészítés, 

a gyakorlatban jól hasznosítható ötletek megosztása, értékelése; magabiztosság a fenntarthatóságra 

nevelés pedagógusi kompetenciáinak értelmezésében, fejlesztésének támogatásában; szaktanácsadói 

reziliencia és hitelesség a fenntarthatósági értékek terén. 

Kérjük az ökoiskolákban dolgozó, elkötelezett szaktanácsadókat, hogy amint a POK megkeresi őket, 

jelentkezzenek a minikurzusra. Az első minikurzusokat online tartjuk meg, még 2020-ban. 

Őszi visszatekintés 

Idén a Magyar Nemzeti Parkok Hete Gödöllőn, a Nemzetközi Környezet- és Természetvédelmi 

Fesztivál Zöld Forgatagában kezdődött, és szeptember 20-ig tartott, minden nemzeti parkunkban. A 

korábbi évek tapasztalatai alapján az ökoiskolások és zöldovisok csoportjai, és családjaik minden 

bizonnyal a legfontosabb látogatói voltak a szeptemberi nemzeti parki programoknak.  

Az idei Autómentes Nap és Európai Autómentes Hét eredményeiről visszatekintést a szervező ITM 

háttérintézménye adott az emh.hu oldalon. Míg 2019-ben Magyarország még a harmadik helyen állt 

az autómentes akcióval regisztráló városok száma szerint (292 regisztrált településsel, közöttük 54 

aranyfokozatú résztvevővel), idén mindössze 39 regisztrált települést látunk az európai honlapon. A 

visszaesést talán a pandémia okozta. Az aranyfokozatú résztvevők azok a városok vagy települések, 

amelyek az Autómentes Héten rendezvénysorozatot is tartanak, az elmúlt egy évben új közlekedési 

intézkedést vagy infrastruktúra fejlesztést is bevezettek, és legalább egy valódi autómentes napot is 

tartottak. Idén ezek a települések számítanak aranyfokozatú résztvevőnek: Budapest, Celldömölk, 

Dunaújváros, Hajdúböszörmény, Jászberény, Kiskunhalas, Sóly, Szarvas, Vácrátót.  

Az Állatok Világnapjának (október 4.) alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, 

segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep alkalmából sok óvoda és iskola, 

valamint  sportegyesület vállalta állatok gondozását, etetését, jótékonykodást értük. Néhány nagy 

sportegyesület állatokat fogadott örökbe, vagy tonnányi állateledelt gyűjtött a menhelyek számára a 

nagy nyilvánosság előtt is büszkén. A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorlóintézménye (egyszerre 

Zöld Óvoda és Ökoiskola) a jeles napot állatos külcsínnel, állatgondozós cselekedetekkel, és 

szeretettel tették emlékezetessé idén. Az intézmény honlapján kívülálló számára is egyértelműen 

jelennek meg az ökopedagógiai tartalmak az összes tartalomba integráltan, és önálló gyűjteményként 

is. Környezetpedagógiai módszertani műhelyeik a bázis-intézményi feladatvállalásuk alapja. 

A Teremtés Hete szeptember utolsó napjaiban kezdődött. A keresztény egyházak ökumenikus 

kiadványa itt érhető el http://teremtesunnepe.hu/sites/default/files/Teremtes-hete_2020_WEB.pdf  

A 2020. október 5--9-éig megszervezett 5. Fenntarthatósági Témahét hathetes programsorozattal 

folytatódik. 24 ezer osztályból összesen 396 ezer diák vett részt eddig a programokon, versenyeken, 

és tanult végig legalább egy tanórát a témakörönként és korosztályonként elérhető tananyagokból.  

Az  OH)pedagógiai oktatási központjai évek óta a pedagógus-továbbképzések szervezési feladatainak 

ellátásával támogatják a program sikerét, idén pedig az online tanórák óraterveit is az OH Pedagógiai-

szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályának munkatársai lektorálták. Az elmúlt évek 

témahetein nyújtott támogató munkájának elismeréséül az Oktatási Hivatalt idén „a Fenntarthatósági 

Témahét legaktívabb szakmai partnereként" Zöld Tündér díjjal tüntették ki. 

Október 10-én Kéktúra Nap volt, amelyen az Országos Kéktúra 1168 kilométerét egy nap alatt, 70 

csoportban, 70 túraszakaszon járták végig a túrázók. 2021. október második szombatján az Alföldi 

Kéktúra lesz soron: egy nap alatt azt lehet közösen bejárni. 2022-ban a Rockenbauer Pál Dél-

dunántúli Kéktúra lesz soron. Forrás és térképek: https://kekturazasnapja.kektura.hu/hir/koszonjuk-hogy-velunk-turaztatok  

https://www.newjsag.hu/2020/10/10/allati-jo-allatos-nap-a-gyakorloban/
https://gyakorloovi-suli.hu/
http://teremtesunnepe.hu/sites/default/files/Teremtes-hete_2020_WEB.pdf
https://kekturazasnapja.kektura.hu/hir/koszonjuk-hogy-velunk-turaztatok
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„Tanuljunk a természettől, avagy biomimikri az oktatásban” címmel tartott inspiráló előadást a 

Magosfa alapítvány a Zöld Civil ON-on, azaz a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek 

Országos Nemtalálkozóján szeptember 22-én. A biomimikri a természet által ihletett, gazdaságilag 

hasznouló találmányokat jelenti, mint a kutyaszőrbe ragadt bogáncs alapján kitalált tépőzár, vagy a 

gekkó technikáját másoló „ragasztó”. A természet több milliárd éve fenntarthatóan működik, hát 

tanuljunk tőle! A Magosfa Alapítvány egy nemzetközi projekt hazai partnere, s 2021. január és 

augusztus között több tanulási modult tölt fel az internetre: https://biolearn.eu/hungary/. Mivel több 

tantárgyhoz is kapcsolódik a téma, s a fenntarthatóságra nevelés általában, a biomimikri modulok a 

STEM és a STEAM oktatás során is alkalmazhatóak. 

A mélykúti júdásfa az Év Fája 2020-ban 

Az Ökotárs Alapítvány a közvetlen környezetünkben élő fákra és általában a természet fontosságára, 

mindennapi életünkben betöltött szerepére szeretné felhívni a figyelmet. A versenybe bármely 

közösség nevezhet egy számára kedves fát vagy facsoportot, amelynek érdekes története, helyi 

jelentősége van. Idén 38 jelölt indult a versenyen,  közülük szakmai zsűri választotta ki a tíz döntőst. 

Ezeket a közönség a július 1. és október 1. közötti online szavazással rangsorolta. Az Év Fája címet 

idén a mélykúti júdásfa nyerte el. A Hős Fa címet a Balatonszemes-Bagolyvári Promenád fasora, 

míg az Országos Erdészeti Egyesület különdíját a debreceni Déri téri kocsányos tölgy kapta. 

Érdemes figyelni a jövő évi kiírást, hogy az ökoiskolák segítségével (pl. előzetesen feltérképezett 

különleges - öreg, vagy közösségi tereken, utcákon, iskolaudvarokon élő - fák gyűjteményének 

összeállításával) a helyi közösség megismerhesse nevezhesse a településen élő, valamiért érdekes, 

értékes fát. 

Forrás: https://greenfo.hu/hir/a-melykuti-judasfa-az-ev-faja-2020-ban/ 

Komposztünnep és iskolai jó komposztgyakorlatok 

Immár egy évtizede, minden ősszel,  komposztünnep is zajlik Magyarországon. Fontos, hogy az 

iskolában keletkező szerves hulladékok (is) a lehető legjobb helyre kerüljenek, vagyis vissza a 

természetbe. A komposztálás előnye, hogy ezáltal csökkenthető a vegyes hulladéktárolókba kerülő 

kommunális hulladék mennyisége,  - hiszen a szerves anyagok jelentős része komposztálásra kerül, - 

így biztosítva a környezet, az iskolakert, a virágágyás, vagy az utcai sorfa számára a friss, 

tápanyagban gazdag humuszt. 

Az iskolai komposztáláshoz tudatos figyelemre, osztályonként vagy folyosónként külön kis 

komposztálóedényekre van szükség, valamint az udvaron egy – például a gyerekek által raklapokból 

készített – nagy komposztálóra. A komposztálásra fel kell készülnünk, meg kell tanulnunk, mit lehet 

komposztálni, s mit nem. Jó alapanyag például a gyümölcs és zöldségmaradék, az elszáradt virágok, 

a letört gallyak, a kávézacc és az avar is, ugyanakkor jónéhány olyan anyag van, amely nem tesz jót 

a készülő humusz számára. A Nagy Andrea által szerkesztett módszertani gyűjtemény, a 

"Komposztünnep Magyarországon 2011-2020" c. kiadvány segíthet az örömteli, tudatos 

komposztálásban. A kötet óvodai, általános és középiskolai jó gyakorlatokat mutat be. Letölthető: 
https://humusz.hu/sites/default/files/komposztunnep-2020-humusz.pdf  

BISEL verseny 

Elindult a tanévi BISEL verseny. A regisztrált iskolák csapatainak november 10-ig kellett 

elvégezniük a vízvizsgálatot. Most az online fordulók következnek. A három forduló összesített 

eredménye alapján a két korcsoportban a legmagasabb pontszámot elérő 10-10 csapat jut a döntőbe, 

amely a Víz Világnapja idején lesz. Akinek csapatai idén nem jelentkeztek, de érdekli a lehetőség, itt 

talál további információt: https://bisel.hu/verseny. A verseny célja a kisvízfolyások jelentőségének 

tudatosítása, élőviláguk megismerése és állapotuk minősítése révén. A versenyre két korcsoportban 

(7-9. és 10-12. évfolyam), 4 fős csapatok jelentkezhetnek – legközelebb jövő ősszel. 

Az iskolai erőszak és zaklatás, internetes zaklatás elleni nemzetközi nap, november 5. 

Az UNESCO itthon is megrendezte - online konferenciaként - az iskolai erőszak és zaklatás, ezen 

belül az internetes zaklatás elleni nemzetközi napot, 2020. november 5-én. Az iskolai erőszaknak 

https://biolearn.eu/hungary/
https://humusz.hu/sites/default/files/komposztunnep-2020-humusz.pdf
https://bisel.hu/verseny
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jelentős negatív hatása van a tanulmányi eredményekre, a mentális egészségre és általában az 

életminőségre is. Azok a gyerekek, akiket gyakran zaklatnak, bántalmaznak, majdnem háromszor 

nagyobb valószínűséggel érzik magukat kívülállónak az iskolában, és több mint kétszer olyan eséllyel 

maradnak ki az iskolából, mint azok, akiket nem. Társaiknál rosszabb eredményeket érnek el, és a 

középiskola befejezése után is nagyobb eséllyel hagyják el a formális oktatást.  

Forrás: http://unesco.hu/hirek/nov-5-nap-az-iskolai-eroszak-es-zaklatas-ellen-107293  

 

Novembertől januárig 

Tisztítsuk meg az országot! - pályázat november 9-től 

Civil és a gazdálkodó szervezetek, valamint egyházi jogi személyek számára az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium (ITM) november 9-i kezdéssel pályázatot írt ki. A pályázatok elbírálása 

folyamatos lesz a rendelkezésre álló források kimerüléséig. A pályázat legfontosabb eleme, hogy a 

HulladékRadar alkalmazásba beküldött, már felszámolt útmenti, vasúti, erdei, túraútvonal-menti, 

folyóparti, települési közterületi illegális hulladéklerakók helyét, területét figyelje, gondozza 

valamilyen helyi közösség annak érdekében, hogy az illegális lerakás ne ismétlődjön meg. Civil 

szervezetek köztulajdonban álló területeket, gazdálkodó és egyházi szervezetek a saját területeiket 

őrizhetik. Ez azt is jelenti, hogy az iskolák,  - legyenek bármilyen szervezet fenntartásában -, részt 

vállalhatnak a feladatból. Javasoljuk, hogy figyeljék az ITM környezetvédelemért felelős 

államtitkárának híreit.  

Forrás: MTI 

Online nemzetközi műhelykonferenciák a COVID-19 utáni nevelésről: november 12., december 9. 

Az UNESCO nyitott műhelykonferencia-sorozatának első két eseménye lezajlott, videofelvétele és 

összefoglalója mindenki számára elérhető angol nyelven, illetve az októberi, a tantermen kívüli 

digitális oktatás  időszakának fenntarthatóságra nevelési tapasztalatairól szóló esemény németül és 

franciául is. Még öt esemény áll előttünk. A november 12-i online térben (Teams informatikai 

felületen) lezajlott rendezvény témája a reziliencia, azaz , hogy a fiataloknak és az oktatásnak is új és 

váratlan helyzetekkel kell megküzdenie, és meg kell tanulnia együtt élni a kiszámíthatatlansággal és 

a bizonytalansággal. December 9-én a globális és az egyéni egészség kapcsolatairól lesz szó, melyre 

újabb reflektorfényt vetett a COVID-19 járvány. Az egyórás műhelyeken egyszerű online 

regisztrációval tudunk részt venni. A műhelykonferencia-sorozat kapcsolódik a jövőre halasztott 

nagy Fenntarthatóságra Nevelési Nemzetközi Konferencia (Berlin, 2021. május 17-19.) szakmai 

előkészítéséhez, illetve az UNESCO 2020-2030-ra vonatkozó új, globális fenntarthatóságra nevelési 

kerettervéhez (ESD for 2030 alcímmel, ld. a II. mellékletben itt: 
 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370215.locale=en).  

Forrás és részletek: https://en.unesco.org/ESD-online-workshops  

Vidrás rajzpályázat és Élet a vadonban képregényrajz-pályázat november 15-ig  

A Vadonleső Program keretében a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. „Zenélő vidrarajzok” címmel 

dal-illusztrációs rajzpályázatot hirdet alsósoknak, valamint „Élet a vadonban” címmel 

képregényrajzoló pályázatot felsősök és középiskolások részére. A legjobb alkotások rajzolói 

természetvédelemmel kapcsolatos kisebb ajándéktárgyakban és élményajándékokban részesülnek! 

Részletek és technikai feltételek: http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=news_46_2205  

http://unesco.hu/hirek/nov-5-nap-az-iskolai-eroszak-es-zaklatas-ellen-107293
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370215.locale=en
https://en.unesco.org/ESD-online-workshops
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=news_46_2205
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Globális Nevelés Hete november 16-20 közt 

Az Európa Tanács Észak-Dél Központja minden évben megszervezi a 

Globális Nevelés Hetét. Az idén 22. alkalommal megtartott oktatási 

programsorozat november 16-ai zajlik. Fókuszában a fenntarthatóság és az 

igazságosság áll. A tervezett globális nevelés programok különböző 

tevékenységeket kínálva szeretnék felhívni a figyelmet a helyi cselekedetek 

globális következményeire. Ezenkívül olyan tudást, készségeket és 

értékeket mutatnak be, melyek által a fiatalok egy igazságosabb és 

fenntarthatóbb világ alakítói lehetnek. 

A jelenleg angolul elérhető kézikönyv néhány tanulási tevékenységet is 

kínál, például órai vitát, szakköri programot vagy közösségi akciót az 

internetes bullying, a hírek értéke és tartalma, a megbízható hírforrások 

felismerése, a gyűlöletbeszéd témájában. Jó ötlet az is, ha híres embert, 

influenszert meg tudnak hívni tanulóink, s őt kérdezhetik ezekről a témákról. Rendezhetünk szülői 

estet, mozidélutánt is, vagy éppen fotós-videós-mémkészítő versenyt is az iskolában. 

Érdeklődő pedagógusok csatlakozhattak november 16-án, hétfőn, 17 órakor a HAND Szövetség és 

tagszervezetei online workshop-jához. A beszélgetés célja az volt, hogy segítsen felmérni a 

lehetőségeket és akadályozó tényezőket a globális nevelés témái és a megfelelő módszertanok 

szélesebb körű megjelenése előtt. A műhelybeszélgetés átívelő témája a pandémia. Elérés az 

egyesület honlapján vagy közösségi oldalán. 

Forrás: https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/the-global-education-week  

Európai Hulladékcsökkentési Hét: november 21-29. 

Az Európai Hulladékcsökkentési Hetet minden év novemberének utolsó hetében rendezik meg, 

csakúgy mint korábban a „Ne Vásárolj Semmit” napot. A 2009-ben indított kezdeményezésben 

résztvevők a saját ötleteikkel hívják fel a figyelmet a tudatos anyaggazdálkodásra: a hulladék 

keletkezésének megelőzésére, a keletkezett mennyiség csökkentésére, a termékek újrahasználatára, 

valamint az anyagok továbbhasznosítására. A főszervező EWWR – European Week for Waste 

Reduction – a hulladékok problémájával foglalkozik európai szinten. 

A gyártási hulladékok csökkentése az ezévi fókusz, ugyanakkor a lakossági, 

az egyetemi és az iskolai segédletek továbbra is elérhetők. Az Európai 

Hulladékcsökkentési Hét (EWWR) remek lehetőség közösségek, oktatási 

intézmények, magánszemélyek számára, hogy hulladékképződést megelőző, 

újító ötleteiket megvalósítsák, vagy eredményeiket hirdessék. A 

Hulladékcsökkentési Héthez csatlakozó „akciófejlesztő” iskolák az ötleteiket 

itt regisztrálhatják: http://regisztracio.hulladekcsokkentesihet2020.hu/. Az akciót ugyanitt az 

Európai Hulladékcsökkentési Díj nemzetközi versenybe is lehet regisztrálni.  

Pedagógusok vagy szakköri csoportok számára elérhető az EWWR honlapon környezettudatos 

táblajáték, matrica (postaláda-szemétszűrő), iskolai plakát is.  

A már regisztrált ökoiskolák is ott vannak az idei Hulladékcsökkentési Hét akciói között: 

https://hulladekcsokkentesihet2020.hu/wp-content/uploads/2020/10/regisztraciok-megjelenitese-10-22_v1.pdf. 

Utolsó szavak – művészeti pályázat a biodiverzitásról november 29-ig 

A két szervező művészeti társaság célja kortárs művészek és diákalkotók munkáinak párhuzamos 

bemutatásával lehetőség teremtése a különböző generációk tapasztalatainak és gondolatainak 

cseréjére, a jövő gondolkodásának alakítására, alternatívák felvázolására az emberi tevékenység által 

veszélybe kerülő élőlények pusztulásának, a biodiverzitás csökkenésének témájáról. Technikai, 

műfaji megkötés nincs: a pályamunka lehet festmény, rajz, grafika, fotó, installáció, térbútor, szobor, 

fényfestés, számítógépes program, animáció, videó. Általános és középiskolások pályázhatnak. 

Részletek: http://www.deak17galeria.hu/palyazatok/last-words  

https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/the-global-education-week
http://regisztracio.hulladekcsokkentesihet2020.hu/
https://hulladekcsokkentesihet2020.hu/wp-content/uploads/2020/10/regisztraciok-megjelenitese-10-22_v1.pdf
http://www.deak17galeria.hu/palyazatok/last-words
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Tatai Vadlúd Sokadalom, online november 10-től, helyszínen november 28-ig 

Az MME helyi csoportja, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Száz Völgy Természetvédelmi 

Egyesület, a tatai polgármester védnökségével megtartja a huszadik Sokadalmat. Az online 

vadmadár-kamerák (www.vadludsokadalom.hu) nyújtotta élmények mellett november 27-én esti csillagos 

égbolt megfigyelést szerveznek, és diavetítéses előadásokat. A szombati, hagyományos madarász 

futam (fajlista-hosszúságban mérő „teljesítménytúra” profi csapatoknak, ld. 

http://vadludsokadalom.hu/madarmegfigyelo-verseny/) mellett ezerféle laikus és érdekes előadás, foglalkozás, 

madárgyűrűzés, játszóház várja a közönséget. A programok egy része online is elérhető. Valamennyi 

program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Maszk viselése kötelező, a távcsöveknél, teleszkópoknál 

kesztyű használata elvárás. Saját poharat, edényt vinni kell, a környezetterhelés csökkentésének 

jegyében. 

Részletek: http://vadludsokadalom.hu/aktualis-program/  

Tudomány Ünnepe és Kutatók „éjszakája” online 

A járványhelyzetre reagálva több kutatóhely egész novemberben szervez nyilvános eseményeket, a 

„tudomány mindenkié” elv értelmében. A Magyar Tudomány Ünnepének november eleji előadásai 

közt számos oktatási, illetve környezeti fenntarthatósági előadás is látogatható volt: 

https://mta.hu/esemenynaptar. A szeptemberi időpont helyett a központilag koordinált Kutatók Éjszakája 

események november 27-28-án lesznek, főként online. A programok közt itt lehet majd keresgélni: 

https://kutatokejszakaja.hu/esemenyek/.  

 

Az ITM december 1-ig várja a fotókat a „Hasznosítsuk újra, használjuk többször!” fotópályázatra  

Mint előző számunkban is hirdettük, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fotópályázatot 

hirdetett a forgalomban lévő termékek, használati tárgyak és eszközök újrahasználatáról, 

újrahasznosításáról, a hulladék mennyiségének csökkentéséről. A pályázatra korhatár megkötése 

nélkül bárki küldhet be színes vagy monokróm pályaművet. Egy pályázó legfeljebb 5 pályamunkával 

vehet részt.  

Részletek, technikai feltételek és a nyertesek díjazása: 

 https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/BZ6KID.html  

A cementmű Zöld-megoldás Pályázata december 4-ig várja az érintettek innovatív kezdeményezéseit 

A pályázat kiírásának célja olyan egyedi és új fejlesztések és programok támogatása, amelyek a 

közösségi terek és az infrastruktúra környezettudatos működését, valamint a természeti környezet 

megismerését segítik elő. A Duna-Dráva Cement Kft. a Váci és a Beremendi Cementgyár 

vonzáskörzetében, valamint a Pécs és környéki kisrégióban élő közösségek, közöttük iskolák zöld 

kezdeményezéseit szeretné támogatni. A korábbi támogatott projektek között számos iskolai példa 

található.  

Részletek: https://www.duna-drava.hu/hu/aktualis-palyazati-anyagok  

A 2021-es év ünnepelt élőlényei, szavazások már novemberben 

A szakmai szervezetek és közösségek már nyáron megkezdték a következő esztendő „zászlós” 

élőlényeinek kiválasztását. 2021 Madara a cigánycsuk, az MME akciójában. 2021 Év Gombája az 

óriás bocskorosgomba, a szakértői szavazás alapján. Az Év Fafajára az Országos Erdészeti Egyesület 

szervezésében november 22-ig lehet szavazni. Az Év Rovarára a Rovartani Társaság honlapján lehet 

szavazni december 6-ig. A Magyar Haltani Társaságnál a 2021-es Év Hala választás december 31-ig 

tart, közönségszavazatokat várnak. Az év kétéltűjét még nem nevezte meg az MME Kétéltű- és 

Hüllővédelmi Szakosztálya, s az Év Emlősé a Vadonleső csoporttól várjuk. Az Év Vadvirága 

kiválasztását sem hirdette még meg a Természettudományi Múzeum, a választás azonban év végén, 

év elején szokott zárulni. Kérjük olvasóinkat, figyeljék ezt a felszínt: https://evvadviraga.nhmus.hu/.  

http://www.vadludsokadalom.hu/
http://vadludsokadalom.hu/madarmegfigyelo-verseny/
http://vadludsokadalom.hu/aktualis-program/
https://mta.hu/esemenynaptar
https://kutatokejszakaja.hu/esemenyek/
https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/BZ6KID.html
https://www.duna-drava.hu/hu/aktualis-palyazati-anyagok
https://gombanet.hu/ev-gombaja-2021.-az-orias-bocskorosgomba
https://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/evfaja-szavazas-2021
http://www.azevfaja.hu/szavazas
https://www.rovartani.hu/2020/10/07/mi-legyen-az-ev-rovara-2021-ben/
http://haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php
https://evvadviraga.nhmus.hu/
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Aktív app: Digitális Vándor 

Az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ megjelentette a Digitális 

Vándor alkalmazást az összes szokásos felszínen. Telefon segítségével 

fedezhetjük fel Magyarország okos ösvényeit, játék és kalandozás közben. Az 

útvonalak állomásról állomásra kérdésekkel, feladatokkal várják a 

barangolókat. A helyes válaszért videók, 3D és kiterjesztett valósággal 

odavarázsolt állatok, jelenségek, valamint jelvények járnak. Jelenleg tizenkét 

e-ösvény van készen: a tíz nemzeti park egy-egy ösvénye, ezen felül a 

Gellérthegyen időutazás, és Budapest második kerületében Vuk kalandjai 

várnak. A fejlesztő AÖFK célja, hogy minél több izgalmas digitális ösvény 

hálózza be az országot. Ehhez várja akár ökoiskolák jelentkezését is, helyi ötleteik alapján ösvények 

kialakítására.  

Forrás és a kép forrása: https://aktivmagyarorszag.hu/digitalis-vandor-mobilozz-a-termeszetben-2/  

Új kiadvány az élelmiszer-pazarlás megelőzése érdekében az alsó tagozatos korosztálynak 

„Legyél te is Ételmentő!” címmel jelent meg magyarul egy ingyenes, az élelmiszer-pazarlás 

csökkentéséről szóló elektronikus kiadványsorozat első kötete. Nagycsoportos óvodásoktól az alsó 

tagozat végéig bátran használható úgy intézményi környezetben, mint családi, baráti körben. A 

kiadvány oly módon igyekszik megismertetni az élelmiszer-pazarlás okaival, következményeivel és 

lehetséges megelőzési módjaival, hogy közben ösztönöz is e komplex probléma gazdasági, környezeti 

és társadalmi következményeinek enyhítésére. A számos játékosnak tűnő feladat mind egy-egy 

lépcsőfok az élelmiszer-pazarlás megelőzése, a tudatosabb élelmiszer-

felhasználás felé. Végül az olvasó, a kötet hőseihez hasonlóan, maga is 

észrevétlenül Ételmentővé válik. 

A hasznos információkat izgalmas kerettörténetbe ágyazó, számos 

érdekes és játékos feladatot tartalmazó kiadványt az ENSZ 

Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) készítette. A 

magyar kiadást az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala támogatta és a 

Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes 

Titkársága koordinálta. A kötet felhasználását segítendő született egy 

néhány oldalas Ajánló is a biztoshelyettes és a Magyar Környezeti 

Nevelési Egyesület elnöke tollából, mely további információkat 

tartalmaz az élelmiszer-veszteség és -pazarlás megelőzése, valamint a 

kiadvány hazai alkalmazása kapcsán. A didaktikai Ajánlás itt érhető el. 
https://www.ajbh.hu/documents/10180/2917711/etelmento_segedlet.pdf  

Forrás és kép forrása: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 

Továbbra is: Passzold vissza, tesó! kampány 

A magyar háztartásokban használt, de elromlott mobiltelefonokat az emberek csak pakolgatják 

különböző rejtett zugokba. Itt aztán évekig lapulnak, amíg egyszer csak kidobásra kerülnek - nem is 

sejtve micsoda kincs rejlik benne! A mobiltelefonok előállításához szükséges koltán ércet Afrikában, 

veszélyeztetett főemlősök (gorillák és csimpánzok) élőhelyén bányásszák, felemésztve erdeiket. Ezt 

a folyamatot szeretnék sokan megfékezni, köztük a hazai Jane Goodall Intézet. Arra kérnek 

mindenkit, hogy nézzen körül otthon, vegye elő a rejtett kincset, s keressen egy Passzold vissza Tesó! 

Mobiltelefon gyűjtőpontot. A visszapasszhoz a gyűjtőpontok térképe, és a pedagógiai segédanyagok 

itt találhatóak: https://www.janegoodall.hu/mobilkampany.html. S közben se feledjük: a hulladék megelőzése még 

ennél is fontosabb! 

Rovatszerkesztő: Könczey Réka 

 

https://aktivmagyarorszag.hu/digitalis-vandor-mobilozz-a-termeszetben-2/
https://www.ajbh.hu/documents/10180/2917711/etelmento_segedlet.pdf
https://www.janegoodall.hu/mobilkampany.html
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ÖKOPEDAGÓGIAI ÖTLETTÁR - MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK 

Az alábbi ötletek a hazai ökoiskola- és zöldóvoda-tapasztalatok szerint érdemesek arra, hogy bármely 

köznevelési intézményben kipróbálják a pedagógusok, illetve ajánlják a tanulóknak. 

 
Forrás: Pixabay 

Online és digitális tanítási módszerek ökopedagógusoknak 

Az Ökoiskolai Hírmondó 1. számában online és jelenléti módszertani kishíreket is megosztottunk 

Olvasóinkkal. Az ott megadott webkamerák, a videókkal állandóan frissülő honlapok, az applikációk 

továbbra is érdekesek. Néhány új online didaktikai ötletet mutatunk most. 

 

 A HulladékRadar egy mobilalkalmazás az illegális szemétlerakás terjedésének 

megakadályozására. Az automatikus helymeghatározás miatt csak a helyszínen fényképezett 

adatokkal lehet bejelentést küldeni a terepen lelet „szeméthalmokról”. Az alkalmazással 

bejelenthetjük az illegális hulladéklerakó helyeket, s az így rögtön az illetékes hatósághoz 

érkezik, mások számára nem nyilvános. Az appot az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

vezette be és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) üzemelteti.  

 A Madárhatározó applikáció a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) és 

a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület közös munkája. Nemcsak a fajok meghatározását segíti, 

de előfordulási adatokat is feltölthetünk az MME közösségi kutatási adatbázisába. 

 Ted-ED Bolygóiskola: A https://ed.ted.com/earth-school honlap a karanténkihívásra válaszul a 2020. 

április 22-től (Föld Napja) június 5-ig (Környezetvédelmi Világnap) tartó időszakra 30 

tanulási kihívást tett közzé, melyem mindegyike a 17 Fenntartható Fejlődési Célokhoz 

kapcsolódik. Egy-egy kihívás pár perces, feliratozott, angol nyelvű videóból, és 5-8 kérdéses 

online tesztből áll. A BolygóIskola videói és kérdései pedagógusi szerkesztésre előkészítve 

érhetőek el, szabadon. Így például a videót szerkeszteni, a szövegaláírást változtatni, a 

teszteket is változtatni (például magyarítani), a kiegészítő információkat bővíteni vagy 

fókuszálni lehet. A módosított kihívás modulként letölthető, vagy online megosztható. A 

megtekintett tananyagok inkább a 12-19 éves korosztály részére alkalmasak, mint fiatalabbak 

https://hulladekradar.hu/
https://farkaskolykok.com/app
https://ed.ted.com/earth-school
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számára. A felhasználásukhoz legalább a pedagógus részéről, legalább alapfokú angol 

nyelvtudás szükséges. 

 A hazai növényfajok elterjedését mutató térkép (http://floraatlasz.uni-sopron.hu/index.php?map), az 

erdőtérkép (https://erdoterkep.nebih.gov.hu/), a növényhatározós alkalmazások (pl. PlantSnap), a 

Google Earth tanulási alkalmazásai, a Natura 2000 térképek, az MME madáratlasza mind-

mind érdekes lehetőségek saját óraterveink, munkaterveink készítéséhez, vagy tanulói 

projektek kiadásához. A Google Earth pedagógiai felhasználáshoz angol nyelvű, könnyen 

érthető leírást itt talál: https://storage.googleapis.com/gweb-earth/education/pdf/ClassroomActivity_GetStartedEarth_EN.pdf .  

Forrás: Az EU interaktív Natura 2000 térképe, https://natura2000.eea.europa.eu/ 

 Infografikák órán: https://wwf.hu/letoltes/infografikak/0/ vagy https://flourish.studio/examples/ 

 A Képviselői információs Szolgálat Infojegyzetei, Infotablói praktikusak: rövidek és 

érthetőek. Az idei, az Éghajlatváltozás hatásairól, vagy a Környezet 2020-ról szóló anyagok 

érdemesek nemcsak az érettségire felkészítő pedagógusok, hanem a fejlesztőpedagógusok 

figyelmére is. Folyamatosan frissülő gyűjteményük itt található: https://www.parlament.hu/infoszolg  

 Környezeti nevelésben a szabad ég alatt (is) jól lehet használni a tableteket és sok okostelefont 

a meglévő érzékelők, szenzorok, funkciók révén. Néhány ötletcsoport, és 1-2 példa, Könczey 

Réka korábbi összefoglalója nyomán: 

o Fotózás, filmezés – fókuszálási, keretezési céllal.  

o Lejátszás: pl. videóban kiadott mozgásos feladatok. Utánzásos feladatok (pl. állat 

mozgásának utánzása). 

o Hangfelvétel, lejátszás. Keresés a szabadban hang alapján. Természet hangjai. Városi 

hangok. Összehasonlítás.  

o Digitális tanösvény-vezető. 

o A gyakoribb szenzorokra építhető mozgásos feladatok (a szenzorokhoz tartozó 

applikációkkal elővehető feladatok):  

 vízszintező – egyensúlyozáshoz 

 nehézségi erő szenzor – biztonságos sebesség játékhoz (hintázás közben) 

 RGB színérzékelő – Színpaletta zöldben” játék (a zöld sokféleségét érzékelő 

játék.) 

 közelségérzékelő - ügyességi játékhoz 

 mágnesesség (Hall-) érzékelő – anyagismerethez  

 hőmérő – a balesetek elkerülésére, egészségnevelésre. 

http://floraatlasz.uni-sopron.hu/index.php?map
https://erdoterkep.nebih.gov.hu/
https://map.mme.hu/maps/map1
https://storage.googleapis.com/gweb-earth/education/pdf/ClassroomActivity_GetStartedEarth_EN.pdf
https://natura2000.eea.europa.eu/
https://wwf.hu/letoltes/infografikak/0/
https://flourish.studio/examples/
https://www.parlament.hu/infoszolg


12 

Tanulás a zöld jeles napok apropóján 

Ősszel is szervezhetünk különböző tanulási programokat a zöld jeles napok megünneplésére, vagy 

csak témájában. Az alábbi ötleteket korlátozott kijárási helyzetre, vagy tantermen kívüli digitális 

oktatási munkarendre kényszerült iskolákra tekintettel állítottuk össze. Természetesen a 

hagyományos oktatási rendben inkább a valós és közös terepi tevékenységet, közösen kitalált és 

elvégzett projekteket ajánljuk. 

Ha másra nem is jut energiánk, az idén elmaradt tavaszi és nyári iskolai közösségi eseményeket 

mégiscsak idézzük meg: korábbi élmények, online beszélgetések segítségével. Ehhez apropóként 

akár egyetlen megosztott fénykép, emlék is elegendő. Új ötleteket az alábbi táblázatban is találhatnak 

Olvasóink. 

Dátum Apropo Ötlet digitális munkarendre (is) 

November 17. Füstmentes nap Az Ökoiskola Nevelési-oktatási Programban az Egészségbíróság 

modul https://ofi.oh.gov.hu/egeszsegbirosag modulvázlata szerint, 
kiscsoportos munkában a tanulók (felsősök) plakátokat készítenek 

online munkában a dohányzás ellen. Az elkészült plakátokat (közös 

órai térben) bemutatják az osztálynak. A modul mellékletei közül 

ebben a változatban csak a 2. és 4. számú szükséges. A plakátokat 

például PowerPointban lehet elkészíteni. 

November 16-20 Globális Nevelés Hete Hirdessünk mémkészítő vagy kisfilmkészítő versenyt a 

középiskolásoknak az internetes bullyingról, vagy – páros 

munkáűban felkészülve - tartsanak kiselőadásokat a fogyasztás és a 

szennyezés társadalmi okairól és következményeiről. A párok 

különböző földrajzi egységekben vagy különböző kultúrák szerint 

dolgozzák fel a kérdést. 

November 27. Fogyasztásszüneteltetési 

nap 

A narancslé útja c. 10 perces kisfilm 
https://www.youtube.com/watch?v=7GAeG39sxfs mentén 

beszélgessünk a méltányosságról és a kereskedelemről. Biztos 

mindenki tudja, hogy a citrusfélék (közöttük a narancs is) 

rovarporozta növények? 

December 3. A fogyatékos emberek 

világnapja 

Tervezzünk nekik programot! Például olvassunk fel, vigyük őket 

kirándulni, beszélgessünk velük! Arra is láttunk szép példát, amikor 

közös alkotások születtek akár hulladék fonalból. Érzéssel, elfogadást 

gyakorolva szerezhetünk így örömet. 

December 5. Önkéntesek világnapja Nézzünk szét! Hol segíthetünk? Kinek? Ajánljuk fel segítségünket 

civil szervezeteknek, időseknek, zöld óvodáknak! A nagyobbak 

tervezhetnek „zöld télapó” programot: valaki beöltözhet zöld 
télapónak, így köszönve be – akár online - más helyi óvodákba, 

iskolákba, madáreledelt vagy mást ajándékozva, vagy éppen 

madarakról szóló verset szavalva. 

December 10. Emberi jogok napja Nem véletlenül van azonos napon, mint a Nobel-díj átadása. Ennek 

okát a tanulóink önálló vagy kiscsoportos munkában feltárhatják. 

December 13. Luca napja Népi hiedelem szerint a búzaszemekkel az elvetéstől számítva 12 

napon keresztül a történtek, a napi időjárás mind előre jelzik a 

következő 12 hónap időjárását. Kipróbáljuk? 

December 20. Szolidaritás nemzetközi 

napja 

Advent idején szánjunk erőforrásainkból, időnkből a szegényekre, és 

a fejlődő országokra is. 

Karácsony és téli napforduló Környezettudatosan és felelősen! 

Január 1. a Béke világnapja Legyen aznap fél óránk a belső béke csendjére! Tanuljunk 

lecsendesedni, befelé figyelni! 

https://ofi.oh.gov.hu/egeszsegbirosag
https://www.youtube.com/watch?v=7GAeG39sxfs
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Január 20. Pingvin-tudatosság napja Nézzünk rá valamelyik állatkertünk oktatási oldalára, például ide: 

https://zoobudapest.com/oktatas/digitalis-allatkert , mert a jeles nap alkalmából 

biztosan készülnek téli, jeges, pingvines foglalkoztatókkal. A 

pingvinek életéről, értékeiről ezen a honlapon találunk oktatási 

ötleteket: https://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=36026362   

Január 22 A magyar kultúra napja Gyűjtsük össze a gyerekekkel a helyi kulturális értékeket, s tegyük 

közzé az iskola honlapján, faliújságján! 

Január 6-tól 

hamvazószerdáig 
Farsang Vízkereszttől (január 6.) húshagyókeddig, a nagyböjt kezdetéig tartó 

időszak. Hagyományosan a vidám lakomák, álarcos bálok, 

mulatságok jellemzik. A húshagyókedd a farsang utolsó napja. 

Mozgó egyházi ünnep, mindig 47 nappal előzi meg a húsvétot. A 

farsangtemetés időpontja. Ezen a napon általában kiszebábut 

készítünk és égetünk, jelképezve, hogy vége a télnek. Beszélgessünk 

a torkosságról és a böjtről, globális értelemben is. A húshagyókeddet 

követi a hamvazószerda, amely a 40 napos nagyböjt kezdete: 

környezeti szempontból is fontos üzenete van, hiszen a keresztények 

régen nem ettek húst, vagyis böjtöltek 40 napig, húsvét vasárnapjáig. 

Kipróbálhatjuk a húsmentességet legalább heti 1-2 alkalommal! A 

haladók növelhetik a napok számát. 

Kerékpárerőmű az oktatásban 

A Levegő Munkacsoport az óbudai Ganz Ifjúsági Műhely szakmai támogatásával egy 

kerékpárerőművet fejlesztett. Az emberi erővel működő kiserőműről 7 perces videó elérhető bármely 

fizikatanár, vagy más érdeklődő számára (https://www.youtube.com/watch?v=0NKGUQHrZOg). Az 

egyenáram, a váltóáram, a forgó mozgás, a teljesítmény, a fogyasztás fogalmainak tanulása mellett a 

rendszergondolkodást, a felelős életvitelt is tanulni lehet segítségével. Már a videó sem csak 

fizikatanároknak szól, a felajánlott interaktív foglalkozások pedig bármely tanulóközösség számára 

érdekesek. Demonstrálni lehet vele, hogy mekkora erőfeszítésbe kerül az elektromos áram előállítása, 

hogy mennyi áramot fogyasztunk különböző elektromos eszközeink használata során, és hogyan 

tudunk fenntarthatóbban, kevesebb energia felhasználásával élni. 

Forrás: http://levego.hu/kampanyok/no-planet-b-projekt/  

Madáretetés és tanulás 

A téli madáretetés a legtöbb fajt érintő, több hónapon át tartó összetett madárvédelmi tevékenység. 

Magyarországon az első fagyok beköszöntétől (általában november elejétől) ezek tartós 

megszűnéséig (kb. április közepéig) tart. Érdemes rá felkészülnünk! Ahhoz, hogy ne ártsunk, meg 

kell ismernünk a felhasználható eleségeket és az etetés módját. Az etetőre járó madarak 

viselkedéséről, életmódjáról észrevétlenül, gyönyörködve is tanulhatunk. Kezdhetünk pl. 

Madárkarácsonnyal, amikor madáretetőket készítünk, majd kiakasztjuk azokat a fák ágaira – ezt is 

tervezetten, biztonságos, jól látható helyre. Majd madárkalácsot gyúrunk, a hentestől hájat kérünk, a 

nemzeti parktól napraforgómagot. Beoszthatjuk, ki, mikor ellenőrzi az etetőket, s pótolja bennük az 

élelmet, a vizet. Bővebben a téli madáretetésről: https://www.mme.hu/teli_madaretetes 

https://zoobudapest.com/oktatas/digitalis-allatkert
https://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=36026362
http://levego.hu/kampanyok/no-planet-b-projekt/
https://www.mme.hu/teli_madaretetes
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Mit tehetünk beporzóink védelmében télen? 

A beporzó rovarok (főként a méhek) tömeges pusztulása minden embert 

érint. Március 10-én, a beporzók napján arra hívjuk fel a figyelmet, hogy 

bármennyire is kicsinek érzi magát az ember a globális problémákkal 

szemben, segíteni tud a helyzeten. Tavasszal rovarbarát kertet alakítunk. 

Ősszel és télen itt az idő rovarhotelek, méhecskebölcsők építésére. ezeket 

a tél végén majd elhelyezünk a kertben. 

Érdemes minél több mindent megtudnunk a beporzókról! A téli időszak 

erre is nagyon alkalmas. Az EU sok nyelven (magyarul is) készített egy 

kártyajátékot, amit diákok is haszonnal forgathatnak, miközben 

észrevétlenül tanulnak. A kártyalapok között vannak olyanok, amelyek 

feladatokat, vitatémákat, tevékenységötleteket kínálnak, s ezek 

mindegyike a beporzók játékosan megismerését szolgálják. 

Letöltés magyarul is, s a kép forrása: https://op.europa.eu/.../lang.../format-PDF/source-138312061  

Hulladék az év végi ünnepek idején 

Mielőtt a bevásárlási, becsomagolási időszak elkezdődik, érdemes gondolkodni a hulladékaink 

eredetéről. Lapozzunk bele a 2018-as Trash Art albumba, vagy gondoljuk végig, hogy mit tudnánk 

értelmesen, például mindennapi használati tárgyként „életben tartani” a korábban félretett, majd csak 

jó lesz valamire dolgok közül. Nem könnyű a pazarlást elkerülni, sem a hulladékokat szelektálni. A 

másodnyersanyagokat hasznosítani azonban mindkettőnél nagyobb kihívás. Álljunk elébe! 

Rovatszerkesztő: Saly Erika 

TUDOMÁNYOS, SZAKMAI ÚJDONSÁGOK A FENNTARTHATÓSÁG PEDAGÓGIÁJÁBAN 

A fenntartható fejlődés és az ökopedagógia gyorsan fejlődő tudományterületek. Az alábbi 

összefoglalókat nemcsak természettudományos tehetséggondozó kollégáinknak, hanem a nem 

fenntartható és fenntartható fejlődés közötti különbségtételre kíváncsi pedagógusoknak is ajánljuk, 

szakjuktól függetlenül. A közleményekből csak néhány fontos eredményt emelünk ki, s biztatjuk 

Olvasóinkat a források megismerésére.  

 
A napraforgó télen. Forrás: Pixabay 

Eurobarométer – elvárásaink a jövőhöz igazodó ételekről 

A magyarok az európai átlagnál lényegesen fontosabbnak tartják az ételek árát és tápanyagtartalmát, 

kevésbé fontosnak az ételek származási helyét, míg az íz és az élelmiszerbiztonság iránti elvárásaink 

nem különböznek. Egyöntetű európai állampolgári vélemény szerint az élelmiszerek „fenntartható” 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f229629c-c0c5-11ea-855a-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-138312061?fbclid=IwAR2v7bYRmRLbRrLhT5DBAiLmig3yD9f4u778CI3RFYkEOUfZvlfGbcyyuS4
https://issuu.com/nemzetkozitermeszetfilmfesztival/docs/nkhhv_nelkul_v1/42?ff
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jellegét főként a következő három tulajdonságuk határozza meg: tápanyagtartalom és egészségesség, 

vegyszermentes termelés, az élelmiszerek elérhetősége bárki számára. Saját étkezésünk 

szempontjából az egészséges táplálkozás, a helyi gazdálkodás támogatása, és a hulladékszegény 

élelmiszertermelés a három legfőbb szempont Európában, és nálunk is. Miközben az emberek 

majdnem kétharmada úgy nyilatkozik, hogy egészségesen  táplálkozik, tudjuk, hogy a magyarok a 

harmadik leginkább elhízott nemzet, legalábbis az volt 2016-ban az EU-ban. A magyar felnőttek több 

mint 60%-a túlsúlyos vagy elhízott (férfiak közel 70%-a, nők 54%-a 2016-os adatok alapján, lásd az 

értelmező ábrákat a 2019-es Jó Állam Jelentés 115. oldalán). Az Eurobarometer ételekről szóló 

kikérdezésének négyoldalas magyarországi összefoglalója itt érhető el: 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/90748  

Az idei sztenderd európai kikérdezésnek fontos eleme volt a lassan egy éve elfogadott EU Zöld 

Megállapodás (a 2030-ig részeletes, és 2050-ig átfogó célokat kitűző terv, (ld. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=HU) pontosabb tartalmának előkészítése. A magyarok 

szerint a következő témák kell, hogy prioritást kapjanak, csökkenő fontossági sorrendben: megújuló 

energia fejlesztések, műanyaghulladék elleni harc, energiafogyasztás csökkentése, körkörös gazdaság 

fejlesztése a hulladékok csökkentése és az erőforrások védelme érdekében, agrárgazdálkodás 

támogatása, a „nulla hulladék” cél megközelítése, lépések a 2050-es zéró karbonemisszió-cél 

elérésére, biodiverzitás védelme, klímavédelmi védővám bevezetése a kevésbé klímatudatos 

országok áruira.  

Forrás: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/90813  

Hasonló felméréseket rendszeresen végez az EB, a felmérések mindig 3 hét alatt, a 15 évesek és náluk 

idősebb lakosság egészére reprezentatív, régiókra rétegzett mintavétellel, 1000 fő személyes 

kikérdezésével, az otthonokban történtek minden tagországban. A négyoldalas kutatási összefoglalók 

és a teljes jelentés alkalmasak szövegértési, matematikai, természettudományos, történelmi és 

társadalomismereti, illetve idegen nyelvi és művészeti kompetenciafejlesztési feladatokhoz is a 

középiskolások számára. Továbbra is javasoljuk megismerését az ökoiskolai munkacsoportok, illetve 

a tantestületek számára.  

Az OECD zászlóján: a COVID-19-ből való zöld „felgyógyulás”, és a szabad játék is 

A tisztább levegő, az egészségesebb víz, a hatékonyabb hulladékgazdálkodás és anyaggazdálkodás, 

a biológiai sokféleség fokozottabb védelem nemcsak csökkenti a közösségek kitettségét a 

járványoknak, és javítja az ellenálló képességet. A zöldítés, a környezettudatosság magában hordozza 

a gazdasági tevékenységet felvirágzásának, a bevételnek, az új munkahelyeknek a lehetőségét, és 

csökkentheti az egyenlőtlenségeket. Az OECD emiatt azt javasolja minden államnak és a gazdasági 

szférának, hogy fedezze fel, hogy a zöld helyreállítás (green recovery, azaz a zöld felgyógyulás) 

miként előnyös stratégia, és hogyan lehet a váratlan, egyszeri lehetőségből valódi zöld fordulat a 

fenntarthatóság felé. Ehhez négyféle beavatkozást sorol fel. Fokozni, gyorsítani kell a zöld és inkluzív 

fellendülést szolgáló intézkedéseket. Gyorsítani kell az alacsony kibocsátású gazdaságra való átállást. 

A tőkét a zöld helyreállításba való befektetés felé kell irányítani. Az előrelépést releváns, 

összehasonlítható és időszerű módon kell mérni.  

Forrás: http://www.oecd.org/ és http://www.oecd.org/coronavirus/en/themes/green-recovery.  

Októberben jelent meg az „Education in the Digital Age – Healthy and Happy Children” című 

szakpolitikai összegző kötet szintén az OECD gondozásában. A járvány nyomán ismét sokan érzik, 

hogy az oktatás nemcsak a kognitív tanulás, hanem a testi és érzelmi jólét támogatásában is fontos. 

A tankönyvből való tanuláson túli fókusz új szerepeket jelent az iskolák és általában az oktatás 

számára. A digitális bennszülött-mítosz fel-felbukkanásának okai, vagy a digitális kor játék- és 

tanulási tevékenységei összefüggéseinek elemzése mellett a kötet felmutatja a kockázatos játékok 

szerepét is. A bizonyítékok arra utalnak, hogy a szabadtéri, szabad ég alatti játéklehetőségek 

fontosak a rendszeres és ismétlődő kockázati kitettség miatt is. Ide tartozik például a kockázatvállalás 

megélése, a kreativitás, az ellenálló képesség fejlődése, a közösségi tanulás, a kognitív és az érzelmi 

fejlődés az egészség és a kockázatkezelési képességek elősegítése érdekében. Tudósok, 

köztisztviselők, oktatók és mások egyre több aggályt vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy a túlzott 

https://joallamjelentes.uni-nke.hu/2019_pages_PDF/Jo_Allam_Jelentes_2019_Elso_Valtozat.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/90748
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=HU
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/90813
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/coronavirus/en/themes/green-recovery
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kockázatkerülés a gyermekek kockázatos játéklehetőségeinek indokolatlan korlátozása az ő 

egészségük, fejlődésük és jólétük kárára történik.  

Forrás: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1b5847ec-en/index.html?itemId=/content/component/1b5847ec-en#section-d1e7707  

Újbudai környezeti nevelés az Új Pedagógiai Szemlében 

Az Új Pedagógiai Szemle 2020/3-4. számában Havas Péter és Kocsisné Busa Anna szerzőségében 

megjelent környezeti neveléstörténeti összefoglalás A környezeti nevelés fejlesztése Újbudán az 

Önkormányzat finanszírozásával és szakmai támogatásával címmel. A fővárosi kerület 2005-ben 

fogadta el települési szintű környezeti nevelési fejlesztési koncepcióját. Az eltelt másfél évtizedben 

évente forrást rendeltek a részcélokhoz, feladatokhoz. Például differenciáltan támogatták a helyi zöld 

óvodákat és ökoiskolákat, tematikus rendezvényeket szerveztek, bevonták a bölcsődéket is a szakmai 

hálózatba, s mára minden helyi óvodában van környezeti nevelési szakmai munkaközösség. A 

Koncepció 2016-ban mellékletként beépült az akkor elfogadott Újbuda Környezetvédelmi Programja 

2016-2020 c. dokumentumba (https://kozigazgatas.ujbuda.hu/sites/default/files/attachments/files/kozigazgatasujbudahu/2016_02/11-

2016_melleklet_kornyezetvedelmi_program.pdf), annak 2. mellékleteként. A cikk megállapítja, hogy a környezeti 

nevelési kompetencia – a kulcskompetenciák pedagógiai fejlesztésben betöltött szerepével azonosan 

– először 2007-ben jelent meg a Nemzeti Alaptantervben. Az alapgondolat ekkor az volt, hogy a 

környezeti nevelés – tágabban a fenntarthatóság pedagógiája – hatékonyan hozzájárul a gyermek, a 

tanuló valamennyi kulcskompetenciája fejlesztéséhez, erősödéséhez. A kerületi pedagógus 

továbbképzések, később a „lelkesítő” becenevű, tanév eleji konferenciák a legközelebbi nemzeti parki 

oktatóközpontban, a Sas-hegyen zajlottak. A felmérések szerint a környezeti nevelés erősödésével és 

fejlődésének támogatottsága révén a XI. kerületi iskolákban a tanulás-tanítás módszerei gazdagodtak, 

a tanórákon mind nagyobb lett a pedagógiai projektek száma, bővültek a csoportmunkák, a 

kompetenciafejlesztő eljárások, de a nemzetközi együttműködések is. Forrás és letöltés: 
http://upszonline.hu/index.php?article=700304008.  

Figyelmükbe ajánljuk Jakab György: „Második otthonunk” hazaérkezett – Az iskolai és az otthoni 

digitális kultúra közeledése járvány idején c. cikkét, amely az Új Pedagógiai Szemle 2020/5-6. 

számában jelent meg, itt: http://upszonline.hu/resources/volumes/70/issues/05-06/upsz_70(05-06)_2020.pdf .  

Elemzés a fenntarthatóságra nevelés értékeléséről, az ökoiskolák válaszai alapján 

A Hungarian Educational Research Journal 2019. évi utolsó folyóirat száma 

(https://akademiai.com/toc/063/9/4?mobileUi=0) négy ökoiskola-kutatási cikket közöl angol nyelven. Ezek közül 

egyet már szemléztünk az Ökoiskolai Hírmondó 1. számában, s most figyelmükbe ajánljuk a 2019 

januári online ökoiskolai kérdőív pedagógiai értékelési kérdésblokkjának elemzését. A kérdések és 

válaszok még a „7. kompetencia” bevezetését megelőzően születtek, és a pedagógiai értékelés iskolai, 

pedagógusi és tanulói szintjére is kiterjedtek. Intézményi szinten a dokumentumalapú, illetve az 

arculati szintű elemzést általában elfogadhatónak, az üzemeltetés erőforrás-használatára, vagy a 

vezetői munka értékelésére épülő elemzést elfogadhatatlannak találta a 677 ökoiskola válasza. Az 

eredmények alapján háromféle értékelési lépés bármilyen iskola számára megfelelőnek látszik. Ilyen 

egyrészt a meglévő pedagógiai értékelési rendszerek módosítása egyéni és iskolai szinten úgy, hogy 

azok a fenntarthatóság tanításának/tanulásának kompetenciáira is érzékenyek legyenek. Másrészt 

ilyen a FN-területen innovatív pedagógusok elismerési és jutalmazási rendszerének működtetése. 

Harmadrészt ilyen lenne a diákcsoportok és a tanárcsoportok olyan külső értékelése, amely a 

tevékenységeket és a tudatossági intézkedéseket figyelembe veszi (nemcsak a szorosan vett tudást). 

A válaszadók egyik jelentős csoportja a mérés idején már működtetett belső, ökoiskolai értékelési 

rendszert, s természetes módon ezt részesítette előnyben. A fenti kutatástól függetlenül, 2019 nyarán 

bevezetett pedagógusi értékelési rendszer azoknak az iskoláknak feltehetően nem okozott szinte 

semmilyen meglepetést, ahol a belső zöld értékelési rendszer kombinációját külső értékelési 

módszerekkel (pl. a tanulók hozzáállásának és ismereteinek országos felmérése, szülői kérdőívek) 

együtt is megfelelőnek tartották. 

A külső, független mérést – akár a pedagógusok, akár a tanulók szintjén – elfogadó, azt hasznosnak 

tartó iskolák adták a minta felét. A másik csoporthoz képest közöttük több a középiskola, mint az 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1b5847ec-en/index.html?itemId=/content/component/1b5847ec-en#section-d1e7707
https://kozigazgatas.ujbuda.hu/sites/default/files/attachments/files/kozigazgatasujbudahu/2016_02/11-2016_melleklet_kornyezetvedelmi_program.pdf
https://kozigazgatas.ujbuda.hu/sites/default/files/attachments/files/kozigazgatasujbudahu/2016_02/11-2016_melleklet_kornyezetvedelmi_program.pdf
http://upszonline.hu/index.php?article=700304008
http://upszonline.hu/resources/volumes/70/issues/05-06/upsz_70(05-06)_2020.pdf
https://akademiai.com/toc/063/9/4?mobileUi=0
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általános. Az alapítványi és egyházi fenntartású iskolák (iskolafoktól függetlenül) is inkább ide 

tartoznak. Nagyon erős az intézmények válaszainak összefüggése azzal, hogy mennyi tanulójuk, azaz 

mennyi szabad férőhelyük van. Biztosan nemcsak a tanulók fenntarthatósági kompetenciáinak külső 

fél általi értékelésétől, de minden más külső értékeléstől is ódzkodnak azok az iskolák, ahol 75%-nál 

alacsonyabb a feltöltött férőhelyek aránya.  

A kutatás egyik nyilvánvaló korlátja, hogy nincsenek adatok a tanárok FN-kompetenciáinak a tanulók 

tanulására gyakorolt hatásáról. Nincs országos szintű, a tanulók fenntarthatósági kompetenciáit 

vizsgáló mérés sem Magyarországon. Vannak ígéretes nemzetközi kezdeményezések, például a PISA 

globális kompetencia-mérése (OECD, 2018), ehhez azonban hazánk nem csatlakozott. 2020-ban 

itthon a Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódó őszi felmérés kísérletet tesz mérési eszköz 

kialakítására, annak országossá (kötelezővé) válásától azonban még messze vagyunk.  

A folyóirat (Hungarian Educational Research Journal) legújabb, 2020. évi 10. számának fókusza a 

zenei nevelés és annak hatása. Forrás: https://akjournals.com/view/journals/063/9/4/article-p654.xml   

Magyarország Ökoszisztéma Alaptérképe 

Az ökoszisztéma élő növények, állatok és mikroorganizmusok, valamint élettelen környezetük 

komplex, egymásra ható együttese, amely funkcionális egységet alkot. Az Alaptérkép elsődleges 

funkciója a hazai ökoszisztémák térbeli elterjedésének bemutatása, létrehozását az EU Biodiverzitás 

Stratégiája lévén vállaltuk. Maga a térképállomány és négy független fedvénye a 

http://web.map.fomi.hu/nosztep_open/ linken elérhető, és a térképalkalmazásokban megszokott funkciókkal bír. 

Az eddig állapotfelvételi, monitorozási célokra használt Corine felszínborítási térképeknél nagyobb 

méretarányú, 1:10000 méretarányig nagyítható. Tanulmányozható a különféle típusú mesterséges 

felszínek, agrárterületek, gyepterületek, erdők és cserjések, vizes élőhelyek és felszíni vizek 

kiterjedése, és a belterületi (települési) vegetációtípus is. A weboldalon elérhető információk, 

adatbázisok, dokumentumok és anyagok nyilvánosak, és előzetes engedély nélkül, ingyenesen 

felhasználhatók kutatási, oktatási továbbá kereskedelmi célokra a forrás pontos megjelölésével. 

 

Kép forrása: http://web.map.fomi.hu/nosztep_open/ 

Forrás: Tanács és mtsai (2019): Országos, nagyfelbontású ökoszisztéma-alaptérkép: módszertan, 

validáció és felhasználási lehetőségek. Letöltés. 
https://www.researchgate.net/publication/338581073_Orszagos_nagyfelbontasu_okoszisztema-

_alapterkep_modszertan_validacio_es_felhasznalasi_lehetosegek  

https://akjournals.com/view/journals/063/9/4/article-p654.xml
http://web.map.fomi.hu/nosztep_open/
http://web.map.fomi.hu/nosztep_open/
https://www.researchgate.net/publication/338581073_Orszagos_nagyfelbontasu_okoszisztema-_alapterkep_modszertan_validacio_es_felhasznalasi_lehetosegek
https://www.researchgate.net/publication/338581073_Orszagos_nagyfelbontasu_okoszisztema-_alapterkep_modszertan_validacio_es_felhasznalasi_lehetosegek
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A JATES tematikus száma, 2020 októberében 

A folyóirat idei 3. száma (https://jates.org/index.php/jatespath/issue/view/13) kilenc tanulmányt közöl környezeti 

nevelési témában. Ezek közül néhányat részletesebben ismertetünk, másoknak csak a címét adjuk 

meg, s bátorítjuk Olvasóinkat, hogy lapozzanak bele a folyóiratba, vagy vágjanak bele saját kutatásba, 

készítsenek tudományos cikket.  

Christiana Glettler és Franz Rauch cikke (Nature Learning - Early childhood nature experience 

and sustainability education) két osztrák esettanulmányt közöl a természet, a kisgyermek és a 

fenntarthatóság kapcsolatáról. Mindkét intézmény napirendjében szerepel a szabadban való játék és 

tanulás, naponta 1, illetve 5 órában. A felmérés a gyermekek körében 5-30 perces páros interjúkként 

történt meg. A pedagógusokkal félig strukturált interjúkat vettek fel a kutatók. Foglalkozás 

megfigyelés, dokumentumelemzés és szülői kérdőív egészítette ki az adatsorokat. Az eredményekből: 

mind az óvodáskorúak, mind a kisiskolások nagyon erős érzelmi kötődést alakítottak ki az állatok és 

a növények iránt is. A gyermekek a természetet játéktérnek, táplálékforrásnak, a pihenés helyének, 

tanulási és tapasztalatszerzési (újdonság-) helynek, és inspirációs forrásnak is tekintették. Mindkét 

csoport gyermekei akkurátus környezetvédőként viselkedtek az elszórt szemét, a szelektálható 

hulladék, a megtakarítható erőforrások vonatkozásában. A szülők és a pedagógusok elmondása 

szerint ez az attitűd nagyon gyorsan vált a kicsik sajátjává. A pedagógusoknak többször kellett 

beavatkozni a játékokba a kisgyermekek antropormorfizáló gondolkodása miatt: például a rovarokat 

nem jó saját ölebünkként kezelni. Mind a napi 5 órát a szabadban töltő óvodások, mind az egyórányi 

szabadtéri játékot megélő kisiskolások sokat tudtak az élőlényekről, és azok kapcsolatrendszereiről 

is. Az óvodások mindegyike fesztelenül és önállóan játszott a szabadban, nem várva a felnőttek 

ötleteit, ellentétben néhány kisiskolással. Meglepő volt, hogy az ovisok akár 30 perces történetre is 

folyamatosan koncentrálni tudtak, míg az iskolások némelyikének figyelme elkalandozott a 

szabadban. Mindkét csoportban jól kezelték a gyerekek a csoportos, személyközi kapcsolatokat. A 

felsorolt kompetenciák mindegyike fenntarthatósági kompetencia is, az adott életkornak megfelelően, 

így a szerzők következtetése az, hogy a szabadtéri szabad játék a fenntarthatóság tanulásának inherens 

eleme. 

Kövecsesné Gősi Viktória, Lampert Bálint, Petz Tiborné és Csenger Lajosné cikke (Investigation 

of the attitudes of first-year-students towards sustainability and environmental awareness at 

Széchenyi István University) 553 elsőéves egyetemista környezettudatosságát mutatja be, 2019 őszi 

kérdőíves adatgyűjtés alapján. A hallgatók ötöde hallott már az ENSZ FFC-kről kissé részletesen is, 

40%-uk még egyáltalán nem. A válaszadó gólyák nagyjából fele korábban, iskolásként részt vett erdei 

iskola programban, másik fele nem. A környezettudatosságot firtató, mintegy kéttucatnyi kérdésre 

adott válaszaikban a kutatók nem találtak eltérést a két csoport között. A korábban biztosan 

ökoiskolába járók és a többiek válaszai között nem volt szignifikáns különbség. (A válaszadók tizede 

tanult korábban ökoiskolában, 50%-a nem, és 40%-uk nem tudott választ adni a kérdésre. Ez azt is 

jelenti, hogy nagyon kicsi, 50 fős volt az ökoiskolás minta, illetve a „fehériskolás” csoport 

meghatározása bizonytalan.) A hallgatók harmada már részt vett valamilyen környezeti akcióban: 

87%-uk hulladékos akcióban, 9%-uk faültetésben. Sajnos a cikk 7. ábrája hibás, így ebből nem tudjuk 

meg, hogy vajon a klímaváltozás, az eldobható műanyagtermékek, az impulzív vásárlás, a természet- 

és erdőpusztítás, vagy a többi ember környezeti járatlansága aggasztja leginkább az egyetemistákat 

Győrben. Láthatóan eltérő a különféle szakos egyetemisták (egészségügyi, gazdasági, jogi, műszaki, 

pedagógiai, turizmus szakokon tanulók) attitűdje, az eltérés irányát csak néhány esetben olvashatjuk. 

A mérnökhallgatók aggódnak a legkevésbé a klímaváltozás miatt, a mérnök- és a turisztikai hallgatók 

a legkevésbé az egyszerhasználatos műanyagok és az impulzív vásárlás miatt. A joghallgatókra és a 

pedagógushallgatókra jellemző leginkább, hogy szeretnének másokra, náluk kevésbé 

környezettudatos emberekre szemléletformáló hatással lenni. Az életreszóló környezeti 

elkötelezettségben (egyetértésben a „Munkámban és egész életemben környezettudatos leszek.” 

állítással) meglepő módon az egészségügyi szakokra járó hallgatók a leggyengébbek. Más 

felmérésektől eltérően, ebben a kutatásban nem találtak trendszerű mintákat a nők és a férfiak, vagy 

a különböző korosztályok között. A kutatók megállapítják, mint szinte minden önkéntesen kitölthető 

online kérdőíves kutatásban, hogy a válaszadó 15%-nyi egyetemista feltehetően eleve 

https://jates.org/index.php/jatespath/issue/view/13
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környezettudatosabb, mint a nem válaszoló hallgatók. Ugyanakkor látszik, hogy az egyszerű, 

kényelmetlenséget nem jelentő életviteli minták (szelektálás, víztakarékosság) már eléggé elterjedtek 

közöttük.   

Krakker Anna longitudinális kutatása (Investigation of the effect of an environmental education 

package at school age) 3 hipotézist tesztelt. 1. A diákok környezettudatossággal kapcsolatos 

műveltsége pozitív irányba fejlődik (egy adott KN oktatócsomag hatására). 2. Azok, akik találkoznak 

az oktatócsomaggal, pozitívabb környezeti attitűdökkel rendelkeznek, és gyakoribb a környezetbarát 

viselkedésük is. 3. A környezettel kapcsolatos korábbi közömbösség is pozitív irányba változik 

azoknál a diákoknál, akik használták az oktatócsomagot.  

Három iskola 179 diákja vett részt a kísérletben 3. osztályos és 5. osztályos korukban. Az „A” iskola 

tanulói egy adott KN oktatócsomaggal tanultak, a „B” és „C” iskola tanulói nem kapták meg az 

oktatócsomagot. Az „A” és „B” csoport diákjai budapesti iskolások, míg a „C” csoport egy vidéki 

iskola diákjaiból áll. A mintaválasztás során igyekeztek olyan diákokat választani, akik ugyanabból 

a tankönyvcsaládból tanultak, és egy felmérés szerint kb. hasonló tudással rendelkeztek. Az 

oktatócsomagot 2007-ben hozták létre, és a környezettudatosság és egészséges életmód oktatására. A 

különböző játékos iskolai feladatokat egy hanganyag és egy munkafüzet alapján lehet megvalósítani. 

A hanganyagban a gyerekek egy kitalált karaktert hallhatnak minden héten 3-4 percben, ahogy a népi 

hagyományokról, emléknapokról, és egyéb dolgokról mesél, belefoglalva az egészséges életmódot. 

5. osztályban használják a munkafüzetet amelyben játékos, gondolkodtató és logikai feladatotok 

vannak. Ezek a feladatok olyan készségeket fejlesztenek, mint a problémamegoldás, a kreativitás 

vagy a megfigyelőképesség, illetve segítik a felelősségteljes attitűd kialakítását is. Az „A” csoport 3 

éven keresztül hallgathatta bármelyik tantárgy keretein belül a történeteket, és megoldhatta a 

hozzájuk tartozó feladatokat, míg a „B” és „C” csoport nem használta az oktatócsomagot, de 

ökoiskolák révén, ők is részesültek környezeti nevelésben. A tanév eleji és tanév végi felmérésekben 

a diákok tanár jelenlétében kérdőívre válaszoltak, azaz feltehették a kérdéseiket is. Az „A” és „B” 

csoportok számítógépes formában, míg „C” esetén papíron töltötték ki a kérdőíveket. 

A felmérés már az első vizsgált tanév végén jelentős különbséget talált az „A” csoport és a kontroll 

csoportok között. Két év elteltével pedig az eredmények és a szülők beszámolói is azt igazolták, hogy 

az „A” csoport diákjainak több mint 80%a környezettudatos szokásokat folytat.  

Lássuk példaként a vészhelyzet témáját. A szakértők szerint fontos, hogy tisztában legyünk a 

tűzoltók, rendőrök és mentők vészhívó telefonszámával, és ne csak az európai vészhívószámot tudjuk. 

Az eredmények szerint a 3. osztály végén az „A” osztály 60%-a, míg a „B” és „C” osztályok kevesebb 

mint 30%-a tudta helyesen a telefonszámokat. Az 5. osztály végén mindegyik osztály eredménye 

javult, az „A” csoport 92%-a tudta a helyes választ. Az eredmények szerint mind a hét, azaz az összes 

érintett témában az „A” csoport ért el jobb eredményt.   

Az eredmények tükrében a szerző egyrészt javasolja, hogy a környezeti nevelés gyakorlatias legyen, 

másrészt megállapítja, hogy a környezettudatos attitűdök alakítása mellett az oktatócsomag 

különböző nehézségi szintű feladatai alkalmasak a képességek fejlesztésére, illetve a tanulók 

differenciálására is. Az eredmények az előzetes hipotéziseket megerősítik, miközben egyértelmű a 

kutató számára az is, hogy nagyobb minta nélkül nem lehet az iskolák közötti eltérések okát keresni.  

Krakker A. cikkének szemléjét készítette az Ökoiskolai Hírmondó részére: Bogdán Tímea egyetemi 

hallgató, ELTE 

Karl Éva és Molnár György tanulmánya (Environmental education in light of the digital culture) a 

várpalotai örökös ökoiskola digitális pedagógiáját és a Mikrobisuli koncepciót mutatja be. A cikk 

melléklete mini virtuális ökoszisztémák összeállításának, illetve környezeti problémák 

szimulációjának robotikai utasításait adja meg. 

Simonyi Sándor és Homoki Erika cikke (Comparative analysis of the methods of teaching 

geography in different types of schools) a gyakorló földrajztanárok kikérdezésén és óramegfigyelésen 

alapul. Az iskolában alkalmazott módszerek és a tanulói teljesítmények alakulása közötti 

összefüggést tanulói attitűd-kérdőívekkel vizsgálta. 
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A fényszennyezést és annak ismeretét, leképeződését kutató csoport három cikket is publikált ebben 

a JATES számban. Mika János és munkatársai: Measuring inhabitants’ knowledge on technical 

features and physiological effects of light pollution; Fodor Éva: Introducing light pollution through 

nature trails; Apró Anna: Light pollution as environmental problem appearance in national core 

curriculum and in other educational documents.  

Rovatszerkesztő: Könczey Réka  

 

Forrás: http://getupandgoals.hu/2019/11/27/kacatmentes-karacsony/ 

Békés, vírusmentes és hulladékszegény karácsonyt kívánunk! 

 

Kiadja az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Főosztálya 

Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

WEB: www.oktatas.hu 

Felelős kiadó: Brassói Sándor 

Szerkesztő: Saly Erika, Könczey Réka 

Kizárólag elektronikus formában jelenik meg. 
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Forrás: Pixabay 
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Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasókat az Ökoiskolai Hírmondó 3. számának megjelenésekor. 

Bízom benne, hogy sok hasznos információval gazdagíthatjuk pedagógiai munkájukat. 

 Eredményekben és egészségben gazdag Új Esztendőt kívánok!  

Merklné Kálvin Mária 

főosztályvezető 

Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya  
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AKTUÁLIS HÍREK 

 
Rovarhotel télen. Forrás. Pixabay 

Ökoiskola hálózati hírek  

A 2021-es pályázati felhívást 2021. elején írja ki a 

Minisztérium. A 2020. évi címpályázaton nyertes ökoiskolák 

okleveleit az EMMI postán küldte ki a nyertes intézmények 

részére decemberben. Címátadót a járványra való tekintettel 

nem tartottak. 80 új ökoiskola (első címes iskola) lett 105 

telephelyen. 92 iskola (106 telephelyen) megújította Ökoiskola 

Címét, s 32 iskola nyert Örökös Ökoiskola Címet. Az 

ökoiskolák térképes adatbázisa frissült, s elérhető a hagyományos helyen: 

https://ofi.oh.gov.hu/okoiskolak-adatbazisa. A hibás adatokat az Oktatási Hivatal munkatársának  

(konczey.reka@oh.gov.hu e-mail címen) szíveskedjen jelezni, megadva az érintett iskola nevét, és a 

beküldő elérhetőségét. Kérjük, hogy minden intézmény szíveskedjék ellenőrizni a saját adatait, 

különösen azért, hogy az aktuális feladatról, elsősorban a címmegújító pályázat szükségességéről 

időben tájékozódhasson (48 iskola utoljára 2021-ben újíthatja meg a címét). 

Ökoiskola Monitoring 
Lezárult a 2020. évi ökoiskola helyszíni monitoring, amelynek keretében 17 örökös ökoiskola és 3 

ökoiskola (valamint telephelyeik) online látogatása valósult meg. Az iskolákat az EMMI Köznevelés-

fejlesztési Főosztályának munkatársai választották ki, építve az Értékelő Bizottság és az OFI 

pályázatértékelő szakértőinek korábbi véleményére, melyek még 2017-2019 között születtek. A 

tervezett április-májusi helyszíni látogatások helyett online konferenciabeszélgetésként, és 

okoseszközzel segített helyszínbejárással, 6 hét alatt végezte el az Oktatási Hivatal a szemléket. A 

tapasztalatokról, jó gyakorlatokról, gyengeségekről, üdítő innovációkról a Regionális Ökoiskola 

Találkozókon történt meg a részletes tájékoztatás. Öt meglátogatott ökoiskola lehetőséget kapott arra 

is, hogy a Regionális Találkozók közönsége előtt is bemutassák legjobb gyakorlataikat.  

A jegyzőkönyveket is online hoztuk létre, s fogadtuk el, az iskolákkal közösen. A hosszú előkészítő 

szakaszt követő rövid (másfél órás) konferenciabeszélgetés végére szinte minden intézmény azt a 

véleményt fogalmazta meg, hogy a monitorlátogatás nagyon hasznos reflexiós folyamat volt, mely 

támogatta munkájukat és megerősítette önbizalmukat. 

https://ofi.oh.gov.hu/okoiskolak-adatbazisa
mailto:konczey.reka@oh.gov.hu
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Ezúton is köszönjük a meglátogatott ökoiskolák vezetőinek, ökoiskolai munkacsoportjainak, 

munkatársainak lelkiismeretes munkáját: az előkészített dokumentumokat, a felülvizsgált honlapokat, 

a szakmailag és technikailag megtervezett helyszínbejárást, s végül a digitális keretekhez való 

alkalmazkodást.  

Változó világ, alkalmazkodó ökoiskola – regionális találkozók 2020-ban 
A tavalyi találkozó-sorozat a pandémia miatt nem a szokásos módon, hanem online rendezvényként 

valósult meg. Az előadókat, a jó gyakorlatot bemutató ökoiskolák képviselőit is beleértve, összesen 

452 fő részvételével. Ez a megelőző évek legfeljebb 3 találkozójának 300 résztvevőjéhez képest nagy 

előrelépés. Az előadások prezentációit, a találkozókról készült videofelvételeket hamarosan 

megjelentetjük a 

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

internetes címen. A regionális találkozók szakmai szervezését és online környezetét az OH Szakmai 

Szolgáltatások Osztálya, a regisztrációt és a közönségkapcsolatot az érintett POK-ok biztosították. 

Változó világ, alkalmazkodó ökoiskola c. rendezvénysorozat szakmai programja 

Időpont Szervező POK Eladók: előadás címe vagy tematikája 

2020.11.16 Székesfehérvári 

Mihalkó Viktória: Globális nevelés 

Késmárki Tiborné: Balatonendrédi Általános Iskola jó gyakorlata 

Saly Erika: Ökoiskola monitoring tapasztalatok 

2020.11.17 Budapesti 

Dr. Victor András: Változó világ, alkalmazkodó ökoiskola 

Szeghy Ferenc: Budapesti Műszaki SZC Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája legújabb és hagyományos ökoiskolai gyakorlatai 

Könczey Réka: Ökoiskola monitoring tapasztalatok 

2020.11.18 Salgótarjáni 

Dr. Vásárhelyi Tamás: Beporzók, ökoszisztéma szolgáltatások, biodiverzitás 

Fazekas Sándorné Mariann: Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola ökoiskolai munkája 

Saly Erika: Ökoiskola monitoring tapasztalatok 

2020.11.19 Kaposvári 

Dr. Dúll Andrea: Fenntarthatóság, és épített (iskolai) környezetünk 

Oroszné Hajdú Marianna: Mátyás Király Katolikus Általános Iskola (Hernádkak) jó gyakorlatai 

Saly Erika: Ökoiskola monitoring tapasztalatok 

2020.11.24 Zalaegerszegi 

Merza Péter: Úton a nulla hulladék felé 

Németh Dezső: Zalaegerszegi SZC Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Könczey Réka: Ökoiskola monitoring tapasztalatok 

2020.11.25 Nyíregyházi 

Dr. Halbritter András: Iskolakert 

Gulyás Sándorné és Vigh Tamás: Szent István Körúti EGYMI, Általános Iskola, Szakiskola és 

Készségfejlesztő Iskola ökoiskolai gyakorlatai 

Könczey Réka: Ökoiskola monitoring tapasztalatok 

2020.12.01 Győri 

Pauliczky Nóra: Tanulás az iskolakertben 

Kocsisné Németh Ilona: Écsi Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI jó gyakorlata 

Könczey Réka: Ökoiskola monitoring tapasztalatok 

 

eTwinning éves konferencia 
Az eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pont 2020. december 8-án szervezte meg a III. eTrend 

Konferenciát. Az online eseményen részt vevő pedagógusok megismerkedhettek az eTwinning 

Programmal, valamint a klímaváltozás témáját feldolgozó számos jógyakorlattal. A műhelymunkák 

fókuszában idén a klímaváltozással kapcsolatos hazai kezdeményezések álltak, így az Ökoiskolák, 

Zöld óvodák, a Fenntarthatósági Témahét. Az érdeklődők bepillanthattak a szabadulószobák csodás 

világába, és tájékozódhattak arról,, hogyan tudnak eTwinning projekteket indítani. Az eTwinning 

segítséget nyújtott és nyújt a tanórán kívüli digitális munkarend során: a youtube-on elérhetőek a 

Magyarországi Szolgáltató Pont webináriumainak felvételei, gyakorlati tanácsokkal és 

megoldásokkal. Intraschool projektekre is van lehetőség; ezek a járványhelyzet idején az iskolán 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles
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belüli munkát segítik. Az eTwinnig felülete nem csak nemzetközi projektmunkára alkalmas, hanem 

az iskolák saját digitális munkarendjében is használható. 

Tóth Éva, a Budapesti Műszaki SzC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikumának tanára 

bemutatta a 2020-as Digitális Témahét alatt készített projektjüket, melynek célja az volt, hogy a 

diákok valamilyen fogyatékkal élő csoport számára készítsenek weboldalakat a fenntarthatóság 

témakörében. 

Kővári Csilla, a szeghalmi Péter András Gimnázium és Kollégium tanára a klímaváltozási témájú, 

iskolák közötti együttműködésüket mutatta be. A díjnyertes nemzetközi projekt támogatója az 

Erasmus+. Lengyel, olasz, portugál, spanyol és török középiskolákkal közösen elsődleges céljuk a 

környezettudatosságra nevelés a diákok, a tanáraik, a helyi-, és környékbeli lakosok aktív közremű-

ködésével. Vizsgálják a klímaváltozás hatásait a lakóhelyen az elmúlt 20 év távlatában, mérik a 

légszennyezést és a vízszennyezést, valamint történeti idővonalat készítenek a legnagyobb, 

légszennyezés okozta természeti katasztrófákkal. A globális trendeket és a helyi adatokat elemezve, 

megpróbálják megjósolni a hőmérséklet növekedését a következő 20 évre. Újrahasznosítással 

kapcsolatos workshopot, vetélkedőt szerveznek, ötleteiket többnyelvű kézikönyvben gyűjtik össze. 

A legkreatívabb ötleteket „zöld kupával” díjazzák. 

Az ökoiskolai műhelymunkát az Oktatási Hivatal munkatársa, Saly Erika, a zöld óvodai 

műhelymunkát az OH Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központjának munkatársa, Dupákné Gecse 

Adél vezette. A workshopokon az ökoiskolai jó gyakorlatok is bemutatásra kerültek, melyek 

segíthetnek a globális kihívások idején cselekedni, apró lépésekkel változást elérni.  

Matolcsy Miklós, a PontVelem Nonprofit Kft. igazgatója a 2020. évi Fenntarthatósági Témahétről 

számolt be (ld. lejjebb is). 

 

Forrás. Tarczal-Márta Edit, Novák Károly és Skultéty Zoltánné:Szabadulószoba készítése diákoknak klímaváltozás 

témában c. eTrend konferencia előadásából, 2020 

Az online szabadulószobák készítői profi technikai megoldást ajánlottak a pedagógusoknak, melyet 

a konferencia honlapjáról érhetnek el (ld. alább), a jelszó RAJTA. 

Az európai eTwinning közösség elnöke kéri az iskolákat, hogy vállaljanak aktív szerepet a 2020 

decemberében útjára induló Európai Éghajlati Paktumban foglaltak megvalósításában, csakúgy, mint 

a már 2019-ben elindult Európai Zöld Megállapodás céljaihoz kapcsolódva tették. 

Források: https://www.etwinning.net/hu/pub/etwinning-plus/highlights/annual-conference-2020--

class.htm és https://tinyurl.com/y5janlk2  

Ökopedagógiai minikurzus a szaktanácsadóknak 
A 2020 során fejlesztett, Ökopedagógia című minikurzus próbaképzésén 15 fő szaktanácsadó vett 

részt. A minikurzus a szaktanácsadók felkészülését hivatott segíteni az alábbi területeken: 

• a fenntarthatóság tanulhatósága és taníthatósága; 

• a fenntarthatóságra nevelés értékelése; 

• köznevelési intézmények fenntarthatóságra nevelési illetve környezeti nevelési felada-

tainak tervezése, szervezése, irányítása; 

• intézményi szaktanácsadói képességek fejlesztése és az egészintézményes fenntart-

hatóságra nevelés elve. 

A résztvevőkre vonatkozó konkrét célok: 

• A fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos szakmai (elvi, szabályozási, pedagógiai és 

pszichológiai) ismeretek bővítése, mélyítése. 

https://www.etwinning.net/hu/pub/etwinning-plus/highlights/annual-conference-2020--class.htm
https://www.etwinning.net/hu/pub/etwinning-plus/highlights/annual-conference-2020--class.htm
https://tinyurl.com/y5janlk2
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• Az adott intézménytípussal és munkavállalóival való foglalkozáshoz szükséges specifikus 

módszertani és pedagógiai felkészítés, a gyakorlatban jól hasznosítható ötletek megosz-

tása, értékelése. Képesség és gyakorlat a fenntarthatóságra nevelés tantárgypedagógiai és 

egészintézményes (pl. ökoiskolai) fejlesztésére. 

• Magabiztosság a fenntarthatóságra nevelés pedagógus kompetenciáinak értelmezésében, 

egyéni és intézményi szintű fejlesztésének támogatásában. 

• Szaktanácsadói hatékonyság, reflektivitás, reziliencia, hitelesség és fejlődési igény a 

fenntarthatósági értékek terén. 

Mivel a minikurzus 10 órás, a fenntarthatóságra nevelés egészére nem készíthet fel. Ahhoz további, 

sőt, folyamatos önfejlesztő munka szükséges.  

A tananyag, amely 4 órányi egyéni felkészülést és 6 órányi jelenléti képzést (kontakt órát) jelent 

szükségessé vált online verzióra adaptálni. A 6 órányi online közös munka végül 

konferenciabeszélgetést és kooperatív csoportmunkát jelentett, valamint online teszteket. 

Az online környezetben megvalósított előzetes, illetve egyidejű egyéni és kooperatív feladatok – s 

különösen az eljátszott akváriumgyakorlat – után az a vélemény alakult ki a résztvevőkben, hogy kár 

lett volna tovább halasztani a kurzust, várva a kontaktórás találkozások lehetőségét.  

Nem volt feltétel, hogy a minikurzuson részt vevő szaktanácsadók ökoiskolában dolgozzanak, 

közülük 12 fő mégis innen érkezett. A (globális) szakmai konszenzus szerint a fenntarthatóságra 

nevelés annak egészintézményes módján a leghatékonyabb. Magyarországon ezt az Ökoiskola 

Hálózat gyakorlatából ismerjük. Nem meglepő hát, hogy a minikurzus tananyaga és módszertana 

sokféle módon épített az ökoiskolai hagyományokra. Az egészintézményes önértékelésre példát 

egyszerűen egy örökös ökoiskolai pályázat kritériumrendszere adhat. A tantárgygondozói 

felkészüléshez ökoiskolai modulokat is használtunk. A fenntarthatóságra nevelés pedagógusi 

kompetenciája ugyanakkor minden pedagógusra vonatkozik. Ezért különös fontosságú volt, hogy a 

témától eddig távol álló, nem ökoiskolai résztvevő szaktanácsadók számára is megfoghatóvá, 

valóságossá tudtuk tenni az ökopedagógiát közösen: a képző és a résztvevők.  

 

Ez történt  

Fenntarthatósági Témahét visszatekintés 
2020 októberében 1800 iskolából közel 400 000 diák kapcsolódott be az eseményekbe. Kiemelt 

témák az energiahatékonyság, a klímavédelem és az egészségnevelés voltak, ezekben a témakörökben 

készültek az iskolai programokat segítő szakmai anyagok. A programsorozat projektgazdája és fő 

támogatója az EMMI Köznevelési Államtitkársága, fővédnöke Áder János köztársasági elnök, 

kiemelt támogatója a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány. A szervező PontVelem nKft. egyik 

programjának, az Ország Kedvenc Zöld Osztályának videókategóriás nyertese a kisvárdai Vári Emil 

Általános Iskola 6.b osztálya. Gratulálunk! A további eredmények itt megtekinthetők: 

https://tinyurl.com/y2nfpv4x. Források: https://tinyurl.com/y2fqjvhm és 

http://unesco.hu/data/Emlekezteto_2020._november_4_Nevelesugyi_szakbiz_UMNB.pdf. 

Az idei Fenntarthatósági Témahét április 19–23. között kerül megrendezésre. A 2020/2021. tanévben 

a kiemelt témák az erdő, mint ökoszisztéma, a zöld gazdaság és a fenntartható közösségek. Már lehet 

regisztrálni: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/.  

Második helyen a klímaváltozás – reflexió a gyermekek világnapja alkalmából  
A globális Fenntartható Fejlődési Keretrendszer (Agenda 2030, ENSZ) 17 fenntartható fejlődési 

célról, és a hozzájuk tartozó 169 részcélról szól. A célkitűzések mindegyike hat a gyermekek életére. 

November 20-a a gyermekek világnapja, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy felelősek vagyunk a 

gyermekek – legjobb szándékunk szerinti – lelki, szellemi és testi jólétének megteremtéséért. 

Globális Nevelés Hete  
November 16-án online fórumot tartott számos szakember és szervezet az emberiség előtt álló 

összetett kihívások és a globális nevelés kapcsolatáról. Világjárványok, növekvő egyenlőtlenségek, 

https://tinyurl.com/y2nfpv4x
https://tinyurl.com/y2fqjvhm
http://unesco.hu/data/Emlekezteto_2020._november_4_Nevelesugyi_szakbiz_UMNB.pdf
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
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környezetpusztulás, klímaváltozás: vajon mi lehet a tanárok, a diákok és a civil szervezetek szerepe. 

A közel két órás beszélgetés és a Globális Nevelés Hetén bemutatkozó civil szervezetek rövid videói 

„globnev” kulcsszóval a youtube-on elérhetőek.  

Európai Hulladékcsökkentési Hét: 2020. november 21-29. 
Minden év november végén van az Európai Hulladékcsökkentési Hét (European Week for Waste 

Reduction = EWWR), amelynek keretében önkéntes csapatok a saját akcióötleteiket megvalósítva 

hívják fel a figyelmet a hulladékkeletkezés megelőzésére. Mint az Ökoiskolai Hírmondó előző számá-

ban megírtuk, a 2020. évi fókusz hivatalosan a gyártási hulladékok csökkentése volt. Az akcióra 

regisztrált 860 hazai szervezet között valóban vannak nagyobb gyártó és szolgáltató cégek, 

arányaiban a legtöbb azonban oktatási-nevelési intézmény. Tavaly legalább 220 különböző iskola és 

több tankerületi központ is csatlakozott. A csatlakozók harmada általános iskolából, 

középiskolából vagy köznevelési kollégiumból jött. Csak az intézményeket számoltuk össze, ám a 

860 regisztrált szervezet sok-sok csapatot is tartalmaz. Több iskola esetében az osztályok vagy a 

szakkörök külön-külön regisztrálták akcióikat, esetenként akár egy tucatot is. Sok óvodai és egyetemi 

csapat is részt vett a hulladékcsökkentési eseményen. Igazán tiszteletreméltó a diákság ekkora 

elköteleződése, mely minden bizonnyal feltűnik a szintén csatlakozó nagyobb cégek, például a MÁV, 

a nemzeti parkok, a vízügyi központok, a kulturális intézmények számára! Forrás: 

https://hulladekcsokkentesihet2020.hu/wp-content/uploads/2020/11/tabla_HCS.pdf  

„Ökocímke – környezetbarát termék” középiskolás verseny eredménye 
A megmérettetés célja az volt, hogy a diákok megismerjék a környezetbarát termékeket és a 

környezettudatos szokásokat, valamint elsajátítsák a fenntarthatóság szemléletét. A verseny 

középpontjában az európai uniós ökocímke és a hazai Környezetbarát Termék Védjegy, valamint az 

Európai Unió Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési rendszerének (EMAS) népszerűsítése állt. 

A kétfordulós próbatételre 75 iskolai csapat jelentkezett az ország minden részéről. A végső, online 

fordulóba jutott 11 csapat prezentációi és az előzetes szakaszok eredményei alapján első helyen 

végzett a bajai Szent László Általános Művelődési Központ csapata, második a Kisalföldi ASzC 

Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum küldöttsége, harmadik pedig a buda-

pesti Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium versenyzői. A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázi-

um, a Szegedi Tömörkény István Gimnázium és a Győri SZC Baross Gábor Közgazdasági Techni-

kum tanulói különdíjban részesültek. Forrás és részletek: https://kormany.hu/hirek/kihirdettek-az-

okocimke-kornyezetbarat-termek-verseny-gyozteset  

Mennyire lehet húsmentes a menza? 
A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSz) online konferenciát, vitát rendezett decemberben a 

témáról, azzal a konkrét céllal, hogy hetente legalább egy húsmentes nap legyen a közétkeztetésben. 

Több csatlakozó iskola képviselője beszámolt az eddigi tapasztalatokról, a fogadtatásról. A 

konferencia videója itt érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=NETdpb4_yy4. Az előadások 

sorban: 

● Kapitányné Sándor Szilvia (MTVSz): Kevesebb, de jobb minőségű húst! 

● Shenker-Horváth Kinga (Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége): Heti egy húsmentes 

nap az intézményi étkeztetésben 

● Bajor Zsófi (AKG általános iskolája): Húsmentes hétfő a Meznán, ahol babra megy a játék 

● Pintér Anasztázia (Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola): Heti 

egy húsmentes nap 

A megvalósításhoz jogi és szakmai háttéranyagokat az MTVSz honlapján lehet találni, s tőlük lehet 

kérdezni is: https://mtvsz.hu/hirek/2020/12/husmentes-nap-az-intezmenyi-etkeztetesben-online-

konferencia. Ugyanitt az egyes előadások letölthetőek. 
 

https://hulladekcsokkentesihet2020.hu/wp-content/uploads/2020/11/tabla_HCS.pdf
https://kormany.hu/hirek/kihirdettek-az-okocimke-kornyezetbarat-termek-verseny-gyozteset
https://kormany.hu/hirek/kihirdettek-az-okocimke-kornyezetbarat-termek-verseny-gyozteset
https://www.youtube.com/watch?v=NETdpb4_yy4
https://www.mtvsz.hu/uploads/files/husmentes_nap_melleklet_szakmai_jogi_hatter.pdf
https://mtvsz.hu/hirek/2020/12/husmentes-nap-az-intezmenyi-etkeztetesben-online-konferencia
https://mtvsz.hu/hirek/2020/12/husmentes-nap-az-intezmenyi-etkeztetesben-online-konferencia
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forrás: MTVSz 

Ötéves a Párizsi Klímamegállapodás 
2050-re klímasemlegességet vállalt a Föld 198 országa. Európa 2030-ig szeretné ezt megvalósítani, 

a 2020 decemberében útjára indult Európai Éghajlati Paktum szerint. Az online szervezett ünnepség 

éppen az Éghajlati Paktum meghirdetésével, elindításával végződött. A Paktumhoz csatlakozott – 

egy-egy egyedi vállalással – sok zenész, az Európai Cserkész Szövetség, a Google EMEA divíziója, 

a legnagyobb szlovén áramszolgáltató vagy éppen az UEFA is. A Gen-I szlovén áramszolgáltatónak 

vállalati zöldségeskertje is van. Az Éghajlati Paktumban mindenkinek helye van a szervezők szerint, 

még a Formula1 versenyzőknek is.  

2021-ben Európa zöld fővárosa Lahti. A finn iparváros célja a városok közötti tudásmegosztás, 

egymás ösztönzése. 1990-hez képest 70%-kal csökkentették már a kibocsátásaikat, s 2025-re 

klímasemlegesek lesznek. Nincsenek hulladéklerakóik. A lakossági hulladék 99%-át 

újrahasznosítják. A közlekedés egyre gyorsabban válik teljesen elektromossá Lahtiban. A városok a 

polgáraik nélkül semmire sem jutnak – a polgármester legfontosabb célja, hogy a városban mindenki 

kívánja és akarja a fenntarthatóságot. Ebben „nagykövetként” a város jéghokicsapata fontos 

segítséget jelent. 

Egy szabadkai tanító, Natasa Vrapcevic, aki egyben Szerbia kulturális nagykövete, az iskolai oktatás 

szerepét erősítette a klímasemlegesség érdekében. A helyi tantervben nemcsak a klímaváltozás, 

hanem az FFC is benne van. Tudja, hogy a felnőtteknél viselkedésváltozást elérni sokkal nehezebb, 

mint a gyerekeknél. A tanító szerint ennek oka az információhiány. Ezért személyes vállalása a 

tanárok továbbképzése, tanítása az FFC-ről. 

Az EU-ban 220 millió ház, épület várja a klíma-érdekű felújítást. Ezért dolgozik a Paktumhoz szintén 

csatlakozó Ecoworks. Véleményük szerint ehhez egy új, az autóiparral összemérhető értékű iparágra 

van szükség Európában. „Pénzt keresni kibocsátás megtakarítással” – Ez a vonzó mottójuk.  

Az Éghajlati Paktumhoz egyénként, közösségként itt lehet csatlakozni: https://europa.eu/climate-

pact/pledges_hu. 

30 éves az Ember és Bioszféra Program 
Az UNESCO 1971-ben indította útjára az „Ember és Bioszféra” (Man and Biosphere, MAB) 

programot, mely a természeti környezet megóvását, valamint az ember és környezete kapcsolatának 

javítását tűzte ki céljául. A program egyik legfontosabb eredménye a bioszféra-rezervátumok 

kijelölése. Ezek olyan szárazföldi és tengerparti ökoszisztémákat felölelő területek, melyek a 

biológiai sokféleség és a természeti értékek megőrzése mellett a fenntartható gazdasági fejlődés 

mintaterületei is. A hazai hat bioszféra-rezervátum csodálatos természeti és kulturális értékei méltó 

tagjai a Bioszféra Rezervátumok Világhálózatának. A legújabb, a muramenti, 2012-ben jött létre, 631 

ezer hektárnyi területet ölel fel a horvát-magyar határ mindkét oldalán. A majdnem érintetlen 

természeti területek közül ez az egyik legnagyobb a Duna-medencében. A három folyóhoz kötődő 

életközösségek (ártéri erdők, kavics- és homokzátonyok, mellékágak és holtágak) megőrzése mellett 

a helyi önkormányzatok és a lakosság prosperálását is szolgálja a program. Ezek a rezervátumaink: 

https://europa.eu/climate-pact/pledges_hu
https://europa.eu/climate-pact/pledges_hu
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Aggteleki bioszféra-rezervátum 

Fertő-tavi bioszféra-rezervátum 

Hortobágyi bioszféra-rezervátum 

Kiskunsági bioszféra-rezervátum 

Pilisi bioszféra-rezervátum 

Mura–Dráva–Duna bioszféra-rezervátum 

Térkép forrása: https://tinyurl.com/y5qjx9av, forrás: 

http://unesco.hu/ember_es_bioszfera/ember-es-

bioszfera-program-107173,  

A 2021. év ünnepelt élőlényei – első forrásból 

A konkoly az év vadvirága, ld. https://tinyurl.com/yyeb9kdw. Messze nem olyan mérgező, mint a 

híre mondja, ám színe, kecsessége a valóságban még gyönyörűbb, mint képzeletben. S hogy mi köze 

van a konkolynak a konkolyperjéhez, annak kiderítését bízzuk diákjainkra! Vajon mi mindenben 

hasonlítanak, s miben különböznek? 

Az év gyógynövényét a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztálya fogja 

kihirdetni, várhatóan még januárban, itt: https://mgyt.hu/a-tarsasagrol/szervezeti-

felepites/szakosztalyok/gyogynoveny-szakosztaly/. 

2021 év gombája az óriás bocskorosgomba. A Magyar Mikológiai Társaság tagjaitól vagy honlapján 

érdemes további tudnivalókat keresni a fajról: https://www.gombanet.hu/ev-gombaja-2021.-az-orias-

bocskorosgomba.  

Bokorerdeink, sziklás lejtőink ritka fafaja a lisztes berkenye, mely sokszor bokornak látszik. Virágait 

sok rovar látogatja, fanyar gyümölcse ehető, madarak fogyasztják. Érdekességek itt jelennek majd 

meg az év fafajáról: http://www.azevfaja.hu/. Forrás: https://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-

hirek/lisztes_berkenye_2021_ev_faja  

Az év faegyede (Év Fája) szavazás hazai matuzsálemre csak nyáron, ősszel lesz. A tavalyi nyertes, a 

mélykúti templomdombon élő júdásfa. Őt indítja Magyarország az Európai Év Fája versenyben, 

amelyre a közönségszavazatokat várhatóan tavasz elején, következő számunk megjelenése előtt lehet 

majd leadni itt: https://www.treeoftheyear.org/vote  

Rovarunk 2021-ben a kacsafarkú szender. A lepke mély torkú virágok nektárjával táplálkozik, egy 

helyben, zajosan lebegve, mint a kolibri. Közönséges kerti virágainkat (petúnia, lonc, levendula, 

harangláb), s a városokban ültetett köztéri növényeket is látogatja. Megfigyelése különleges élmény. 

https://www.rovartani.hu/2020/12/16/az-ev-rovara-2021/  

 
Kacsafarkú szender. Forrás: Pixabay 

https://tinyurl.com/y5qjx9av
http://unesco.hu/ember_es_bioszfera/ember-es-bioszfera-program-107173
http://unesco.hu/ember_es_bioszfera/ember-es-bioszfera-program-107173
https://tinyurl.com/yyeb9kdw
https://mgyt.hu/a-tarsasagrol/szervezeti-felepites/szakosztalyok/gyogynoveny-szakosztaly/
https://mgyt.hu/a-tarsasagrol/szervezeti-felepites/szakosztalyok/gyogynoveny-szakosztaly/
https://www.gombanet.hu/ev-gombaja-2021.-az-orias-bocskorosgomba
https://www.gombanet.hu/ev-gombaja-2021.-az-orias-bocskorosgomba
http://www.azevfaja.hu/
https://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/lisztes_berkenye_2021_ev_faja
https://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/lisztes_berkenye_2021_ev_faja
https://www.treeoftheyear.org/vote
https://www.rovartani.hu/2020/12/16/az-ev-rovara-2021/
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A jászkeszeg az év hala a http://haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php 

Hazánk egyik leggyakoribb békája, a zöld varangy az év kétéltűje. A faj védelméhez azzal is 

hozzájárulhatunk, ha észleléseinket feltöltjük az Országos Kétéltű- és Hüllőtérképezés honlapjára 

(regisztrálás után). További info: https://www.mme.hu/khvsz/2021-ev-keteltuje-zold-varangy .  

Az év madara a cigánycsuk. Az évszázadok óta emberkövető, alkalmazkodóképes madár hazai 

állománya 200 ezer párra tehető. Az 1999-2019 közötti 21 évben számuk 54%-kal csökkent. A faj a 

változatos, ám „közönséges” hazai tájakat szereti: a bokrosokat, csalitosokat. További információk: 

https://www.mme.hu/2021-ev-madara-ciganycsuk  

A hermelin az év emlőse. Érdekességeket a Herman Ottó Intézet, illetve a Vadonleső Program 

közösségi oldalai szolgáltatnak a fajról. 

 
Hermelin. Forrás: Pixabay 

Januártól márciusig 

 „Regényes természet” – irodalmi pályázat ifjúsági regények megalkotására 2021. május 15-ig 
Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és a Magyar Írószövetség pályázatot írt ki ifjúsági 

regények írására 18 éveseknek és tanároknak is a környezetvédelem, a klímaváltozás és az aktív 

turizmus témájában. A díjalap 10 millió forint. A pályázat célja, hogy olyan regények készüljenek, 

amelyek felhívják a 10-14 éves gyerekek figyelmét a termé-

szetvédelem fontosságára, a klímaváltozás problémájára, egyúttal a 

természet szeretetére, természetjárásra, aktív életmódra ösztönzik 

őket. A pályázat kiírója és a zsűri friss, élénk, jól olvasható, 

fordulatos, kalandos, az érzelmeket, hangulatokat jól visszaadó, 

humort is tartalmazó műveket vár. Részletek és a kép forrása: 

https://aktivmagyarorszag.hu/regenyes-termeszet-irodalmi-

palyazat-ifjusagi-regenyek-megalkotasara/ 

Kisújszállás és környéke büszkesége 
„Karikó Katalin szolnoki születésű biokémikus a BioNTech nevű német oltóanyaggyártó vállalat 

alelnöke. A Pfizerrel közösen létrehozott koronavírus elleni vakcina – a hatóanyagot e hét keddjétől 

adják be Nagy-Britanniában – az ő felfedezésén is alapul. 

– Miért pont a biokémia? 

Kisújszálláson nagyon jó kémia- és biológiatanárom volt az általános iskolában. Ma is büszke vagyok 

rá, hogy nyolcadikos koromban harmadik lettem az országos élővilág tantárgyi versenyen. A 

középiskolában is kiváló pedagógusok tanítottak.”  

Középiskolás biológia és kémia tanárok részére különleges lehetőség a természettudományos érdek-

lődés felkeltésére a magyar tudós, Karikó Katalin élettörténete. A vírusszerkezettel, vagy a vírusok 

elleni vakcinák típusaival együtt, esetleg a genetika tananyagrész kapcsán lehet tanulói kiselőadáso-

kat, vagy közös órai munkát tervezni. Javasolt források: https://tinyurl.com/y23shgao és 

http://haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php
https://www.mme.hu/khvsz/2021-ev-keteltuje-zold-varangy
https://www.mme.hu/2021-ev-madara-ciganycsuk
https://aktivmagyarorszag.hu/regenyes-termeszet-irodalmi-palyazat-ifjusagi-regenyek-megalkotasara/
https://aktivmagyarorszag.hu/regenyes-termeszet-irodalmi-palyazat-ifjusagi-regenyek-megalkotasara/
https://tinyurl.com/y23shgao
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https://tinyurl.com/yy2ma4r2 és https://tinyurl.com/yyqn6m6g. A tanulók maguk is kereshetnek 

forrásokat. Így lehetőségünk lesz az internetes tudásbázisok megbízhatóságáról is beszélgetni. 

Rovatszerkesztő: Könczey Réka 

ÖKOPEDAGÓGIAI ÖTLETTÁR – MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK 

 

Forrás: https://www.rovartani.hu/2018/02/28/beporzok-napja/ 

A kiskakas gyémánt félkrajcárjától a fa megevéséig 

A mai szemétdombokon, a kidobott használati tárgyak, elnyűtt ruhák, műanyag flakonok, használt 

gumiabroncsok, kábeldarabok, rozsdás kocsironcsok, építési törmelék és még ki tudja, hányféle 

hulladék között a kiskakasnak nem sok keresnivalója lenne. Hulladék a természetben is keletkezik, 

de majdnem minden molekulája újrahasznosul. Az elhullott szerves anyag szinte mindig visszajut az 

élet körforgásába. Mirtse Áron cikke (https://kepmas.hu/hu/ki-eszi-meg-fat-es-mi-lesz-

mikromuanyagokkal-ujrahasznositas-az-erdoben) alkalmas szövegértési feladathoz a 7-12. 

osztályban. A rendszergondolkodás, a komplex módon alkalmazott tudás támogatására végül, 

összegzéskor feltehetjük a kérdést tanulóinknak: Ismertek-e olyan anyagokat vagy folyamatokat, 

amelyekben mégsem használják fel az élők a természetes hulladékokat? Vagy legalábbis nem 

azonnal, hanem csak évezredek múlva? 

Friss kalandok világa 

Aranyszakáll varázslatos receptjei: friss zöldségek és gyümölcsök felhasználásával készült édes és 

sós ételek. Ezek a receptek egyszerűek és finomak. Könnyen elkészíthetőek a családdal közösen. A 

Főző Akadémia ötleteket ad a helyes tároláshoz, egészséges fogyasztáshoz. 6-10 éveseknek ajánljuk: 

https://www.frutti-veggi.hu/lepj-be-a-friss-kalandok-vilagaba/mobiljatek/  

Net-Fürkész 

Megújult a Net-Fürkész, azaz a migaproject.eu webquest tartalma. A net-fürkészek alapvetően 10-14 

éves diákoknak készültek, akik egyedül is végig mehetnek az egyenként 6 lépést tartalmazó 

feladatsoron. Ugyanakkor pedagógusok is színesíthetik ezen környezeti nevelés eszközzel óráikat. A 

„Pedagógusoldal” gombra kattintva hasznos információkat találhatnak az adott net-fürkészhez, ami 

segít a tanórán elvégezni a feladatokat. Az online oktatás keretén belül pedig a netes felületet 

használva vezethetik végig a tanulókat a feladatsoron, vagy kiadhatják házi feladatnak, egyéni 

munkának. Az „élethelyzetek”, azaz szituációk: Étel és ital, Közlekedés, Építkezés, Közösség, 

Vásárlás. A honlapon található feladatokat közvetlenül használhatja a tanár és a diákok is. A tanárok 

eldönthetik, hogy a gyerekek csoportokban vagy a teljes osztály együtt dolgozik-e. A kihívásokat a 

feltűnő sorrendben kell megoldania a tanulóknak, ugrani nem lehet.  

52 ötlet a biológiai sokféleség védelmében 

Mindannyian hozzájárulhatunk a biológiai sokféleség megőrzéséhez, ha képesek vagyunk változtatni 

a napi szokásainkon. A kis változtatások együttes hatása már hozzájárulhat ahhoz, hogy természeti 

erőforrásainkat megőrizzük a jövő nemzedékek számára. A kiadvány 52 ötletet tartalmaz a biológiai 

https://tinyurl.com/yy2ma4r2
https://tinyurl.com/yyqn6m6g
https://kepmas.hu/hu/ki-eszi-meg-fat-es-mi-lesz-mikromuanyagokkal-ujrahasznositas-az-erdoben
https://kepmas.hu/hu/ki-eszi-meg-fat-es-mi-lesz-mikromuanyagokkal-ujrahasznositas-az-erdoben
https://www.frutti-veggi.hu/lepj-be-a-friss-kalandok-vilagaba/mobiljatek/
http://migaproject.eu/
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sokféleség védelme érdekében. Magyarul is letölthető. Az Európai Unió adta ki 2011-ben, hiszen 

elkötelezte magát amellett, hogy megállítja a biológiai sokféleség csökkenését. Letöltés, a nyelv 

kiválasztása után: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6c7d9481-f359-4312-

ab95-d87b68a23f02 

A nagy tábortűz (magyarul is letölthető képregény) 

Justin azt tervezte, hogy üdülni megy a barátaival... Ehelyett a szülei egy farmra vitték el. Hamarosan 

egy olyan kalandba csöppen, amelynek során felfedezi, hogy miként tud kiváló minőségű élelmiszert 

termelni a modern mezőgazdaság, közben pedig hozzájárulni az európai gazdasághoz és a környezet 

megőrzéséhez. Egy Fred hátán megtett zűrzavaros szamaragolás után megérkezik Agathához, a 

szenvedélyes kertész hölgyhöz, aki elkeseredetten próbálja megvédeni családi házát az 

ingatlanfejlesztőktől. Justin és Elena, a gazda lánya biztosak abban, hogy tudnak segíteni. Képes lesz-

e Justin és Elena arra, hogy segítsenek Agathának becses otthona megvédésében? S vajon az ősi 

tündelekvárban rejlik-e a válasz?  

A nagy tábortűz; © Európai Unió, 2020 Illusztrációk: Luca Malisan; Történet: Rudi Miel; Színek: 

Alessio Rizzo. Letöltés: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92f3741b-5224-

11ea-aece-01aa75ed71a1. Egyperces, angol nyelvű, magyarul feliratozott rajzfilmek a legfontosabb 

tudnivalókról:  

● Megújuló energia: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-196320?lg=EN%2FEN 

● Energiamegtakarítás: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-196319?lg=EN%2FEN 

Az emberi fejlődés következő határa (antropocén – új geológiai korszak) 

Megjelent az Emberi Fejlettségi Jelentés (Human Development Report) 30 éves jubileumi kiadása. 

„A következő határ: Az emberi fejlődés az antropocénben” című jelentés azzal érvel, hogy a 

történelem során most először az emberek tudatosan alakítják a bolygót ahelyett, hogy a bolygó 

formálná az embereket. Ez az antropocén, vagyis az emberek kora, és ez fordulópontot jelent az 

emberiség számára. Angol nyelven elérhető: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf. 

Forrás: HAND Szövetség hírlevele. 

Animációs tananyagsegédlet a jövő erdészei számára 

Tíz kisfilmből álló animációs tananyag készült az erdészeti szakközépiskolák tanulói számára. Az 

Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány megbízásából, az Agrárminisztérium támogatásával született 

sorozat az erdősítés témakörében jelent online elérhető segédletet. A videók szabadon megtekinthetők 

az Országos Erdészeti Egyesület youtube-csatornáján: https://tinyurl.com/yxrk2zfz  

Az Országfásítási Programhoz kapcsolódva az online oktatást támogató néhány perces animációk az 

erdészeti szakközépiskolai tananyag erdősítésekkel kapcsolatos fejezeteihez nyújtanak hasznos 

kiegészítést. Összefoglalják az új erdők létesítésének és a meglévő erdők megújításának lépéseit a 

csemetetermeléstől kezdve a kézi és gépi talajelőkészítés és ültetés különböző módszerein át az 

erdősítések befejezésének hatósági ellenőrzéséig. 

Forrás: https://kormany.hu/hirek/animacios-tananyagsegedlet-a-jovo-erdeszei-szamara 

Tanulás a zöld jeles napok apropóján 

Tanulási programok, ötletek a zöld jeles napok megünneplésére vagy csak témájában.  

Dátum Apropo Ötlet digitális munkarendre (is) 

Február 1. A Tisza 

élővilágának 

emléknapja 

2000. január 31-én a Szamos felső folyásának vízgyűjtő területén 

működő Aurul bányavállalat cianiddal és nehézfémekkel szennyezte a 

Szamos és a Tisza folyókat. A szennyeződés február 1-12. között 

vonult le a Tiszán, ökológiai katasztrófát okozva. Nézzük meg az 

egyik érintett ökoiskola emlékünnepét, tavalyról! 

https://youtu.be/cae7VlmM2oU  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6c7d9481-f359-4312-ab95-d87b68a23f02
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6c7d9481-f359-4312-ab95-d87b68a23f02
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92f3741b-5224-11ea-aece-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92f3741b-5224-11ea-aece-01aa75ed71a1
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-196320?lg=EN%2FEN
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-196319?lg=EN%2FEN
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf
https://tinyurl.com/yxrk2zfz
https://kormany.hu/hirek/animacios-tananyagsegedlet-a-jovo-erdeszei-szamara
https://youtu.be/cae7VlmM2oU
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Dátum Apropo Ötlet digitális munkarendre (is) 

Február 2. A Vizes 

Élőhelyek 

Világnapja 

Térképezzük fel a helyi környezet vizes élőhelyeit, végezzünk 

vízvizsgálatot! Kapcsolódjunk a BISEL versenyhez, ha eddig nem 

tettük! (Ld. előzőleg a felhívást.) A „mindent tudó” BISEL kisokos 

segíthet dönteni. Röviden olvasható benne a BISEL történetéről, a 

BISEL-mérésről, a versenyről. https://tinyurl.com/y5yb8434  

Február 16. Húshagyókedd Nézzünk utána, mi az eredete ennek a szokásnak! Miért lenne jó több 

húshagyókeddet tartani, vagyis csökkenteni a húsfogyasztást? Az 

MTVSz arra kéri az iskolákat, óvodákat, hogy heti egy napon 

húsmentes legyen az étkezés. Próbáljuk meg! Lehet-e minden kedd 

„húshagyó”? Gyűjtsünk húsmentes étkezéshez recepteket, készítsünk 

belőle online kiadványt, osszuk meg a családokkal, a közétkeztetés-

vezetővel! 

Március 3. A vadon élő 

állatok 

világnapja 

Vajon mi köze van a világnapnak a vadonélő állatok kereskedelméről 

szóló (CITES) egyezményhez? Melyek ma a veszélyeztetett állatfajok? 

Ha tehetjük, látogassunk el egy állatkertbe, ahol több állatot is 

nemzetközi fajmentési program keretében tartanak. Mi veszélyezteti 

ma a vadon élő állatokat? Készítsünk akciótervet, plakátot, mit 

tehetünk, mely hazai állatfajok megmentésében segíthetünk! 

Szervezzünk mentőakciókat! Pl. békamentés, fecskefészkek mentése, 

sasfészek őrzése. 

Március 6. Energiatakaré-

kossági 

világnap 

Szervezzünk energiajárőr szolgálatot! Figyeljük meg, hol szökik az 

energia, s keressünk megoldást! Több ökoiskolában jó gyakorlat az 

energia-járőrözés.  

Március 

10. 
Beporzók 

napja 

Készítsünk, s helyezzünk el az iskolaudvaron rovarhotelt! 

https://www.facebook.com/beporzoknapja/. Csatlakozhatunk az 

iskolaméhészet programhoz is, ami a Waldorf iskolák 100 éves 

fennállásának alkalmából létrejött kezdeményezés. Fehérlófia Waldorf 

Iskola, Nemesvámos jó gyakorlata: https://tinyurl.com/yyfea9ns  

Rovatszerkesztő: Saly Erika 

 

TUDOMÁNYOS ÚJDONSÁGOK A FENNTARTHATÓSÁG PEDAGÓGIÁJÁBAN 

30-30-as terv a biodiverzitásról 

Decemberben elkészült a Képviselői Információs Szolgálat rövid, közérthető összefoglalója annak 

kapcsán, hogy még október közepén önálló európai biodiverzitás-jelentést publikált az EU, majd 

december közepén több európai és ENSz (online) konferencia is foglalkozott mind az élővilág 

sokféleségével, mind a klímaváltozással. Már 2015 óta nyilvánvaló volt, hogy a világ nem teljesíti a 

biológiai sokféleség védelméről szóló egyezmény (Rio, 1992) részes felei által elfogadott 2010-es 

stratégiai tervben (Aichi tervben) megfogalmazott célok egyikét sem a határidőre, 2020-ra. Még a 

pandémia előtt megfogalmazták a „30-30-as tervet”, az új globális természetvédelmi célt: 2030-ra a 

világ szárazföldi és tengeri területeinek 30%-a legyen védett terület. A tudósok szerint ugyanis a 

világnak a túlélés érdekében több mint 30 százaléknyi természetvédelmi területre lenne szüksége. A 

folyamatot 2021. január 12-én Párizsban megtartott nemzetközi eseményen (Egyetlen Bolygó Csúcs, 

One Planet Summit) próbálták feléleszteni, egyértelműen összekötve a klímaváltozás és a biológiai 

szegényedés hatásait, és a szükséges életmód-változást.  

Az emberi tevékenységek rendkívüli sokkhatást gyakorolnak az ökoszisztémákra és működési 

képességükre. Az elmúlt 300 évben például az összes vizes élőhely több mint 90 százalékát, az elmúlt 

50 évben pedig erdeink 50 százalékát veszítettük el világviszonylatban. Az elmúlt öt évtized alatt a 

földfelszín 75 százaléka jelentősen megváltozott, a vizes élőhelyeknek több mint 85 százaléka 

elveszett globálisan. A kétéltű fajok több mint 40 százaléka, a zátonyképző korallok mintegy 33 

százaléka és az összes tengeri emlős több, mint egyharmada veszélyeztetett.  

https://tinyurl.com/y5yb8434
https://www.facebook.com/beporzoknapja/
https://tinyurl.com/yyfea9ns
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A biológiai sokszínűség minél teljesebb körű megőrzése az emberi élet minőségének hosszú távú 

megőrzéséhez járul hozzá. Az ökoszisztémák szerepet játszanak többek között a víz tisztításában, a 

levegőminőség és az élelmezés-biztonság javításában, a beporzásban, illetve a növényi alapanyagú 

gyógyszerek, gyógyhatású készítmények előállításában. 2012-ben alakult meg a Biológiai Sokféleség 

és Ökoszisztéma-szolgáltatás Kormányközi Testület (Intergovernmental Platform on Biodiversity 

and Ecosystem Services, IPBES), amely az ökoszisztéma-szolgáltatás koncepciót alkalmazó, 

független kormányközi szerv (funkcióiban, működésében hasonló a klímaváltozással foglalkozó 

IPCC-hez). Forrás: Elekházy Nóra összefoglalója, ld. https://tinyurl.com/y52u49b7  

  
A Duna Párkánynál. Forrás: Pixabay 

Finn-észt oktatási szeminárium 

December elején érdekes online előadást hallhattunk Ilona Taimelától a Finnagora-n. A 

jelenségalapú tanulásra épülő egyórás előadás sokféle COVID-kapcsolatot, online tanulási 

módszertant, és némi elméleti tudnivalót is bemutat. A tanulásra motivációt és muníciót adó 

„autentikus” jelenségek közé sorolja Taimela a pandémia mellett a klímaváltozást, a szegénységet és 

egyenlőtlenséget, a 6. nagy fajpusztulást, és a természeti erőforrások eltűnését. Mindezeket közösen 

mint olyan transzdiszciplináris tanulásra, illetve a folyamatos változásról való tanulására alkalmas 

lehetőségként összegzi, amelyeket be lehet és be is kell építeni az iskolába, az oktatásba. Az ezekre a 

jelenségekre épülő transzdiszciplináris tanítás bemutatott finn példáinak a nehézségeit is 

megismerhetjük (24-26. percek). A digitális tanulás ötletei előtt megjegyzi, hogy továbbra is 

létfontosságú az ösztönző, lelkes (inspirált) tanár és a tanulásában motivált tanuló egymással való 

kapcsolata. A video, magyar felirattal, itt elérhető (6-33. perc között): https://tinyurl.com/y5gju84z  

Kristi Salum előadása (ugyanitt, a 37-57. percben) a robotika és informatika észtországi tanítási 

gyakorlatáról szól, erős konstruktivista alapon és fenntarthatósági kompetencia-fejlesztési 

kapcsolattal. Az 54. perctől két percben bemutat egy gyakorlatot a HA függvény eszközmentes 

tanítására. A gyakorlat bármely korosztály jelenléti vagy online tanulására – és megmozgatására – 

alkalmas. 

A JATES 2020. októberi és decemberi tanulmányai 

Előző számunkban a bőséges tudományos tartalom miatt már nem tudtuk bemutatni a három, 

fényszennyezéssel és annak pedagógiai vonatkozásaival kapcsolatos tanulmányt. A cikkek itt 

érhetőek el: https://jates.org/index.php/jatespath/issue/view/13 

Csillagos égbolt és fényszennyezés: oktatáskutatás és tudásfelmérés 
Mika János és munkatársainak felmérése (Measuring inhabitants’ knowledge on technical 

features and physiological effects of light pollution) a fényszennyezés jelenségének, okainak és 

közvetlen hatásainak ismeretét vizsgálta két csillagos égbolt parkunk 1-1 településének lakosai között 

és a kontroll településeken. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület folyóirata (ld. itt: 

https://tinyurl.com/y52u49b7
https://tinyurl.com/y5gju84z
https://jates.org/index.php/jatespath/issue/view/13
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http://www.mee.hu/files/files/et2020-4.pdf) tavaly egy teljes lapszámot a fényszennyezés témájának 

szentelt. A magyar nyelvű cikkek között olyan érdekességeket is találhatnak tanulóink, mint a rajzó 

dunai kérészek „fénnyel terelése”, a Tejút globális láthatósága, vagy Európa fényszennyezési térképe, 

és a fényszennyezés – GDP – alvási problémák közötti kölcsönös összefüggés (azaz trade-off).  

Apró Anna PhD hallgató a fényszennyezés tematikáit keresve elemezte és értékelte a hazai 

köznevelési szabályozókat (Light pollution as environmental problem appearance in national 

core curriculum and in other educational documents). A Nat alapkompetenciák és a 

kulcskompetenciák vonatkozásában azonosította a fényszennyezésről tanulás lehetőségeit. Ezek a 

lehetőségek hat résztémát adtak: a megszerzett tudás alkalmazása a jelenség megismerése során, 

mindennapi energiatakarékosság, a jelenség okozta káros környezeti hatások ismerete, cselekvés és 

aktivitás a káros hatások csillapítására, élettanilag kedvező és kedvezőtlen fényforrások 

megkülönböztetése, és a világítás (használata). A fényszennyezési résztémák és a kompetenciák 

mátrixát a cikk 1. táblázata mutatja (https://jates.org/index.php/jatespath/article/view/193/94, 153. 

oldal). A cikk második felében a szerző a természettudományos tantárgyak tankönyvi tartalmait 

gyűjtötte össze, amelyek a fénnyel, fényszennyezéssel foglalkoznak. A tanulmány a készségtárgyak, 

illetve a humán tantárgyak és a fényszennyezés viszonyát nem érinti. 

Ismeretterjesztés a fényszennyezésről tanösvényekkel – cikkismertetés 
Fodor Éva: Introducing light pollution through nature trails című tanulmánya 2020 őszén jelent 

meg, s jól összefoglalja a pedagógusok számára is fontos tudnivalókat a fényszennyezés jelenségéről. 

Európában és az Egyesült Államokban a népesség 99%-a nem láthatja természetes formájában az 

égboltot a lakhelyén a skyglow jelenség (azaz az égbolt mesterséges ragyogása, az éjszakai égbolt 

diffúz fényereje) miatt. Bár a fényszennyezés a világon csaknem mindenhol jelen van, ez az egyik 

legkevésbé feltűnő környezeti veszély. Nehéz is rá felhívni a figyelmet! A tanösvények alkalmasak 

lehetnek arra, hogy rámutassanak a fényszennyezés következményeire, valamint azokra a mindennapi 

döntésekre és cselekvésekre, amelyekkel az ember személyesen is hozzájárulhat a fényszennyezés 

csökkentéséhez. 

A környezetvédelem iránti érdeklődés felkeltésére (is) a természetben töltött idő a leghatékonyabb 

módszer. A fényszennyezéssel kapcsolatos tanösvények rendkívül pozitív hatást gyakorolhatnak az 

emberek szemléletére, hiszen egyszerre nyújtanak személyes élményt, valamint ismeretszerzési 

lehetőséget. A tanulmány ismerteti a fényszennyezés tanösvényeken keresztül történő bemutatásának 

különböző lehetőségeit, illetve az erre leginkább alkalmasnak tűnő tanösvénytípusokat. Ezek közül 

különös népszerűségnek örvendenek a csillagoségbolt-parkok, amelyek arra szolgálnak, hogy a 

látogatók megtapasztalhassák a fényszennyezéstől mentes, sötét ég megtekintésének élményét. 

Magyarországon jelenleg három ilyen park található, a Zselicben, Hortobágyon és a Bükkben. A 

kutató szerint ezek meglátogatása jelentős mértékben hozzájárulhat a középiskolások környezet-

tudatos szemléletformálásához. 

A cikk itt érhető el angolul: https://jates.org/index.php/jatespath/article/view/192/93. A nemzetközi 

csillagoségbolt „látóhelyek” itt böngészhetők: https://tinyurl.com/y8t8q8b3 . A cikkben hivatkozott, 

magyar nyelvű, 80 oldalas fényszennyezési kiadvány itt érhető el: A fényszennyezésről – világosan! 

Agrárminisztérium−Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest. 82 p. (2020)  

Fodor Éva cikkének ismertetését az Ökoiskolai Hírmondó számára Fecső Aliz, ELTE hallgató írta. 

Online távoktatás hatékonysága a középiskolás tanulók szemszögéből – cikkismertetés 
Szabó Csilla Marianna tanulmánya (A COVID-19 miatt bevezetett online távoktatás 

hatékonysága a középiskolás tanulók szemszögéből) a JATES folyóirat 2020. évi utolsó számában 

jelent meg. Középiskolások körében vizsgálta, hogyan tudtak alkalmazkodni az online 

tanulásszervezés-adta kihívásokhoz a tanulók. A kutatás eredményei azt mutatták, hogy a 

netgeneráció kevésbé élvezte az online iskolai tanulást, mint azt sokan vélik. Különösen rosszul élték 

meg a kortárs kontaktkapcsolatok hiányát. Figyelemreméltó eredmény, hogy a hagyományos 

védőfaktorok (tanulmányi eredmény, szülők iskolai végzettsége) nem bizonyultak védőfaktornak. A 

cikk itt érhető el: https://jates.org/index.php/jatespath/article/view/206/95  

http://www.mee.hu/files/files/et2020-4.pdf
https://jates.org/index.php/jatespath/article/view/193/94
https://jates.org/index.php/jatespath/article/view/192/93
https://tinyurl.com/y8t8q8b3
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Fenyszennyezeses%20utmutato/Fenysz_utm_v_publ_2020_10_01.pdf
https://jates.org/index.php/jatespath/article/view/206/95
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HERA évkönyv, 2020 

Prevenció, intervenció és kompenzáció címmel megjelent a tavalyi HUCER legjobb kutatásaiból 

készült kiadvány, e-könyvként. Letöltés: https://tinyurl.com/y43juhp2. A kötetből 3 cikket ajánlunk 

Olvasóink figyelmébe, amelyben persze ennél sokkal több érdekességet találhatnak. 

Horváth Cintia, Bognár József: A szülők iskolai végzettségének szerepe a fiatal felnőttek 

egészséggel kapcsolatos érték- és szokásrendszerére. (140-151. oldal) A szerzők a 17-18 évesek 

körében mérték fel a mozgás, a pihenés, a táplálkozás, a folyadékfogyasztás, a higiénia, a 

szűrővizsgálatok, a stresszkezelés, a dohányzás, az alkoholfogyasztás és más szokások kapcsán a 

családi háttérváltozókkal való együttjárást. 

Pogátsnik Mónika: A problémamegoldó képesség vizsgálata elsőéves mérnökhallgatók körében 
címmel számol be (286-301. oldal) közérthetően a problémamegoldás kérdőíves vizsgálatának 

faktorairól (ld. a cikk 1. táblázata, 290. oldal). Eredményei közül itt csak egyet emelek ki: az elsőéves 

hallgatók körében a minél jobb (jeles) magyar érettségi eredményű válaszadók körében 

szignifikánsan magasabb a problémamegoldó készség összértéke. A matematika érettségi minősége 

és a problémamegoldó képesség között nem kaptak ilyen összefüggést. 

Taisia Muzafarova: Competencies in ESD in teaching curricula (409-417. oldal) a korábban az 

Ökoiskola Hírlevélben is bemutatott 2012-es fenntarthatóságra nevelési szakpolitikai és módszertani 

kiadvány két eszközét (UNESCO kiadvány, magyarul ld. https://tinyurl.com/yyuew44f) fejleszti 

tovább. A magyar kiadványban a 8. oldaltól szereplő Y segédeszközt és az ugyanitt meghivatkozott 

ESD Lens Review Tool 9.-et egymáshoz igazította. A 14. oldaltól bemutatott tanítási módszertanokat 

pedig a célzott fenntarthatósági kompetenciák szerint javasolja csoportosítani, ld. a HERA évkönyv 

416. oldalán a táblázatot. A szerző munkájának középtávú célja az, hogy a 2015-ben elfogadott ENSz 

FFC-khez is alkalmas legyen az UNESCO tantervfejlesztési eszköze.  

Közösségi kutatás módszertani cikke: budapesti denevérfelmérés 

A közösségi, a mi esetünkben tanulói kutatás (és kutatásalapú tanulás) nemcsak természettudományos 

pedagógusok szerint fontos gyakorlat. Egyre több helytörténeti, családtörténeti, etimológiai, néprajzi 

kutatás ismert itthon is, amelyben a laikusoknak is fontos szerep jut, tehát a diákság is részt vehet 

benne. Számukra az objektivitás tudományos értelmezése így ismét természetessé válik. A fenn-

tarthatóság tanulásának pedig lényegi jellemzője, hogy minél több ember legyen részese a számukra 

is releváns fenntarthatósági kérdések kutatásának.  

Hazánkban 28 denevérfaj él, mind természetvédelmi oltalom alatt áll, nyolc faj fokozottan védett, tíz 

faj Natura 2000 jelölő faj. Tudjuk, hogy a denevérek számos ökoszisztéma-szolgáltatást nyújtanak: 

fontos szerepük van a beporzásban, növények terjesztésében és az ízeltlábúak mennyiségének 

szabályozásában. Jelenlétükről közösségi kutatást indítottak a denevérszakértők 2019 októberében. 

A felmérésben 34 önkéntes segítségével hat denevérfaj biztos jelenlétét mutatták ki Budapest bel-, és 

külterületéről, illetve a környező településekről, mégpedig az ultrahangok rögzítésével és 

elemzésével. A terepi adatgyűjtés őszi hetei után találkoztak a szakértők és az önkéntesek, hogy az 

összegyűjtött hanganyagokról és a hangalapú fajhatározásról beszélgethessenek.  

A felmérés kapcsán a szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy a városokban sok potenciális 

denevérszálláshely található, melyek magasabb és stabilabb hőmérsékletűek a természetes 

szálláshelyeknél. Az utcai lámpák fényénél összegyűlő rovarok pedig biztos táplálékforrást 

jelentenek a zavarástűrő fajoknak. Egy korábbi iskolai (ökoiskolai) konfliktusból, és annak kezelése 

nyomán tudjuk, hogy még a lapostetős iskolák szellőzői, falai is fontos denevér-megállóhelyek 

lehetnek. A biodiverzitás védelmében, fenntartásában a városi iskoláknak a beporzó rovarok, a 

zöldfelületek, a sünök és madarak mellett a denevérekre is gondolniuk kell. 

A szemlézett cikk (Győrössy Dorottya, Szabadi Kriszta Lilla, Sulyán Péter Gábor, Halmai Zalán, 

Görföl Tamás és Zsebők Sándor: Első budapesti közösségi denevérfelmérés – Módszertani 

tapasztalatok és eredmények) elérése: https://tinyurl.com/y5q9lpb3. További információk a részvételi 

és a közösségi kutatásokról: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/kozossegi-kutatas  

https://tinyurl.com/y43juhp2
https://tinyurl.com/yyuew44f
https://tinyurl.com/y5q9lpb3
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/kozossegi-kutatas
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Meghirdetett tudományos konferenciák – ökopedagógusok számára is 

Magyar Forum Carpathicum, Brno, jelentkezés 2021. március 7-ig 
A Forum Carpathicum a Kárpátok Keretegyezmény munkájához kapcsolódó, 3 évente megren-

dezésre kerülő nemzetközi tudományos konferencia, melynek az egyik célja a kárpáti régióban folyó, 

fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos kutatások előmozdítása. A tervek szerint idén lesz olyan 

szekció, ahol az ember és a környezet interakciójával, illetve az ezekről folyó kutatásokkal 

foglalkoznak, beleértve a fenntarthatóságra nevelésnek a Kárpátok biodiverzitás-megőrzése 

szempontjából kiemelten legjobb gyakorlatait. Az ezévi konferencia Csehországban, Brno-ban kerül 

megrendezésre június 21–25 között, amennyiben a járványhelyzet megengedi, de a szervezők 

készülnek a teljesen online megvalósításra is. A konferenciára 2021. március 7-ig lehet 

prezentációval jelentkezni. A megelőző, 2018-as Forum Carpathicum Egerben volt, az absztraktkötet 

itt tekinthető meg (53–65. oldalain, és 93. oldalától szerepelnek benne pedagógiai, nevelési 

kutatások): https://tinyurl.com/y65zv3y4. Az idei konferencia is angol nyelvű. Forrás és részletek: 

http://forumcarpaticum.czechglobe.cz/  

HUCER 2021, jelentkezés március 31-ig 
Környezetpedagógiai és kapcsolódó kutatások eredményeinek bemutatására is alkalmas a Magyar 

Oktatáskutatók Egyesületének (HERA) éves konferenciája, a HUCER. A regisztrációs felület már 

megnyílt. Érdeklődő kollégáknak javasoljuk a korábbi évek absztraktköteteinek átlapozását, 

ötletadóul: http://hera.org.hu/absztraktkotetek/. A jelentkezési határidő 2021. március 31., a 

konferencia május 27-28-án lesz, a BME szervezésében. További részletek és tudnivalók: 

http://hera.org.hu/hucer-2021-konferenciaabsztrakt_eng/  

Ökológus Kongresszus, 2021. augusztus 
A Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete (MÖTE) és az Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) 

szervezésében 2021. augusztus 24-26. között megrendezi a 12. Magyar Ökológus Kongresszust 

(MÖK). A konferencia helyszíne az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Vácott vagy online. A 

konferenciára jelentkezni a MÖTE honlapján lehet majd (https://www.ecology.hu ).  

Rovatszerkesztő: Könczey Réka 

 
Boldog Új Esztendőt kívánunk ezzel az olvadó fagyallal! Forrás: Pixabay 

 

Kiadja az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya 

Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

WEB: www.oktatas.hu 

Felelős kiadó: Brassói Sándor 

Összeállították a Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályának munkatársai 

Kizárólag elektronikus formában jelenik meg. 

https://tinyurl.com/y65zv3y4
http://forumcarpaticum.czechglobe.cz/
http://hera.org.hu/absztraktkotetek/
http://hera.org.hu/hucer-2021-konferenciaabsztrakt_eng/
https://www.ecology.hu/
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környezettudatossági, sem kommunikációs szempontból nem szükséges. Ha mégis nyomtatja, 

használjon újrapapírt, és kétoldalas nyomtatást! 

 

AKTUÁLIS HÍREK 

Ökoiskola hálózati hírek  

Címpályázati felhívás 
Megjelent az Ökoiskola és Örökös Ökoiskola címpályázat, és erről az Oktatási Hivatal KIR 

rendszerén keresztül minden iskola  értesítést kapott. A pályázatokat 2021. április 30-ig lehet 

benyújtani, kizárólag  online módon. Bármely fenntartó iskolája pályázhat. Az önálló ügyvitellel 

rendelkező feladatellátási helyeknek (székhely, tagintézmény) önállóan kell pályázatot benyújtaniuk. 

Az önálló ügyvitellel nem rendelkező feladatellátási helyek önállóan nem pályázhatnak, helyettük a  

székhely- vagy tagintézmény nyújthat be pályázatot. Ha a korábban Címet elnyert intézmény az egy 

év türelmi időt követően a 4. évben sem kezdeményezi a Cím birtoklásának meghosszabbítását, akkor 

a 3+1 év lejártával azt automatikusan elveszíti. A Címet korábban elveszítő intézmény újabb pályázat 

útján nyerheti vissza Címét. Ez esetben a Címre elsőként pályázó intézményként kell pályáznia. Az 

utoljára 2016 szeptembere előtt Ökoiskola címet nyert iskolák már nem hosszabbíthatják meg 

címüket, csak elsőpályázóként nyújthatnak be pályázatot.  

Az utoljára 2016-ban Ökoiskola Címet nyert iskolák (oklevelük dátuma 2016. szeptemberi vagy 

decemberi) tehát akkor tarthatják meg Ökoiskola címüket, ha a címmegújító pályázatukat benyújtják 

április 30-ig.  

Részletek: 

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

Zöldóvoda eredményhirdetés 
Az ökoiskolák és a zöld óvodák mindig is egymás természetes partnerei voltak. Nemcsak a 

beiskolázás, hanem a közös települési programok, a közösen szervezett óvodakert-látogatások vagy 

nyitott iskolai Föld-napi rendezvények is összekötik őket. Januárban zajlott le a 14. zöld óvoda 

pályázat eredményhirdetése. A minősítést összesen 208 óvoda nyerte el, ebből 60 óvoda először, 47 

másodszor, 50 harmadszor, míg 7 intézmény Címmegtartó Zöld Óvoda, és 44 az Örökös Zöld Óvoda 

címet kapta meg. Forrás: https://kormany.hu/hirek/15-eves-a-zold-ovoda-program-ujabb-

intezmenyek-nyertek-el-a-cimet  

Beszámolók és felhívások a fentarthatóságra nevelés témáiban 

Lehoczky János-díj az erdei iskoláztatásért  
A Lehoczky János-díjat 2005-ben alapította az Erdei Iskola Egyesület. Az elismerést olyan 

szakemberek kaphatják meg, akik sokat tesznek az erdeiiskola-mozgalom kiterjesztéséért, az ifjúság 

környezettudatosabb gondolkodásmódjáért és a fenntartható fejlődés népszerűsítéséért. 2020-ban a 

díjazott dr. Lampert Bálint, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának oktatója, a 

ravazdi erdei iskola programfelelőse. Az elmúlt két évtizedben több ezer óvodásnak és iskolásnak 

tartott erdei iskolát. Forrás: https://uni.sze.hu/rangos-erdei-iskolai-dijat-kapott-a-szechenyi-istvan-

egyetem-oktatoja  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles
https://kormany.hu/hirek/15-eves-a-zold-ovoda-program-ujabb-intezmenyek-nyertek-el-a-cimet
https://kormany.hu/hirek/15-eves-a-zold-ovoda-program-ujabb-intezmenyek-nyertek-el-a-cimet
https://uni.sze.hu/rangos-erdei-iskolai-dijat-kapott-a-szechenyi-istvan-egyetem-oktatoja
https://uni.sze.hu/rangos-erdei-iskolai-dijat-kapott-a-szechenyi-istvan-egyetem-oktatoja
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Maradék nélkül  
Az élelmiszerpazarlás fenntarthatósági, gazdasági és erkölcsi probléma is egyben. Hosszútávú 

megoldásában a szemléletformálás és az oktatás szerepe a legfontosabb. 2021. február 25-én került 

sor a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék nélkül programjának záró 

konferenciájára. A komplex oktatási program csaknem 300.000 gyerekhez jutott el nyomtatott és az 

online letölthető oktatási csomagok révén. A program munkatársai és önkéntesei 58 iskolában 

tartottak személyesen bemutató foglalkozásokat, amelyeken 1800 gyerek és 110 pedagógus vett részt. 

A program vetélkedőibe, játékaiba 2300 gyerek kapcsolódott be. A munkafüzet és az online játékok 

itt érhetők el: https://maradeknelkul.hu/iskolai-program/oktatasi-segedanyagok/ .  

A közétkeztetés számára készült útmutató itt található: https://tinyurl.com/6mhan5fn . Javasoljuk, 

hogy a 20-21. oldalon szereplő ellenőrző listát beszéljék meg, osszák meg az ökoiskolában az étkez-

tetésért felelős munkatársakkal. 

Forrás és részletek: https://tinyurl.com/uxhm66wh  

Beszámoló a Beporzók Napjáról 
Magyarországon 2018 óta „ünneplik” a Beporzók napját (március 10.). Valójában azokat az állatokat 

ünnepeljük ezen a napon,, amelyek nélkül egyharmaddal kisebb lenne a terített asztal, kétharmaddal 

kevesebb lenne a termesztett növényi termés. Másképpen fogalmazva, a termesztett növények 

kétharmada és az élelmiszereink egyharmada rovaroktól függ. Ideje észrevennünk, mekkora nyüzsgés 

folyik a természetben, a kertekben, a virágláda körül! A haszonélvezők nemcsak mi vagyunk. A 

virágok is azok, a szorgos rovaroknak nektárral, virágporral „fizetnek”.  

A Beporzók Napjához csatlakoztak iskolák, múzeumok és teljes települések is. A Budapest XII. 

kerületben kiadott lakossági tájékoztató füzetből például megtudhatjuk, hogy madarak: a füzikék, a 

poszáták és a kékcinke számára is fontos táplálék kora tavasszal a virágpor. Igen, ez azt jelenti, hogy 

beporzást is végeznek táplálkozás közben. A múzeumok és számos iskola rovarhotelt állított vagy 

újított fel a kertjében. A pásztói Zsigmond Király Általános Iskola egy egész hetet szánt a beporzókra. 

A történetmesélők közössége társas táblajátékot fejlesztett, amit sokan kipróbáltak. Az Országos 

Pedagógiai Könyvtár és Múzeum is elkészítette és felavatta első rovarszállóját a Tündérpalota 

udvarán. 

Források: http://www.beporzoknapja.hu/ és https://magyarmuzeumok.hu 

 

Zsálya és földi poszméh. Forrás: Pixabay 

https://maradeknelkul.hu/iskolai-program/oktatasi-segedanyagok/
https://tinyurl.com/6mhan5fn
https://tinyurl.com/uxhm66wh
https://www.hegyvidek.hu/download.php?docID=78044
http://www.beporzoknapja.hu/
https://magyarmuzeumok.hu/
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Rovarszállót az iskolába! 
A beporzó rovarok eltűnése felgyorsult. Erről a veszélyes helyzetről egyre több adat elérhető, 

amelyekről az Ökoiskolai Hírmondó is rendszeresen tájékoztat. Városias környezetben is sokat 

tehetünk a beporzókért. Élő- és búvóhelyet hozhatunk létre a rovarvilág számára. Sokféle anyagból, 

akár hulladék anyagokból is zugokat, bölcsőket és menedékeket kínálhatunk. A nádszálak csöveibe, 

a vályogtégla és a fadarabok furataiba magányosan élő (tehát nem „fullánkos”) faliméhek és 

szabóméhek hordják a nektárt és virágport. Egyetlen utód számára átlagosan 600 virágról kell 

táplálékot gyűjteni, s közben a beporzás áldása is megtörténik. Miközben a gazdasági és természet-

védelmi haszon sem megvetendő, a tanulási helyzet sem utolsó! Amelyik gyerek elnézi ezeknek a kis 

bundás méhecskéknek a szorgoskodását, annak talán a rovarvilággal kapcsolatos hiedelmei meg-

változnak. A rovarszálló állítás jelentős szemléletváltással jár együtt.  

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület javasolja az iskoláknak, hogy létesítsenek rovarszállót. A 

kezdeményezést a Pulszky Társaság, a Magyar Múzeumok társasága is felkarolta és támogatja. Az 

iskolai és múzeumi felhíváshoz készült segédletek: a rovarszállók általános bemutatása, a rovarszálló 

készítése, a rovarbarát kert kialakítása, és egy összefoglaló arról, hogy miért szeretnek a beporzók a 

városokban élni. Forrás és részletek: http://mkne.hu/rovarszallot-minden-iskolaba/ 

Víz világnap, ivóvíz minden nap 
A HAPPY (Hungarian Aqua Promoting Program in the Young) program célja, hogy a magas 

energiatartalmú italok helyett tiszta vizet igyunk. A vízfogyasztás népszerűsítése a gyermekkori 

elhízás ellen és a túlsúly csökkentésére jött létre 2007-ben. A HAPPY-héthez való csatlakozás 

feltétele legalább egy – az OGYÉI által ajánlott vagy az iskola/óvoda által kidolgozott – 

vízfogyasztást népszerűsítő programelem megvalósítása. Az OGYÉI által kidolgozott programok 

közt szerepel többek között a „vízpróba” sportverseny, a „vízizsaru-szolgálat”, a „csíííz-víííz 

fotópályázat”, és „Vízbár” kialakítása (a mosdón kívüli ingyenes vízvétel biztosítására). A 

merőkanál.hu weboldalon ingyenesen letölthetők a részletes leírások, számos, korcsoportspecifikus 

edukációs anyag és segédlet, melyek izgalmassá teszik a HAPPY-hetet. Forrás és részletek: 

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/vizivast-nepszerusito-orszagos-program-fiataloknak  

PET-mentes iskolaprogram 
A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány programja segíti a környezet- és egészségtudatosabb 

vízfogyasztási gyakorlatot bevezetni és elfogadni az iskolákban. A programból ivóvízhálózatra 

csatlakoztatott vízadagoló automaták és kulacsok használatához nyújt támogatást az Alapítvány. 

Folyamatosan várják azon iskolák jelentkezését, akik szeretnék száműzni mindennapjaikból az 

egyszer használatos műanyag palackokat. Részletek: https://kbka.org/pet_mentes_iskolaprogram/  

Fenntarthatósági témahét: április 19-23. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelésben 2021. április 19-23-ra hirdette meg a 

Fenntarthatósági Témahetet, amelynek célja a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése iskolai 

keretek között. A 2020/2021-es tanév kiemelt témái az erdő mint ökoszisztéma, a zöld gazdaság és a 

fenntartható közösségek. Az iskolák részletes tájékoztató levelet is kaptak, amely a különféle 

vetélkedőket is ismerteti. A pontgyűjtő játékban és a különféle iskolák közötti vetélkedőkben csak 

regisztrációval lehet részt venni. Regisztrációval vagy anélkül, a Föld Napját minden ökoiskola 

megünnepli. A korábbi éveknek megfelelően ehhez óraterveket vagy projektötleteket a 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ honlapon tesz közzé a PontVelem Nonprofit Kft. Az Öko-

divathét, vagy a Mi kis ökofalunk című modulok a rutinos ökoiskolák figyelmére is méltán tartanak 

igényt. Az újdonság erejével hat például a 15-17 éveseknek javasolt Fenntartható háztartás c. 

projektötlet. A multiplikátori és mentori szerepet vállaló pedagógusok felkészülése már megtörtént, 

támogatásukért szintén a fenti honlapon lehet jelentkezni. Fenntartható témaheteket kívánunk az 

ökoiskoláknak! 

Föld Napja (április 22.) régiségek és újdonságok 
A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Ötletét John 

McConnell békeaktivista vetette fel 1969 októberében egy városi konferencián, San Franciscóban. 

http://www.beporzoknapja.hu/wp-content/uploads/2021/02/Rovarszallo-altalanos-bemutatas.pdf
http://www.beporzoknapja.hu/wp-content/uploads/2021/02/Egy-rovarsz%C3%A1ll%C3%B3-kivitelez%C3%A9s%C3%A9nek-r%C3%B6vid-le%C3%ADr%C3%A1sa.pdf
http://www.beporzoknapja.hu/wp-content/uploads/2021/02/Rovarbar%C3%A1t-kert-l%C3%A9tes%C3%ADt%C3%A9se.pdf
http://www.beporzoknapja.hu/wp-content/uploads/2021/02/Miert-fontosak-a-varosi-kertek.pdf
http://www.beporzoknapja.hu/wp-content/uploads/2021/02/Miert-fontosak-a-varosi-kertek.pdf
http://mkne.hu/rovarszallot-minden-iskolaba/
https://merokanal.hu/happy-het/
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/vizivast-nepszerusito-orszagos-program-fiataloknak
https://kbka.org/pet_mentes_iskolaprogram/
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
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Hívőként azzal érvelt, hogy az emberek nem hanyagolhatják el a Földet (Zsolt. 115,16.). Az esemény 

mai napig használt jelképét, zászlóját is ő találta ki. Ebben az első holdra szállás alkalmával készült 

Föld fotó inspirálta: Neil Armstrong és Edwin Aldrin 1969. július 21-én készítette a világhírű felvételt 

a Földről, még azelőtt, hogy kiszálltak volna az Apollo 11 leszállóegységből, és megkezdjék az 

emberiség első holdsétáját. A Földet is ábrázoló zászlót vonják fel az ENSZ-ben a tavaszi 

napéjegyenlőség alkalmából 1971 óta, s ugyanakkor megkongatják az ENSZ békeharangját is.  

McConnell eredeti elképzelésének megfelelően az északi féltekén március 21-én, a déli féltekén a 

szeptemberi napéjegyenlőség alkalmával kellett volna ünnepelni a Föld Napját. McConnell élete 

végéig sajnálta, hogy nem a tavaszi napéjegyenlőség napja lett a vonzó és híres Föld Napja, miközben 

elismerte az áprilisi Föld Napja értékét. Az eredeti koncepciónak megfelelően ünneplik azonban az 

ENSZ Nemzetközi Békenapját szeptember 21-én, a déli félteke tavaszi napéjegyenlőségén. A 

katolikus egyház kezdeményezésére született Béke Világnapot pedig január elsején ünnepeljük.  

A Föld Napját tehát első ízben 1970-ben ünnepelték San Franciscóban. S hogy az egy hónapos 

csúszást mi okozta? McConnell beszámolója szerint az, hogy a friscói polgármester az előző évtől 

kezdve, a Santa Barbara melletti egyik olajfúró platform 1969 januári szörnyű olajkatasztrófája miatt 

egyetemi „Környezeti Nevelési Betanítási Napot” (mai fogalmaink szerint témanapot, külsős 

fellépőkkel) szervezett április 22-ére, s nem tartották volna szerencsésnek, ha a hagyomány megtörik. 

Az egyetemi esemény szervezője volt Denis Hayes, akit sokan tartanak a Föld Napja 

kezdeményezőjének. Az eseményt 1970-ben, McConnell hatására keresztelték át Föld Napjára. A 

világ számos országa, s Magyarország is csak 1990-től kezdve, és április 22-én ünnepli a Föld Napját. 

Mára ez a legnagyobb önszerveződő környezeti megmozdulás Magyarországon. A most 51 éves 

esemény egy cselekvő ünnep: kevésbé a szemlélődésről, mint a tettekről szól. 

A Föld Napját legalább 1 milliárd ember ünnepli meg minden évben, április 22-én. A hazánkon kívüli 

akciókról itt lehet tájékozódni: https://www.earthday.org/earth-day-2021/. Fontos eseménynek tűnik 

idén, hogy az USA elnöke különleges Klímacsúcsot (Leaders’ Climate Summit) hívott össze erre a 

napra, amelyen a klímaváltozással, és a tudomány szerepének elismerésével kapcsolatos feladataikat 

hivatalos formában is elfogadják. Források: https://www.earthday.org/earth-day-2021/ és 

https://web.archive.org/web/20120331232111/http://ifphc.org/pdf/Heritage/2010.pdf 23. o. 

Rajzpályázat az Év kétéltűjéről, a zöld varangyról április 30-ig 
Pályázni lehet hazánk egyik leggyakoribb békáját, a zöld varangyot ábrázoló alkotásokkal. A Magyar 

Madártani és Természetvédelmi Egyesület gyermekek és fiatalok részére kiírt rajzpályázatának célja, 

hogy minél szélesebb körben megismertessék és megszerettessék hazánk e különleges kinézetű, 

katonás rejtőszínű, mosolygós, fémeszöld szemű hasznos kétéltűjét. Részletek: 

https://www.mme.hu/khvsz/zold-varangy-rajzpalyazat  

Madarak és Fák Napja, május 10. 
1891-ben Magyarországon tartották meg a II. Nemzetközi Ornitológiai Kongresszust, Herman Ottó 

közreműködésével. 1893-ban az ő hathatós közreműködése eredményeként jött létre a Magyar 

Ornitológiai Központ, amelynek alapító igazgatója volt. 1901-ben A madarak hasznáról és káráról 

címmel jelent meg munkásságának legnépszerűbb könyve. Ezt követően, 1901-ben miniszteri 

rendelet jelent meg a hasznos madarak védelmére. 1902-ben Chernel István (az Ornitológiai Központ 

munkatársa) megszervezte a Madarak Napját. Herman Ottó, tudomást szerezve az amerikai 

iskolákban 1894-től bevezetett Madarak napja és Fák napja ünnepekről, indítványozta az átnevezést 

és az általánossá tételt. 1906-ban Apponyi Albert Herman Ottó közbenjárására rendeletet adott ki, 

mely négy nyelven előírta, hogy a népiskolák tavasszal egy napot szenteljenek a madaraknak és 

fáknak (történelmi emlékfáknak). Az I. világháborúig országos mozgalommá vált az ünnep, majd 

átmeneti szünet után a 30-as években újra feléledt. 1945–87 között (a kazincbarcikai találkozóig, ld. 

pl. https://tinyurl.com/36fun35d 3.4.1. fejezete) nem ünnepelték. Természetvédelmi törvényünk 

megfogalmazása szerint most minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap 

megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság - különösen az ifjúság - természet védelme iránti 

elkötelezettségét kell szolgálnia.  

https://www.earthday.org/earth-day-2021/
https://www.earthday.org/earth-day-2021/
https://web.archive.org/web/20120331232111/http:/ifphc.org/pdf/Heritage/2010.pdf
https://www.mme.hu/khvsz/zold-varangy-rajzpalyazat
https://tinyurl.com/36fun35d
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Még mindig: „Regényes természet” – irodalmi pályázat május 15-ig 
Mint előző számunkban már jeleztük, 18 éveseknek és tanároknak szóló, pénzdíjas pályázatot írt ki 

az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. Részletek: https://aktivmagyarorszag.hu/regenyes-

termeszet-irodalmi-palyazat-ifjusagi-regenyek-megalkotasara/  

Ökos utazás 
Van néhány egyszerű szabály, aminek a betartásával máris óriási lépést teszünk abba az irányba, hogy 

az utazásunk ne kizsákmányoló, hanem támogató tett legyen: 

1. Kutass, tájékozódj, derítsd fel a helyzetet!  

2. Csak fényképeket hozz, és csak a lábnyomodat hagyd magad után!  

3. Helyben költsd el a pénzed!  

4. Takarékoskodj a készletekkel!  

5. Sétálj, amikor csak teheted!  

6. Maradj a turistaúton!  

7. Tanulj a kultúráról!  

8. Használd a lehető legkevésbé szennyező közlekedési eszközt!  

9. Ellensúlyozd az utazáskor keletkezett gázok kibocsátását!  

10. Fogyassz helyben termett élelmiszert! 

Naponta egy átlagos magyar háztartás 400 liter, egy átlagos kanadai háztartás 326 liter ivóvizet 

használ fel. Havonta egy 700 fős fejlődő országbeli falu átlagosan 500 liter vizet fogyaszt. Egy 

luxusszálloda egyetlen vendége pedig 1800 liter vizet használ fel éjszakánként. (www.maviz.hu és 

https://sustainabletourism.net). Ezek ismeretében meglepő, hogy az ökoturizmus irányelvei között 

nem szerepel sem a luxusszállók kerülése, sem az erőforrásokkal való takarékoskodás. A World 

Travel and Tourism Council (WTTC) javasolt irányelvei alapján az ökoturizmus főbb jellemzői 

(WTTC/WTO and Earth Council 1999): 

 természeti vonzerőkön alapul, 

 környezet-, természet-, kultúra-orientált, 

 kis csoportlétszámú, 

 résztvevői számára környezeti, természetvédelmi ismeretterjesztést nyújt, 

 tudatosan oktató- és informáló szerepe van, 

 védi a veszélyeztetett természeti környezetet, 

 csökkenti a szezonalitásból fakadó hátrányokat, 

 a résztvevők hozzájárulnak a természeti környezet állapotának megőrzéséhez, 

 korlátozza a környezetbe kerülő szennyezést, 

 hasznot hoz a helyi lakosság számára, 

 hasznot hoz a természetvédelmi szervezet számára, 

 elősegíti egy térség potenciális értékeinek komplex hasznosítását. 

A hazai természetvédelmi közintézmények szerint az ökoturista: 

 A védett helyszínek megközelítése során kerékpárt vagy vonatot használ, esetleg telekocsival 

érkezik. 

 A kijelölt utakról nem tér le. 

 A környezetből nem kirívó, illetve réteges ruhát visel. 

 Csendes és figyelmes. 

 Nem dobja el a szemetet, és nem hagy nyomot maga után a természetben. 

 Helyiek, környékbeliek által üzemeltetett szálláshelyet, vendéglőt vesz igénybe. 

 Kutyáját pórázon tartja kirándulás közben. 

Helyi termékek a közétkeztetésben 
Ismert, hogy a helyi termékek helyben történő felhasználása a fenntarthatóság és a fenntarthatóságra 

nevelés szempontjából is fontos. Magyarországon nincsen szigorú meghatározása a helyi terméknek. 

Az elmúlt évtizedben a legalább 50%-os arányt, és a 30, 40, 50, 70 km-es termelési-végfelhasználási 

https://aktivmagyarorszag.hu/regenyes-termeszet-irodalmi-palyazat-ifjusagi-regenyek-megalkotasara/
https://aktivmagyarorszag.hu/regenyes-termeszet-irodalmi-palyazat-ifjusagi-regenyek-megalkotasara/
http://www.maviz.hu/
https://sustainabletourism.net/
http://magyarnemzetiparkok.hu/felelos-okoturista/
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távolságot értették helyi terméken és fogyasztáson a különböző szereplők. Az egyes termékekre és a 

különféle tájak adottságaira (népsűrűségre, szállítási módra) gondolva helyes, hogy a szállítási 

(termelési és felhasználási) távolság rugalmasan értelmezhető. Miután a modern, fenntarthatósági 

indoklású helyi termék preferencia már másfél évtizede egyértelműen jelen van az országban, az 

50%-os arány alacsony. Ideje emelni ezt a mértéket!  

Ha csak az élelmiszerellátásra gondolunk, azaz a kézműves dísztárgyak, cikkek, ipari nyersanyagok 

kereskedelmét kihagyjuk, akkor is „könnyen léphetünk nagyokat”. A termékek túlnyomó többségét 

nem távolsági, hanem közeli kereskedelemben érdemes megvenni, minél közvetlenebb kereske-

delemben. Nemcsak a távolról szállítás, hanem a hosszú, sokszereplős kereskedelmi láncolat is növeli 

az ökológiai lábnyomot. A közétkeztetésben jövő januártól 60%-ra, majd 2023 januárjától 80%-

ra nő a helyi, illetve a rövid ellátási láncból (REL) származó termékek elvárt legkisebb aránya. Rövid 

az ellátási lánc, ha legfeljebb egy kereskedő közvetíti a termelő termékét a felhasználóhoz. Az idén 

szeptembertől meghirdetett közétkeztetési közbeszerzéseknél a szempont alkalmazása kötelező. 

A helyi termékek fogyasztása közben sem szabad elfelejteni egy fontos szempontot. A globális 

együttműködés és együttérzés ugyanúgy szükséges a fenntarthatóság eléréséhez, a társadalmi 

biztonsághoz, mint a helyi közösségek erőssége. Ennek legfontosabb módja a méltányos keres-

kedelem. A távoli tájak és emberek termékeinek jelenléte életünkben azt is meghozza, hogy fennma-

radásuk nekünk is fontos. A globális szintű szolidaritás, és az alkalmazkodóképesség erősítése miatt 

tehát sosem lehet cél a 100%-os önellátás, még az élelmiszerellátásban sem. Fontos, hogy mindenki-

nek legyen, lehessen kapcsolata másfajta kultúrákkal, az élelmezésben például legalább néhány 

százaléknyi távoli vagy idegen termék ízében.  

Forrás: 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet, és Csite András szóbeli közlése (Hétfa Kutatóintézet) 

Ökológiai gazdálkodási ambícióink  
Az ökológiai területek aránya a világ összes mezőgazdasági területéhez képest alig éri el 1,5%-ot. 

Magyarország a világ 12. legnagyobb ökogyümölcs-termelője, miközben az ökológiai gazdálkodásba 

bevont területek – folyamatosan növekvő – aránya most 5,7%. Még ezzel is megelőzzük Nagy-

Britanniát, Hollandiát, Bulgáriát vagy Romániát. Az EU 2030-ig 25%-ra szeretné emelni az európai 

ökoterület arányát. Az Európai Unióban már most évente 8-10%-kal bővül a bioélelmiszerek piaca, 

azaz a kereslet erős.  

A gyümölcstermesztésben hazánkban kiemelkedő a bodza (több mint 20%), a homoktövis, a dió (több 

mint 40%), az almatermésűek (15-20%), a cseresznye és a meggy ökoterület aránya. Tehát az ezeket 

a gyümölcsöket a kínálatban tartó közétkeztetők könnyebben találnak minősített ökoterméket a 

tanulók számára is. Forrás: https://www.biokutatas.hu/hu/  

Compocity-kezdeményezés 
A hagyományos kerti, iskolakerti komposztálás szabad földterületet igényel, és aerob folyamatként  

zajlik. Szerves anyag, levegőztetés és 6-8 hónap szükséges hozzá. A hazai start-up kezdeményezés 

egy másik, anaerob eljárásra épül, és beltéri, azaz talajmentes és területmentes módszer. A szerves 

anyag kezelése a beltérnek megfelelően higiénikus. Az anaerob eljárás Japánból származik, és nálunk 

kevésbé ismert. A folyamat sokkal gyorsabb, csak kb. 14 nap. Alacsonyabb a hőmérséklet, amelynek 

következtében a tápanyagok jobban megmaradnak a komposztba, illetve a keletkező előkomposztnak 

nincsen szaga.  

A Compocity az eljárást automatizálta egy alumínium gömbbe illesztett mechanikával és 

elektronikával (a Compocity Ökorobot), és a folyamatot applikációval is kiegészítette. A Compocity 

ÖkoRobot áramfogyasztása minimális, átlagos használat esetében havonta 5 kWh, és az adatforgalma 

360 kB, amelynek ökolábnyoma nem mérhető. Az Ökorobot gyártásának anyagai és folyamatai 

ökoetikusak: főképp itthoni újrafelhasználható anyagokból, hazai gyártóval dolgoznak. 10 eszköz 

készült el, amelyekre nagyon nagy az érdeklődés. Ezeket a mostani tesztidőszakban 2-3 hetes 

ciklusokra helyezik ki. A tesztelésben már részt vesz például egy veszprémi lakóközösség és egy 

óvoda, a Recobin, a Worksdot, a Design Terminal, az Új Budai Alma Mater Általános Iskola, s majd 

https://www.biokutatas.hu/hu/
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az óvodák, iskolák újranyitása után egy sor ajkai, veszprémi és budapesti iskola, óvoda is tervezi. A 

tesztidőszak 2021 őszéig tart. 

Az eszköz az életútelemzés eddigi adatai alapján a kerttel, nagyobb udvarral sem rendelkező városi 

intézmények környezettudatos és felelős választása. Ezen túl az Ökorobotnak nagyon erős 

demonstrációs hatása van. Könnyű megérteni a tápanyag körforgást, alkalmazni az anyag-

tudatosságot, és elfogadni a talajt mint erőforrást. A gömbön belül egy 40 literes, cserélhető 

kapszulában gyűlik az óvodában vagy irodában keletkező szerves hulladék. A Compocity szenzorai 

méréseket végeznek a hulladék bekerülése után, és a komposztálás közben is. A számítások alapján 

egy kapszula két hét alatt telik meg egy 80-100 fős óvodában, miközben a kommunális hulladék 

csökken, azaz „a kuka megkönnyebbül”.  

 

A Compocity Ökorobot működési ciklusa (Forrás: https://compocity.help/how ) 

A kapszula cserélhető, és a vállalkozás most szolgáltatásként kínálja azt. Mint tudjuk, a fenntartható 

közösségek egyik módszere az, hogy a nagyértékű eszközök helyett szolgáltatásokat veszünk 

igénybe. A szolgáltatások a fontos képességekkel bírók munkaidejét, azaz emberi erőforrást 

hasznosítanak. Emiatt a szolgáltatásokra épülő gazdasági egységek általában stabilabbak, mint a 

nyersanyagokra vagy tőkére épülők. Az induló költség esetünkben a telepítést, a beüzemelést és az 

indító foglalkozást fedezi. Ezt követően a havi „előfizetés” a barátságos mikroorganizmus (komposzt 

tea) töltési díját, a komposzt kapszulák cseréjét, és amennyiben helyben nem tudják felhasználni, a 

felelős hasznosítást biztosítja. 

A komposzt elhelyezése nem okoz gondot ott sem, ahol nincsen lehetőség közös ültetésre, saját kerti 

felhasználásra. Például a közösségi kertek lehetnek a helyben fel nem használható komposzt haszno-

sítói. A Compocity aktivistái a helyszíni adottságokhoz igazodva segítik a közelben hasznosítani a 

kész komposztot. 

A Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Veszprémi Csillag Úti Óvoda 

példáját (https://youtu.be/F6JHuGYA38U), és egy híradó tudósítást (a közvetítés 4:30-8:30 percek 

között itt: https://mediaklikk.hu/video/most-tortenik-2021-02-17-i-adas-4/) ajánlunk olvasóinknak.  

Források: https://tinyurl.com/8myaxnhv, https://compocity.help/, https://tinyurl.com/hsnezevj és az 

alapító innovátorok személyes közlése 

TEIKEI: ahol a termelők az arcukat is adják 
Ahogy Magyarországon a kosárközösség, úgy Japánban a Teikei a legismertebb közvetlen 

élelmiszerkereskedelmi forma. A teikei közösség a biotermelőit azzal támogatja, hogy a terményeiket 

felhasználóként közvetlenül átveszi, s erre éves előjegyzést köt. A termelők és a fogyasztók kölcsönös 

kapcsolatát tudatosan erősítik sok beszélgetéssel, közvetlen találkozással. Ugyan a teikei szó 

https://compocity.help/how
http://kozossegikertek.hu/kertek/
https://youtu.be/F6JHuGYA38U
https://mediaklikk.hu/video/most-tortenik-2021-02-17-i-adas-4/
https://tinyurl.com/8myaxnhv
https://compocity.help/
https://tinyurl.com/hsnezevj
https://kosarkozosseg.hu/terkep/
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együttműködést, közös üzletet jelent, a fogalmat mégis a közösség által támogatott mezőgazdaság 

egyik jeligéjével, „a termelő arcával vállalt élelem” szintagmával azonosítják. A japán mozgalom és 

fogalom feltehetően Rachel Carson Néma tavasz c. könyvének (1962) hatására született a hatvanas 

évek közepén. Ez a könyv lendítette fel a német biodinamikus, vagy az angol organikus mezőgazda-

ságot is. Az arccal jelölt termékek minden bizonnyal személyesebb kapcsolatot jelentenek. S itthon: 

ha kosárközösség nem érhető el számunkra, a most 417 működő helyi piac valamelyike talán az lehet. 

Források: http://www.pillangokertek.hu/kozosseg-altal-tamogatott-mezogazdasag/ és Rodale 

Institute: The history of community supported agriculture 

Új választható kerettanterv a Fenntarthatóság tantárgy tanítására 
„Az mégsem járja, hogy az év 52 hetéből csak egy hetet foglalkozunk tematikusan a 

fenntarthatósággal. Ezért közösen fejlesztettünk és elkészítettünk egy fenntarthatósági tankönyvet, 

illetve az ahhoz tartozó különböző oktatási segédanyagokat” – nyilatkozta a Kék Bolygó Klíma-

védelmi Alapítvány és a PontVelem Nonprofit Kft. az új tanterv és tankönyv bemutatásakor.  

Az elfogadott kerettantervek között februártól elérhető a 9. vagy 10. osztályok számára készült 

kerettanterv. Rögzíti a fenntartható fejlődésre való felkészülést segítő, a 9. vagy 10. évfolyamon 

választható egy tanéves, heti egy tanórás tantárgy keretében fejlesztendő kompetenciafókuszokat, a 

kompetenciák eléréséhez szükséges tudáselemeket, megjelöli azokat a kapcsolódási pontokat, ame-

lyek más tantárgyi tartalmakból a témához rendelhetők, illetve meghatározza a tanulási eredmé-

nyeket. A 9. vagy 10. évfolyamon választható tantárgy célja elsősorban nem a lexikális ismeretátadás, 

hanem a pozitív környezeti attitűd megalapozása és fejlesztése, valamint a fenntarthatósággal kapcso-

latos ágencia megerősítése. A más tantárgyak keretében megszerzett ismeretek integrálására is 

alkalmas. A tantárgy témakörei szorosan illeszkednek a tanulók mindennapi tapasztalataihoz. A tanu-

lás módja elsősorban a tapasztalatszerzés és -elemzés, az ok-okozati összefüggéseken alapuló 

mérlegelő gondolkodás, az érvelés, a vita, az együttműködés, a közös alkotás. Forrás: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Fenntarthatosagi_kerettanterv_9_vs_

10_evf.docx  

 

ÖKOPEDAGÓGIAI ÖTLETTÁR – MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK 

Virágok hullámhosszán  

Rajz, fizika, biológia, informatika tanulásához ajánlott téma tavasszal is a fény és a virágok. A 

mindenfelé nyíló tyúktaréjt (Gagea lutea) mi sárgának látjuk, a beporzók pedig fehér-pirosnak. A 

rovarok látása ugyanis más, mint az emberé, s erről a beporzók hónapjában könnyen beszélgethetünk. 

Sok rovar, például a méh vagy a poszméh háromféle pigmentreceptorral rendelkezik, s már a 360 

nanométeres hullámhosszon (ultraibolya spektrumban) is látnak. Ugyanakkor az 580 nm felett, azaz 

a tiszta piros tartományban csak a lepkék látnak színt, a többi rovar nem. Az ember a 380 nm és 740 

nm közötti fényt látja színesben. Készítsünk szimulációkat, műalkotásokat. Mutassák be a 

tanulócsoportok a virágzó, nektártermelő növényüket a beporzó rovarok szemszögéből, majd 

fizikusként és városgazdaként is. További ötletek és érdekességek: 

https://rovarok.blog.hu/2014/03/31/a_mehek_erzekelese  

Cukor l’számolás 

Mi emberek is ugyanúgy működünk, mint az állatok és a növények: a szervezetünknek szüksége van 

a vízre, hogy erős és egészséges maradjon. Víz nélkül csak néhány napig maradunk életben. A 

cukrozott üdítőitalok azonban nem létfontosságúak. Ha van az osztályban tanuló, aki szokott üdítőt 

hozni, nézzük meg annak termékcímkéjét. Ha nincs ilyen, akkor interneten keressünk termékleírást. 

Vajon hány kockacukornak felel meg egy palack üdítő cukortartalma? A számolást egyszerű 

aránypárral vagy százalékszámítással elvégezhetjük. Egy kockacukor kb. 4 grammos. 

https://www.nak.hu/termeloipiac-kereso
http://www.pillangokertek.hu/kozosseg-altal-tamogatott-mezogazdasag/
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/zold/cikk/2021/02/07/uj-tantargy-valaszthato-a-kozepiskolakban
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Fenntarthatosagi_kerettanterv_9_vs_10_evf.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Fenntarthatosagi_kerettanterv_9_vs_10_evf.docx
https://rovarok.blog.hu/2014/03/31/a_mehek_erzekelese
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Építsünk házat, gondozzuk az otthonokat! 

Itt a tavasz, ideje az iskolai és az otthoni méhecskehotelekben, rovarszállodákban üreges nádszálakat 

elhelyezni a használt (tavaly betapasztott) nádszálak mellé! Méhecskehotel minden 2–10 mm átmé-

rőjű, legalább néhány cm hosszúságú, cső alakú anyag (pl. nád-, órás olasznád- és bambusznádszál-

darabok), tárgy (pl. egyes régi téglatípusok, vagy akár a pillangó ruhaszárítóállvány vízelvezető nyílá-

sa), illetve bármely anyag (építési faanyag maradék, tűzifa kugli stb.), amibe ilyen lyukak fúrhatók.  

A madárodúk már foglaltak, emiatt ne nyitogassuk ezeket meggondolatlanul. A szülők könnyen 

otthagyják a fészekaljat, különösen, ha az még csak tojásos. A madárfiókákra a városokban is egyre 

gyakoribb varjúfélék, és a macskák a veszélyesek. A fészekből kipotyogó, főképp a „kimentett” 

fiókák nagyon gyakran elpusztulnak. Ha a tanulók madárfiókát „mentenek”, a www.mme.hu közös-

ségben kérjünk gyors segítséget. 

Egész hetes projektötletet ajánlunk az ökoiskolai tanítók figyelmébe, a Digitális Témahét 

projektötletei közül. A projekt alkalmas fenntarthatósági témahétre is, vagy majd a tanévet lezáró, 

összefoglaló időszakra. A tervek egyéni rajzokból indulnak, de már első nap kooperatív csoport-

munkaként folytatódnak. A hét utolsó napjára a csoportok önellátó tanyagazdaságot vagy farmot 

hoznak létre, energiatakarékos épületekkel. Házat terveznek és építenek, melléképületekkel, a ház 

körül élő állatokkal, az emberek és állatok számára szükséges növényekkel, megújuló energiafor-

rásokra támaszkodva. A tervezést internetes kutatómunkával kezdik, az új ismereteket rendszerezik,  

majd tervezőprogrammal elkészítik az előzetes terveket. A tervek alapján otthon, vagy ha lehetőség 

van, közösen makettet építenek. A munkafolyamatot fotózzák, majd prezentációt készítenek aján-

lásként, és azt bemutatják az osztálynak, s persze az érdeklődő szülőknek, ismerősöknek. Részletek: 

https://digitalistemahet.hu/tudasbazis/gyakorlat/epitsuenk-hazat  

Csoportmunkák a digitális térben 

A Digitális Pedagógiai Módszertani Gyűjtemény sokféle csoportmunkát segítő alkalmazást és 

feltételt bemutat. A kooperatív együttműködés révén tanulás a fenntarthatóságra nevelésben (is) ki-

tüntetett szerepet visel. Ajánljuk az ökoiskolák pedagógusai számára a Digitális Pedagógiai Módszer-

tani Gyűjtemény 20-21., 82., 99-103., 144. oldalait, és a 14.2. fejezetet. A hagyományos tantermi, 

táblához kötődő foglalkozások digitális megfelelőjeként pedig, az éves eTwinning nemzetközi 

rangsor szerinti három legismertebb eszköz egyikét: a Mural-t, a Miro-t vagy a Ms Whiteboard-ot. 

A Tempus Közalapítvány Tudástárának keresője segítségével egy idegen nyelvi csoportmunkát 

emelünk most ki. A négy altémát két fős csoportokban dolgozták fel. A HOGYAN TOVÁBB AZ 

ISKOLAKAPUN INNEN ÉS TÚL? című egyhetes projektben a következő témákból készültek fel 

előre a kiscsoportok: 1. legsúlyosabb természeti problémáink, 2. alternatív energia, 3. újrahasznosítás, 

4. mit tehetünk hétköznapi emberként környezetünk védelmében? A tanulási folyamatban a tanárnak 

elsősorban facilitátor szerepe volt. A témákból kisebb videókat készítettek a tanulócsoportok, 

amelyeket az utolsó napon bemutattak egymásnak. Középiskolások számára a SEHOLORSZÁG 

projektötletre (120. oldal) hívjuk fel a figyelmet. A diákok itt is csoportokban, digitális eszközök 

segítségével készítenek egy virtuális világot (egy utópiát vagy disztópiát), illetve annak imázsfilmjét, 

megalkotva közben a világ történelmi, földrajzi, vizuális és egyéb struktúráját. A KÉPHANGZOO 

(181. oldal) virtuális állatkert látogatást tesz lehetővé.  

Bázisintézményi jó gyakorlat: Csipkebokor Tanösvény (Balatonendrédi Általános Iskola - Örökös 
Ökoiskola) 

Balatonendréd 1400 lelkes kisközség a Balaton déli partjától néhány kilométerre. Barátságos, 

jellegzetes somogyi táj, nagyon szép természeti környezetben. Iskolánk életét a hagyomány 

megőrzése és a folyamatos megújulás alakítja. Az iskola őrzi a település értékes hagyományait, 

ugyanakkor a folyamatos pedagógiai megújulás, az új utak keresése is jellemzi. A csipkeverés 

évszázados helyi hagyományáról, és az általános iskola csipkés technika óráiról itt olvashatnak 

többet: https://balatonendred.hu/bemutatkozas/az-endredi-csipke. 

https://www.mme.hu/szekrenyes-mehecskehotel-keszitese-mehlegelovel
http://www.mme.hu/
https://digitalistemahet.hu/tudasbazis/gyakorlat/epitsuenk-hazat
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/Modszertani_gyujtemeny_01_08_honlapra.pdf
https://www.etwinning.hu/post/top-tools-for-learning-2020-a-200-legnepszerubb-tanulast-tamogato-eszkoz
https://tinyurl.com/mrnrd4rt
https://balatonendred.hu/bemutatkozas/az-endredi-csipke
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Sikerként éltük meg és örömmel kapcsolódtunk be az ökoiskolák munkájába (2011-től). Így 

intézményünk, mint örökös ökoiskolai minősítéssel rendelkező alapfokú oktatási-nevelési intézmény 

kiemelt fontossággal, alapvető kompetenciaként kezeli a környezetvédelem, és a környezettudatos 

nevelés ügyét. Ökoiskolaként abban különbözünk más iskolától, hogy a fenntarthatóság pedagógiai 

elvei az iskolai élet minden területén érvényesülnek, alapdokumentumainkban megjelennek, és 

illeszkednek a község településfejlesztési koncepciójához.  

Az öko-szemléletű oktatás tapasztalataink szerint ‒ egyebek mellett ‒ a pályaválasztásban is ösztönzi 

diákjainkat ilyen irányú szakmák felé, illetve fejleszti a település lakosságának környezetszemléletét. 

Az iskola környezetvédelmi tevékenységét öko-munkacsoportunk fogja össze, kapcsolatot tart a 

diákönkormányzattal, a szakmai és szülői munkaközösségekkel, civilszervezetekkel. 

Környezeti nevelésünk célja, hogy diákjaink felelősségteljes gondolkodást tanúsítsanak szűkebb és 

tágabb környezetük, embertársaik iránt. Méltó módon bánjanak az elődöktől kapott történelmi, 

kulturális, gazdasági és természeti környezettel. Intézményünkben hagyománnyá vált, 

mindennapjainkba beépült, hogy a tanulóink részt vesznek a szelektív hulladékgyűjtésben. Az 

ügyeletesek energia őrjáratot szerveznek (EURONET50/50 nemzetközi pályázatunk 

implementációja), melynek feladata az iskola energiafelhasználásának figyelemmel kísérése. A 

gyerekek madáretetőket helyeznek ki a fákra, tantermek ablakaiba. Az ivókút ökoiskolai vállalásunk 

része volt, amelynek célja a vízfogyasztás népszerűsítése. Az udvaron esővízgyűjtő rendszer van, 

melyet felhasználunk a konyhakert és a virágok öntözésénél. Kiemelt terület az egészséges életmód, 

az egészségtudatos étkezés népszerűsítése. „Zöld faliújságot” alakítottunk ki, a folyosókat 

természetes dekorációkkal díszítjük, bekapcsolódunk a Fenntarthatósági témahetek programjaiba. 

Bázisintézményi jó gyakorlatunk az Ember a természetben című program, amely a Csipkebokor 

tanösvényünk bemutatását, diákok által vezetett túrák és terepgyakorlatok szervezését foglalja 

magában. A Csipkebokor Tanösvény megvalósítása ökoiskolai vállalás volt. Az indítótáblát egy helyi 

fafaragó készítette. A csipkebokor tanösvény a falu határából indulva nyolc kilométer hosszan 

mutatja be a környék természeti értékeit. A Natura 2000-es területen kanyargó útvonal hét 

megállóhelyet érint. Az őshonos növény- és állatfajok életéről a halastavak, vadászlesek mentén 

kihelyezett információs táblákon olvashatnak a túrázók. Fellelhető itt többek között a kócsag, a 

szürke- és vörösgém, az egerészölyv, a barna réti héja, a gyurgyalag, a tavaszi hérics. Az útvonal 

legmagasabb pontján kialakított pihenőhelyről a Balaton panorámája tárul a kirándulók elé. A 

tanösvény névválasztása sem véletlen: utal az útvonal mentén fel-felbukkanó csipkebokorra és az 

endrédi csipkére, a község egyik jelképére. 

Az Ökoiskolai Hírmondó részére a cikket Késmárki Tiborné készítette. 

Szappanfőzés  

A video (https://www.youtube.com/watch?v=i5ebvEAOP8g) a középkori, hulladékmentes 

szappanfőzéstől indul, s mindössze 2 percben bemutatja, hogy olívaolajból és nátrium-hidroxidból 

hogyan lehet csomagolásmentes, hulladékmentes natúr szappant készíteni, s azt is megtudjuk, hol 

vehetünk alapanyagot ehhez. 

R7 

A környezettudatosságnak először 3, majd 4 „R”-je volt. A fenntarthatóságnak ma már 7 R-je van, az 

angol szavak alapján ezek: átgondolni, elutasítani, csökkenteni, másra vagy tovább használni, javítani 

és újra felhasználni, újrahasznosítani, átforgatni (Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose and 

Repair, Recycle, Rot). Ezen fogalmak közül néhányhoz talán magyarázatra van szükség. 

Újra felhasználás és javítás: mielőtt kidobnánk (azaz „ártalmatlanítanánk”) valamit, meg kell fontolni 

a javítást vagy az újfajta felhasználást. Ötletként talán elég a magyar gépmesék videosorozatra utalni. 

Átforgatás: a rothadásból származó fogalom alapjáról, a komposztálásról van szó. Fontos az 

élelmiszer-hulladék és más szerves anyagok visszajuttatása erőforrásként a talajba. Most már városi, 

https://www.youtube.com/watch?v=i5ebvEAOP8g
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udvar nélküli intézmények számára is értelmezhető a helyben komposztálás, ld. a Compocity-ről 

szóló kishírt. 

Kérjük meg a tanulókat, bármely korosztályban, hogy adjanak példákat az egyes környezet-

tudatossági módokra. Miután a saját életükből, mindennapjaikból elegendő példát találtunk közösen, 

beszéljük meg azt is, hogy az ökoiskolában milyen példák vannak a gyökeres újragondolásra, például 

a vízfogyasztásunkban a csapvíz fogyasztása és a saját pohár révén. A hulladék elkerülésére a 

csomagolások vagy a túlcsomagolt áruk visszautasítása is jó ötlet, a csökkentésére az ebédosztás 

idején érdemes gondolni. Másra használjuk, a gyártók és kereskedők terveitől eltérően, és a hulladék 

hierarchia magasabb szintjén használjuk tovább a papírgurigákat, az írópapírok dobozait, vagy éppen 

a kinyúlt pamutpólókat a kreativitásunk és fantáziánk szerint. Haladó angolos csoporttal 

megbeszélhetjük, hogy mi a hasonlóság és a különbség a reuse, a repurpose és az upcycling között. 

Tavaszi tanösvények online támogatással 

Csaknem 1000 km hosszú tanösvény-hálózat, 194 tanösvény várja Magyarország nemzeti parkjaiban 

a tanulókat. A koronavírus-járvány még inkább ráirányította a figyelmet arra, hogy a minket körül-

vevő környezet hatalmas érték, s egyre szívesebben járjuk be a közeli természeti területeket. Az 

állomásokat jelző táblák és a vezetőfüzetek, papírtérképek mellett már mobil applikációk is segítenek 

a terepen. Az applikáció még vonzóbb lehet most, hogy nagyobb csoportokban, vagy idegen 

vezetővel együtt ritkán sétálgathatunk. S különben is: a papír turistatérkép nem veszi a GPS-jelet… 

Az alkalmazásokat az operációs rendszerünknek megfelelő online áruházból érjük el, tanösvény vagy 

nemzeti park keresőszóval. Listájuk folyamatosan és gyorsan növekszik, ezért minden alkalommal 

érdemes ellenőriznünk a lehetőségeket. Forrás: https://kormany.hu/hirek/egyedulallo-termeszeti-

kincseinket-fedezhetjuk-fel-a-tanosvenyeken  

Növényhatározó applikációk 

Sok-sok kiránduló szeretné, ha néha megmondaná valaki ennek vagy annak a virágnak, fának, 

madárnak a nevét. Ezt ma már nemcsak közösségi hálókra feltöltött felvételekkel érhetjük el, hanem 

sokféle okoseszközzel közvetlenül, automatikusan is. S közöttük gyorsan terjednek a mesterséges 

intelligencia-típusú alkalmazások. A gépi tanulás lényege, hogy „tananyagot, tanuló állományt” 

megadva a gép felismer törvényszerűségeket, amelyek alapján új adatokra vonatkozóan döntéseket 

tud hozni. Ha a tanuló adatok a fajok jellemzőit tartalmazzák (pl. róluk készült fotók vagy 

hangfelvételek), akkor a gép „megtanítható” a határozásra, az új adatokat a megtanított tudás 

alkalmazásával fogja besorolni. 

Egy magyar kutató rangsorolta az elérhető online növényhatározó applikációkat, egyszerű 

megbízhatósági tesztet végezve velük. A vizsgálat maga, és az applikációk is érdekesek, s itt 

elérhetőek: http://lengyel-attila.blogspot.com/2021/01/mesterseges-intelligencia-igazi.html  

Denevérmánia 

A denevérek rovarfogyasztásukon keresztül kulcsszerepet játszanak az ökológiai rendszerek 

egészséges működésében. Anyagcseréjük rendkívül gyors: egy mindössze 6-7 g-os denevér 

éjszakánként akár 800-900 szúnyogot is elpusztíthat. A mezőgazdasági kártevők és a betegségeket 

terjesztő rovarok tömeges fogyasztásával nagyban hozzájárulnak a helyiek jóllétéhez. A 28 hazai 

denevérfaj közül csak nyolc tud megélni a közvetlen környezetünkben. Repülő emlőseink – szakértők 

szerint a batman-jelenség miatt ‒ két évtizede itthon is népszerűek az ifjabb korosztályokban.  

Szatmárnémeti, ungvári, bártfai és budapesti szervezetek közös vállalása most a denevérek 

megismertetése és a tévképzetek csökkentése a tényleges, hathatós védelem érdekében. A korábban 

az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság kiadásában megjelent Denevérmánia foglalkoztatófüzetet 

most modernizálta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A foglalkoztatóban Bundás 

patkódenevér kalauzolja végig a gyermek olvasókat rejtvényeken és játékokon keresztül a bőregerek 

életén. Alsós tanulók számára denevér tematikájú tanulási helyzetet számtalan nevelési vagy oktatási 

céllal tervezhetünk. A ráhangolás denevéres közmondásokkal, vagy Papp Róbert: Denevér-versével 

https://kormany.hu/hirek/egyedulallo-termeszeti-kincseinket-fedezhetjuk-fel-a-tanosvenyeken
https://kormany.hu/hirek/egyedulallo-termeszeti-kincseinket-fedezhetjuk-fel-a-tanosvenyeken
http://lengyel-attila.blogspot.com/2021/01/mesterseges-intelligencia-igazi.html
http://users.atw.hu/cerkafirka/versek.php?id0=302&tema=7920926
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történhet. A foglalkoztatófüzetben található ujjbáb elkészítése után eljátszhatják a tanulók a denevé-

rek viselkedését a közmondások vagy a vers alapján. Az ujjbábot, egyszerű mintája alapján otthon is 

elkészíthetik a tanulók. Az ujjbábozást online tanórán is megtarthatjuk. 

Felsősöknek és középiskolásoknak a 26 perces Mindenki Akadémiája videót ajánljuk: 

https://www.youtube.com/watch?v=1AX2eDoh1-o. Sportos osztályok vagy csoportok számára a 

Denevér-kör nagy kihívás (ld. http://okofutas.hu/denever.html): 30 km-t kell teljesíteni egyedül, 

párban vagy csapatban, s futva vagy túrázva. A körút Zebegényben, a Szőnyi István Általános Iskola, 

ökoiskola bejáratától (Zebegény, Petőfi tér 2-5.) indul, s Nagymarost, majd a Remete-barlangot is 

érintve ide ér vissza.  

Ultrahang detektorral rendelkező középiskolák tanulócsoportjai a fizika tanárral közösen is tarthatnak 

tavaszi, szabadtéri denevérlest. Sokféle ultrahang érzékelőhöz lehet már mobil applikációt letölteni 

az app-boltokból. Néhány mobiltelefonba már beépítettek UH-szenzort, tehát érdemes az osztályt 

megkérni, hogy ellenőrizzék, a saját készülékükben van-e ilyen. 

A denevérek naplemente után, alkonyatkor válnak aktívvá. Több városban és községben a lakások 

ablakaiból is láthatóak, és UH-detektorral hallhatóak is a denevérek. Mások számára csak a kültéri 

denevérmegfigyelés marad. Sokszor a tavak, vízfelületek felett lehet megtalálni repülő rovarevő 

emlőseinket. Az este 20 óra és hajnali 5 óra közötti kijárási korlátozások miatt idén tavasszal 

legfeljebb április közepéig tervezhetünk ilyen esti denevérlest. A megfigyelést, vagy akár a videót 

követően beszélgessünk az ultrahangok és a fény hullámhosszáról, és a fényszennyezésről is.  

Fecskefészek on! 

A fecskék hazai költőállománya 20 év alatt kevesebb, mint felére apadt. Védelmükhöz a jogi és az 

aktív természetvédelmi eszközök sokasága mellett mások, az iskolások segítségére is szükség lehet. 

Többféle egyszerű módszert (fecskepelenka, sárgyűjtőhely) mellett már mesterséges fészekkel is 

segíthetjük őket feltéve, hogy a közelben egyáltalán vannak fecskék. A két sárfészek-építő, 

városainkban vagy falvainkban költő fecskefaj (a molnárfecske és a füsti fecske) számára 

modellgipsz és fűrészpor keverékéből, esetleg csemperagasztó és fűrészpor keverékéből készíthetünk 

műfészket. Forrás és részletek: https://www.mme.hu/mufecskefeszkek-keszitese-weboldal  

Tanulók értékelése a fenntarthatóságra nevelés komplex területén – táblázatos értékelés 

A fenntarthatóságra nevelés sokszor cselekvéseket, projekteket jelent, mérlegelő gondolkodást vár el, 

illetve az összetett és valós problémákról folytatott kommunikációt. Mivel a pedagógiai értékelés 

hagyományos eszközei a sok válaszlehetőség közül gyakran csak egyetlen helyes választ fogadnak 

el, nem mindig megfelelőek számunkra.  

A komplex témák megértését bizonyító feladatok (például esszé, projektmunka, előadás, kutatási 

jelentés és multimédia előadás) megoldásához mélyreható gondolkodás és eredeti tanulói munka 

szükséges. A tanároknak pedig kötelességük az − időigényes és viszonylag összetett − értékelés. 

Lássunk egy gyors módszert, a táblázatos értékelést! 

A tanár előre meghatároz egy értékelési szempontlistát vagy elemsorozatot, amit az adott feladatban 

elvár. Minden elemhez magyarázatot fűz, és azokhoz pontszámokat társít, a szempontok egymáshoz 

viszonyított súlya, jelentősége arányában. Az értékelési szempontrendszert a feladattal együtt odaadja 

vagy bemutatja. Ez ösztönzi a tanulást és csökkenti az értékelés miatti szorongást.  

A tanár minden feladatot az értékelési táblázatban értékel, és az érdemjegyet is tartalmazó táblázatot 

odaadja a tanulóknak. Ilyen módon, a tanulók nemcsak különleges osztályzatot kapnak, hanem meg 

is értik saját teljesítményük erősségeit és gyenge pontjait. További részletek és forrás: UNESCO: 

Oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában – Forrásgyűjtemény (OFI, 2014), 28-29. oldal. 

Élménypedagógia  

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kiadásában ismét megjelent az Élménypedagógia c. módszertani 

kézikönyv. A fenntarthatóságra nevelés célja nemcsak az iskolai lemorzsolódás csökkentése, hanem 

http://regi.anp.hu/uploads/articles/2017/kiadvanyok/Denevermania/denevermania.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1AX2eDoh1-o
http://okofutas.hu/denever.html
https://www.mme.hu/mufecskefeszkek-keszitese-weboldal
https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/unesco_oktatas_a_fenntarthato_fejlodes_szolgalataban.pdf
https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/unesco_oktatas_a_fenntarthato_fejlodes_szolgalataban.pdf
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az agresszív konfliktusok csökkentése, az alternatív konfliktuskezelés és az alternatív helyzetmeg-

oldások tanulása is. A kötet a kooperatív csoportmunka elméleti tudnivalóit is elénk tárja. Erőssége 

azonban a 180 oldalnyi módszertani gyűjtemény, ismert és ismeretlen gyakorlatokkal, játékokkal. 

Középiskolában tanító pedagógusoknak már a 83. oldaltól érdekes olvasmány. 

Ahogy a kötet előszavában olvashatjuk, „ha az iskola és az iskolás gyerek környezete érzelmi 

élményeket ad a gyereknek, és örömteli kooperációba, együttműködésbe vezeti a versengés (a másik 

letaposása) helyett, akkor valóban fejleszti a gyereket, kibontakoztatja személyiségét, pályát épít 

aktivitásának; nem tananyagra tanítja meg, hanem arra, hogy hogyan „konstruálja meg saját tudását”, 

hogyan oldja meg az életben valóban elébe kerülő feladatokat.” 

Letöltés és részletek: http://bunmegelozesikozpont.hu/index.php/elmenypedagogia  

 

TUDOMÁNYOS ÚJDONSÁGOK A FENNTARTHATÓSÁG PEDAGÓGIÁJÁBAN 

Alsóban az élet! – közösségi kutatónak jelentkezés március 28-ig 

Rázzuk gatyába együtt a talajokat! – szól a felhívás, amellyel országos talajélet és talajegészség 

felmérést indítottak magyar kutatók. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Agrártudományi 

Kutatóközpont (ELKH ATK) Talajtani Intézete önkéntes kutatókat keres új közösségi talajvédelmi 

tudományos programjához. Jelentkezés és részletek: https://www.mta-taki.hu/hu/hirek/alsoban-elet-

razzuk-gatyaba-egyutt-talajokat.  

Egyszerű módszer segítségével, a talajélet és ezáltal a talajegészség kutatásához csatlakozhatnak a 

gazdálkodók és földhasználók. Elsősorban mezőgazdasági művelt terület (szántó, gyümölcsös, szőlő, 

csemetekert) tulajdonosai, hozzátartozóik, vagy akár házi kertet, veteményest művelő emberek is 

fontos adatokat gyűjthetnek. A felméréshez tehát civil közreműködés kell: a talajélet aktív 

időszakában 20-25 cm-re elásott standard pamut alsónemű lebomlása jelzi a talaj biológiai aktivitását. 

Az adatgyűjtési ötletet (angol nyelven) kétperces videóban itt megérthetjük: 

https://www.youtube.com/watch?v=D5Xm7rZmm3c  

HUCER 2021, jelentkezés március 31-ig 

Ismét felhívjuk a figyelmet a Magyar Oktatáskutatók Egyesületének (HERA) éves konferenciájára 

(HUCER). A konferencia május 27-28-án lesz, a BME szervezésében. További részletek és tudni-

valók: http://hera.org.hu/hucer-2021-konferenciaabsztrakt_eng/  

Mónus Ferenc: A fenntarthatóságra nevelés trendjei, lehetőségei és gyakorlata 

A közép- és felsőoktatás fenntarthatóságra nevelési folyamatait és módszereit bemutató 200 oldalas 

kötetet a Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ jelentette meg, az Oktatáskutatók Könyvtárának 

részeként. A szerző dr. Mónus Ferenc, a Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézetének 

főiskolai docense. A szerző célja, hogy motiválja és a szükséges ismeretekkel, jó példákkal ellássa 

azokat a középfokú- és felsőoktatásban vagy oktatásfejlesztésben dolgozó szakembereket, akik a jövő 

generációk megélhetéséért tenni kívánnak. A teljes kötet itt elérhető: 

https://sites.google.com/view/esd-book-2020/ . Az öko középiskolák pedagógusai számára elsőként 

az 5.3.3., az 5.4. és a 8.2. fejezeteket ajánljuk. 

Beporzó madarak és ornitofil növények 

A szélporozta (anemofil), a madárporozta (ornitofil) és a rovarporozta (entomofil) növények közis-

mertnek számítanak a csigaporozta (malakofil), a denevérporozta (chiropterofil) vagy a „vízporozta” 

(hidrofil) virágokhoz képest. A nektár nagyértékű erőforrás, előállításáért cserébe a növények 

beporzását, szaporodását segítik a beporzók, legyenek azok madarak, csigák, rovarok vagy emlősök. 

Talán nem meglepő, hogy a vörös színű, illattalan, de nektárt termelő virágok túlnyomó részét 

madarak porozzák be. Az őshonos európai madarak közül a kék cinegéknél, a poszátáknál és 

füzikéknél igazolták először, hogy nektárt fogyasztanak. Különösen kisméretű vándormadaraknak 

fontos, hogy rövid idő alatt nagyértékű táplálékhoz és vízhez is jussanak; s erre a nektár alkalmas. A 

http://bunmegelozesikozpont.hu/index.php/elmenypedagogia
https://www.mta-taki.hu/hu/hirek/alsoban-elet-razzuk-gatyaba-egyutt-talajokat
https://www.mta-taki.hu/hu/hirek/alsoban-elet-razzuk-gatyaba-egyutt-talajokat
https://www.youtube.com/watch?v=D5Xm7rZmm3c
http://hera.org.hu/hucer-2021-konferenciaabsztrakt_eng/
http://cherd.unideb.hu/
https://sites.google.com/view/esd-book-2020/
https://idp.springer.com/authorize/casa?redirect_uri=https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10336-011-0675-4.pdf&casa_token=qzf8VcK40qgAAAAA:JMbk0vc6MlacNoBFzjiApB_o9olENI8mz6VN4wZ4IwX6RLpAtsHwgEnacWAXmRF_f_hcKE9REzm47H5IxO0
https://www.researchgate.net/publication/238606119_Blue_tits_Parus_caeruleus_as_pollinators_of_the_crown_imperial_Fritillaria_imperialis_in_Britain
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.0030-1299.2005.13877.x
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kertészetek és kertek trópusi növényfajai mellett néhány helyi növény virágját is látogatják madarak. 

A galagonyák, a füzek, a ribizlik, az egyik európai husáng, a mediterrán bűzös dögfa, néhány görvély-

fű mind-mind ilyen növény. A Törökországban honos császárkoronát sok kertben láthatjuk április-

májusban. Ideje megjegyezni nemcsak a szagáról, hanem arról is, hogy eredeti élőhelyén madár-

porozta növénynek számít.  

 

Császárkorona. Forrás: Pixabay 

Visszatekintés az Új Pedagógiai Szemle tavalyi számára 

Az Új Pedagógiai Szemle 2020/9-10. számában három tanulmányt ajánlunk olvasóink figyelmébe. 

Csorba F. László a természettudományos műveltség kultuszáról, kulturális beágyazottságáról és 

szakrális értelmezéséről ír. „A cultivation és a magyar kultúra szó eredete a latin cultus, mely 

földművelést, állattenyésztést, de egyúttal istentiszteletet, szertartást is jelent, így szétvá-

laszthatatlanul kapcsolja össze a mindennapi gyakorlatot és annak szakrális dimenzióját.”  

Bódyné Márkus Rozália a klímaválság megjelenését elemzi a német gyermekirodalomban, mivel a 

témát német szakosként időszerűnek látja. A globális kihívás differenciált átélésében és a szinte 

végtelen mennyiségű fenntarthatósági ismeret feldolgozásában fontos szerepet játszhat a gyermek- és 

ifjúsági irodalom. A lokálisan orvosolható, nem reménytelennek tűnő környezeti problémák hagyo-

mányosan alkalmas témái egy problémaorientált, de optimista kicsengésű irodalomnak. A globális 

környezeti katasztrófáról, a klímaválságról hiányoznak a pozitív kicsengésű és reménykeltő 

cselekvési mintákat bemutató fikciós művek. Ezt a paradox helyzetet négy mai német ifjúsági 

irodalom elemzésével illusztrálja a szerző. Közöttük a két gyermekregény összességében pozitívabb 

képet közvetít a társadalomról, mint a két ifjúsági regény, ám mind az ember természethez való 

viszonyának a válságát diagnosztizálja. Akár csak jelzésszerűen, akár bővebben foglalkoznak a 

klímaváltozással, azt a természethez való viszony tágabb összefüggésrendszerében helyezik el. 

Egyértelmű ezekből, hogy a klímaválsággal kapcsolatos tüneti kezelés nem fog eredményre vezetni. 

A szülőgenerációnak a környezeti problémákkal kapcsolatban a regények passzív szerepet tulajdo-

nítanak: ők azok, akik a fogyasztói társadalmat és a természeti forrásokat felélő gazdaságot működ-

tetik. Általában a gyerekek azok, akikben a szerzők reményt látnak. Az ifjú hősök érdeklődnek a 

természet iránt, tájékozódnak a közélet dolgaiban, az interneten keresztül nemzetközi kapcsolatokat 

építenek ki a hasonlóan gondolkodókkal, és a politikára is hatni szeretnének. Mialatt működtetjük 

túlfogyasztásra épülő társadalmunkat, és egyengetjük gyermekeink útját, hogy annak részévé 

váljanak, mégis abban bízunk, állítja a szerző, hogy döntéseik, mozgalmaik és akcióik majd 

megváltoztatják azt.  
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Sütő László, Homoki Erika és Nagy Roland egy fényszennyezés tematikájú túratervet vázol és 

értékel. A bevezetőben szereplő állítás, miszerint a fény ökoszisztéma szolgáltatás lenne, persze 

túlzás. A fényszennyezéssel foglalkozó túra a napközben közösen felismert táji, települési, dombor-

zati elemek sötétedés utáni felismerésére épül. A foglalkozások (ld. a cikk 1. táblázata) izgalmasak, 

éppen szokatlanságuk: a sötétség miatt. A Bükkben, a cserépfalui Ördögtorony tanösvény tapasz-

talataira épült a fejlesztők munkája.   

Iskolák és éghajlatváltozás 

A Saskatchewan Egyetem (Kanada) Fenntarthatóság és Oktatás Intézete tudományos igénnyel 

összefoglalta az iskolarendszer feladatait és lehetőségeit az éghajlatváltozással kapcsolatban. A 

pedagógusoknak egyre többször kell a tanulókat abban segíteni, hogy megküzdjenek az 

összezavarodottsággal, a pesszimizmussal és a kilátástalanság érzésével, vagy éppen a tudományba 

vetett bizalom csökkenését tapasztalják. A megbízható információk és média felismerése fontos 

készség tehát, amellyel az iskolában érdemes időről időre foglalkozni. Nem jó, ha a tananyagokban 

a klímaváltozás tőlünk távoli, és megoldhatatlan jelenségként szerepel. Ezzel szemben a helyi 

problémák és megoldások tanulmányozása a helyes: egyszerre teszi érintetté és cselekvőképessé a 

diákot. Úgy tartják, hogy a klímaváltozás tanulásában a tartalom és a tanulási folyamat, módszer 

egyformán fontos. Példaként állítják, hogy ha a jelenséget csak természettudományos órákon 

tanulják, a diákok azt hihetik, csak tudományos vagy technikai megoldásai vannak a problémának. A 

kanadai összefoglaló megállapítja, hogy az egésziskolás megközelítés – amelyet a hazai ökoiskolai 

rendszer is alkalmaz, ‒ szükségszerűen a legjobb az éghajlatváltozás tanulásában is.  

Az egészintézményesség környezeti, oktatási és gazdasági előnyei a következők:  

 Környezeti előnyök: A helyi közösség erősödése a közös akciók, például kertészkedési vagy 

hulladékmentességi események lévén. A helyi biodiverzitás növekedése az iskolakertek 

révén. Szebb intézményi (iskolai) környezet, mindenki örömére. Az iskola ökológiai 

lábnyomának csökkenése. 

 Oktatási előnyök: Egészségesebb tanulók (szociális, mentális és viselkedési értelemben is). 

Növekvő tanulói és pedagógusi környezettudatosság. Gazdagabb helyi tanterv. A tanúsítás 

[az ökoiskolai cím elnyerése] mint folyamat az iskola számára új, együttműködésre alapuló 

jövőképéhez vezethet. A tanárok és a tanulók egyéni, személyes fejlődéséhez, vezetői 

szerepeihez is lehetőségeket biztosít. Javítja a részvételt és bevonódást, és a közösségérzetet.  

 Gazdasági előnyök: A csökkenő víz- és energiaszámlák közvetlen nyeresége. A tudatos 

hulladékkezelésből származó megtakarítások. 

Ontario (Kanada) egyik iskolafenntartási körzete például vállalta, hogy 3 éven belül az összes iskolája 

megszerzi a helyi ökoiskolai címet, részt vesz a Föld Órája akcióban (egy órára lekapcsolja a fo-

gyasztókat), és minden osztályban részletesen eltervezik, hogy hogyan fognak hozzájárulni a térségi 

klímasemlegességi célkitűzések teljesítéséhez. A körzet intézményvezetői testülete minden hónapban 

új klímaakció-felhívással segíti a folyamatot. A coloradói iskolaszék (USA) az iskolák üvegházgáz-

kibocsátásának csökkentéséért fogadott el határozatot, egyben ‒ a mai és jövőbeni diákság védel-

mében ‒ felkérve az államot, hogy hatékonyan lassítsák a klímaváltozást, és gyorsítsák az alkalmaz-

kodást. Az iskoláknak szóló ajánlások között szerepel például a helyi agrártermelőkkel való közvetlen 

kapcsolat kialakítása, a fenntarthatósági témakör beépítése az összes tantárgyba, az iskolakertek 

termelési funkciójának javítása, az iskolások saját hulladékhasznosító és komposztáló programjainak 

támogatása, a minél többféle karbonmentes kihívásban való részvétel, és ezek eredményeinek 

folyamatos publikálása a honlapon, és a helyi termékek hasznosítása az étkeztetésben is. 

Forrás: https://sepn.ca/wp-content/uploads/2021/01/SEPN-CCEd-Primer-January-11-2021.pdf  

Műanyag újra  

Az elmúlt hetven évben termelt, több mint nyolcmilliárd tonna kőolajalapú műanyag nagy része 

hulladékként még mindig jelen van életünkben. Stabilak, maguktól nem bomlanak le. Ennek ellenére 

a teljes műanyaggyártás kb. 40 százaléka még mindig egyszer használatos, eldobható termékként 

https://sepn.ca/wp-content/uploads/2021/01/SEPN-CCEd-Primer-January-11-2021.pdf
https://sepn.ca/wp-content/uploads/2018/09/EC-12-Certifications-Programs-2018-08-29.pdf
https://www.rainbowschools.ca/
https://sepn.ca/wp-content/uploads/2021/01/SEPN-CCEd-Primer-January-11-2021.pdf
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jelenik meg. Ez egyszerű szervezeti „fenntarthatósági” logika: a műanyagokat ugyanis könnyebb és 

olcsóbb, magyarul: kifizetődőbb gyártani és eldobni, mint feldolgozni és újrahasznosítani.  

A valaha előállított plasztikholmik mintegy harmada polietilén. Ez az anyag is – tipikus példája a 

„reklámszatyor” vagy a „nejlonzacskó” – nagyon stabil szerkezetű, nehezen lebontható. 400 ºC felett 

gáz ‒ és folyadékállapotú szénhidrogének és szenes maradék keletkezik belőle. Egy, a Science 

folyóiratban most megjelent cikk szerint amerikai kutatók alacsony hőmérsékletű, egylépéses 

katalitikus technológiát dolgoztak ki a polietilén hulladékok újrahasznosítására. A kísérletekben 

például kereskedelmi forgalomban kapható polietilén szatyrokból és ásványvizes palackok 

kupakjaiból 280 fokon értékes vegyipari alapanyagokat állítottak elő. 

Forrás: a Magyar Tudomány decemberi számában Gimes Júlia szemléje a műanyagokról. 

Hozzáállásunk az élelmiszerhez és az élelmiszerhulladékhoz otthon  

Szakos Dávid, Bódi-Szabó Barbara és Kasza Gyula még 2016-ban folytatott személyes interjú 

sorozattal reprezentatív felmérést az élelmiszerpazarlásról. Eredményeik szerint a magyar felnőttek 

hozzáállását elsősorban a napi tennivalók praktikus szempontjai befolyásolják, míg a kognitív és 

affektív paraméterek kevésbé. Ezek a praktikus szempontok az élelmiszer tárolása, az 

élelmiszerhulladék tárolása és kezelése; az örömteli étkezések (otthoni eseményekhez vagy a 

főzéshez magához kapcsolódó élmények) és a főzési szokások. A legpazarlóbb viselkedési formánk 

pedig a főzés, a megfőzött mennyiség túlméretezése. Az élelmiszerpazarlás korfüggő: a 30 évnél 

fiatalabbak dobják ki a legtöbbet. Ezt követően fokozatosan csökken az élelmiszerpazarlás. A 60 

évnél idősebbek dobják ki a legkevesebb élelmiszert. Az impulzusvásárlás sokkal ritkább, mint azt 

az elméleti és nemzetközi becslésekből eddig tudtuk. 

Élelmiszerpazarlás: évente 94 kg/fő 

Egy friss jelentés szerint a teljes üvegházgáz-kibocsátás (és a klímaváltozás) 10%-át az élelmiszer-

pazarlásunkkal okozzuk. Két, alább bemutatott index szerint együttesen a megtermelt élelmiszerek 

egyharmada a hulladék. Az ENSz néhány éve szeptember 29-ét nevezte meg az élelmiszerveszteség 

és élelmiszerpazarlás elleni küzdelem napjának.  

Az élelmiszer előállítás vesztesége (food loss) nem az élelmiszerpazarlás indexben, hanem az élel-

miszerveszteség indexben szerepel 2016 óta, az ENSz Fenntartható Fejlődési Céljaihoz (SDG) tarto-

zó mutatóknak megfelelően. Az SDG 12.3. részcél első indexe, az ún. Food Loss Index tartalmazza 

az elsődleges alapanyag előállítást (betakarítást, begyűjtést vagy vágást) követően az élelmiszer-

gyártás során, a kiskereskedelem előtti pontig keletkező élelmiszer-veszteséget a kulcsélelmiszerek 

vonatkozásában. Értéke a legutolsó elérhető adatok szerint Európában 16%. A második index, a Food 

Waste Index mutatja az élelmiszer pazarlás arányát. A legújabb, a 2019-es évre vonatkozó becslések 

szerint a megtermelt élelmiszer 17%-a ment veszendőbe a Földön a kereskedők és fogyasztók 

viselkedése miatt. Ez 931 millió tonna élelmiszerhulladékot, egy főre számítva 121 kg-ot jelent, 

amelynek 61%-a (74 kg/fő) a háztartásokban jött létre, 26%-a (32 kg/fő) a vendéglátásban és étkez-

tetésben, és 13%-a (15 kg/fő) a kiskereskedelemben. Az első mutató nyomonkövetésére az ENSz 

Mezőgazdasági Szervezete (FAO), a másodikéra az ENSZ Környezetvédelmi Programja hivatott.  

A magyar élelmiszerhulladék adatok a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakér-

tőinek publikált becsléséből származnak, amely nem szól a kiskereskedelemben és a vendéglátásban 

elpazarolt élelmiszerről. Ez utóbbi két összetevő tehát a szomszédos országok adataiból becsülve 

került az indexbe. Magyarország a kontinens 21 vizsgált állama közül a harmadik legmagasabb fejen-

kénti élelmiszer-pazarlást mutatta, 94 kilogrammal. Csak Málta és Görögország előz meg minket.  

2020-tól már minden EU-s tagállam számára kötelező az élelmiszer-hulladék mérése. A tavalyi év 

adatai várhatóan 2021 júniusában jelennek meg tudományos publikációként. Forrás: United Nations 

Environment Programme (2021): Food Waste Index Report 2021.  

https://mersz.hu/hivatkozas/matud202012_f52058#matud202012_f52058
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-020-09047-x
https://sdg.iisd.org/events/international-day-of-awareness-of-food-loss-and-waste-2021/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/12.3.1/en/
https://www.researchgate.net/publication/340611711_Quantification_of_Household_Food_Waste_in_Hungary_A_Replication_Study_Using_the_FUSIONS_Methodology
https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021
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Abszolút pedagógus 

A Magyar Tudomány 2021/2 számában sok szerző elmélkedik az abszolút pedagógus fogalmáról, 

illetve elemez ilyen pedagógus életutakat. Az abszolút pedagógus egyszerre alkotó és nevelő: 

minősített és nyilvános önálló alkotó tevékenységet tud felmutatni, valamint iskolateremtő, 

tanítványaiban felismerhető a hatása. Az abszolút pedagógiai tevékenység nem előzetesen tervezett 

módon létezik, hanem az oktatási és nevelési folyamatban magában születik meg. Az ebben érdemi 

szerepet vállaló pedagógust mindenképpen jellemzi ‒ köznyelvi kifejezéssel – az „idealista” vonás. 

Az abszolút pedagógushoz vezető egzisztenciális döntés, a gyerek kivételes szerepének elismerése, a 

felelősség és a tudás egészének szeretete szükségszerű, s mindezt egyfajta alázatos hivatástudatnak 

is lehet tartani. Talán ez az alázat sarkallja újra és újra cselekvésre a pedagógust. A kötetben 

bemutatott pedagógus életutak között Kontra Györgyére hívjuk fel a figyelmet, aki a környezeti 

nevelés korai szakaszában vállalt szerepet. Erről lásd Franyó István tanulmányát is.  

Reziliencia, a változékonyság szükségessége 

Kuslits Béla: Reziliencia: változás és állandóság társadalmi-ökológiai rendszerekben címmel jelent 

meg tanulmány a Magyar Tudományban a pedagógiai-pszichológiai értelmezésen kívüli reziliencia-

fogalomról. Mint tudjuk, a pedagógiában a reziliencia az ismert (szokásosan: családi-szociológiai) 

háttérrel, adott közösség mintáival nem magyarázható, kiugróan jó egyéni, egyedi teljesítményt 

jelenti. A reziliens diák megmagyarázhatatlanul jól teljesít, a reziliens iskola a térségi átlagból 

kiugrik, a reziliens pedagógus diákjai sokkal eredményesebbek, mint az várható lenne. A 

pedagógiában a reziliencia az ismeretlen hátterű pozitív eltérést jelenti. (Forrás: http://m.ludita.uni-

nke.hu/repozitorium/handle/11410/10087 75.o.) 

A reziliencia a mérnöki, szociológiai és gazdasági szövegkörnyezetben egy rendszer képességét 

jelenti arra, hogy külső sokkok ellenére képes a struktúráját és a funkcióit megőrizni. Számos 

tudományos előrejelzés szerint a jelenlegi pandémia-válsághoz és klímaválsághoz hasonlóan jelentős 

krízisekkel való megküzdés miatt kell a rezilienciaelmélettel mindenkinek foglalkoznia. Mit tehetünk 

a megelőzésért, és mit tehetünk az alkalmazkodásért? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a 

társadalmi-ökológiai rendszerek rezilienciájának elmélete, amelynek ökológiai alapjait Buzz Holling 

írta le 1973-ban. Holling megkérdőjelezte azt, hogy a természetes rendszerek alapvetően egyensúly-

ban lennének, vagy stabil egyensúlyi állapotra törekednének. Az egyensúlyi modell úgy közelíti meg 

az ökoszisztémákat, mint amelyek a zavarások, sokkok után egy adott egyensúlyi állapotba igyekez-

nek visszatérni. Holling ezzel szemben azt mondja, hogy a megfelelő zavarások nélkül a rendszer 

fokozatosan elveszítheti stabilitását, és összeomolhat. Az ingadozás és a véletlenszerű események az 

ökoszisztémák szükséges elemei.  

A reziliencia kutatók célja annak a megértése, hogy hogyan lehet megvalósítani, illetve újraértel-

mezni a társadalmi stabilitás igényét úgy, hogy az a társadalmi-ökológiai rendszerek komplex műkö-

dését valóban figyelembe véve alkalmazkodjon az elkerülhetetlen változékonysághoz is. A természeti 

erőforrás-menedzsment alapvetően arról kellene szóljon, hogy három különböző típusú meglepetésre 

felkészülnek a rendszer szereplői. Az első típus a rendszer saját változékonyságának következménye, 

ilyen például az árvíz egy folyón. A második típus az úgynevezett kritikus átmenetek esete, amikor a 

rendszer, ami korábban kvázi lineáris választ adott valamilyen külső hatásra, hirtelen ugrásszerű 

változást mutat, amelyben a rendszer egész működése rövid idő alatt átrendeződik. A harmadik típus 

az „ismeretlen ismeretlenek” esete. Az olyan eseményeké, amelyek ugyan elvileg láthatók előre, 

mégsem gondol senki rájuk: erre példa lehet a COVID–19 járvány, a ciánszennyezés a Tiszán 2000-

ben, vagy az ajkai vörösiszap katasztrófa 2010-ben. Azon tényezők összességét nevezi a szerző 

rezilienciának, amelyek képesek ezen hatások ellenére a normál konfigurációban tartani a rendszert. 

A szemlézett cikk elérése: https://mersz.hu/hivatkozas/matud202012_f52100#matud202012_f52100 

Ősi kultuszhely, a kurgán ökológiája 

Egykor 25 ezer kunhalom állhatott a Kárpát-medencében. Az utóbbi évtizedek kutatásai bebizo-

nyították, hogy a szerte Eurázsiában fellelhető kunhalmok régészeti jelentőségük mellett ökológiailag 

https://mersz.hu/?dokazonosito=matud202102__1
https://folyoiratok.oh.gov.hu/sites/default/files/article_attachments/upsz_2011_11-12_27.pdf
http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/handle/11410/10087
http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/handle/11410/10087
https://mersz.hu/hivatkozas/matud202012_f52100#matud202012_f52100
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is kiemelkedő értéket képviselnek: ritka és változatos összetételű élővilágnak adnak otthont. A 

kunhalmok két oldalán akár 13 fokos hőmérséklet-különbség is lehet egyidőben, és több, egymástól 

száz kilométerre honos faj élhet együtt néhány négyzetméteren. A megmaradt kunhalmok az őshonos 

növényzet menedékévé váltak, élőhelyszigeteket alkotnak a mezőgazdasági és egyéb, ember által 

alakított területek tengerében.  

Forrás: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720377305 

Ökológus Kongresszus, 2021. augusztus 

A Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete (MÖTE) és az Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) 2021. 

augusztus 24-26. között megrendezi a 12. Magyar Ökológus Kongresszust (MÖK). A konferencia 

helyszíne az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Vácott, vagy online. A konferenciára jelentkezni a 

MÖTE honlapján lehet majd (https://www.ecology.hu).  

Az ökoiskola témájára épült egyetemi habilitáció 

A Magyarországi Ökoiskola Hálózat létrehozásában döntő szerepet vállaló dr. Varga Attila 

habilitációs előadásai az egész intézményes fenntarthatóságra nevelésről szóltak 2021. február 25-én. 

A magyar nyelvű előadás az OECD oktatási jövőforgatókönyveitől (2001) indult. Az első 

forgatókönyv a status quo nevet viseli, a második a sokszínű, dinamikus iskolák útja, reskolarizáció 

néven, ahová az egészintézményes iskoláztatás elmélete is tartozik. A harmadik forgatókönyv az 

iskolai nézőpontból deskolarizációs krízisként is nevezhető hálózati tanulás útja volt. A tanuló 

hálózatok és az elolvadás forgatókönyvek megvalósulása esetén pedig a teljes iskolarendszer, így 

fenntarthatóságra nevelés egész intézményes megközelítésének működtetése kerül veszélybe. 

A forgatókönyvek közül a reskolarizációs forgatókönyvek megvalósulásához járul hozzá a 

fenntarthatóságra nevelés, így segítve elő, hogy az iskolák a változó társadalmi környezetben értékes 

szereplői maradhassanak a társadalom fejlesztési folyamatának.   

Az ENSZ Fenntarthatóságra Nevelési Évtizede végén adott áttekintés (Lindberg, 2015) szerint a 

fenntarthatóságra nevelésnek az oktatás legfőbb céljává kell válnia, és azt az oktatási 

kormányzatoknak kell irányítania. Alulról és felülről jövő kezdeményezések is kellenek a 

megfelelőséghez, az elfogadáshoz, és a sokszínűséghez. A fenntarthatóságra nevelés egész-

intézményes megközelítésének lényege a koherencia a különböző területek között (tantárgyak, iskolai 

élet, kommunikációs formák, rejtett üzenetek, beleértve az infrastruktúrát).  

A jelölt bemutatta az ökoiskolai címrendszer hazai jellemzőit is, kiemelve az önkéntességet, és az 

iskolai döntés előkészítésében a tanulók és a pedagógusok részvételét. Megállapítja, hogy az 

önkéntesség és a nyitottság elvei az Ökoiskola Cím állami elismeréssé alakulásával és minimum-

követelmények bevezetésével sem változtak, és jelenleg is fontos jellemzői a címrendszernek. Ez 

azért van, mert 2009 óta a minimumkövetelmények úgy kerültek megállapításra a pályázati rendszer 

kialakításakor, hogy azokat minden olyan magyarországi iskola teljesíteni tudja, amelyik magas szín-

vonalon végzi a jogszabályok által kötelezően előírt (korábban környezeti, most) fenntarthatóságra 

nevelési munkáját. 2009 előtt a kritériumrendszer 25 kötelező kritériumot tartalmazott, köztük 

néhány infrastrukturális kritériumot, amelynek teljesítése gondot okozhatott néhány iskolának. Az 

önkéntesség és a nyitottság alapelvének teljesülése azért különösen fontos, mivel ez két olyan alapelv, 

amely lehetővé teszi, hogy az Ökoiskola Hálózat sikeres hálózatként működjön. Az önkéntesség, 

azaz, hogy a tagok saját belső motivációjukból fakadóan csatlakozzanak a hálózathoz, minden sikeres 

szociális hálózat alapjellemzője. Senki nem fizet az embereknek például azért, hogy csatlakozzanak 

a különböző szociális média hálózatokhoz (Barabási-Albert, 2013). 

A hálózat életében időről-időre felmerül az igény, hogy a hálózat tagjai valamiféle elit csoportot 

képviseljenek, és ezért maximálják a kiadható címek számát, de a fenntarthatóságra neveléssel 

kapcsolatos általános oktatáspolitikai célkitűzések fényében eddig minden kormányzat a hálózat 

bővítését, nyitottságát szorgalmazta.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720377305
https://www.ecology.hu/
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A pályázat alapelveinek fejlesztése során az is folyamatosan felmerülő álláspont, hogy a 

kritériumrendszert minden magyarországi iskolában érvényesíteni kellene, azonban ezt az érvelést a 

hálózat története során még egyik kormányzat sem fogadta el, érzékelve, hogy a magyarországi 

iskolák nagy részében erős ellenérzéseket keltene a kritériumrendszer kötelezővé tétele. Talán pont 

ezt támasztja alá az, hogy közel két évtized alatt önkéntesen csak az iskolák mintegy negyede 

csatalkotott a hálózathoz. Az adatok arra utalnak, hogy a hálózat 2019-20-ra érte el a bevonódás azon 

szintjét, ami önkéntesen, belső indíttatásból elérhető. Sőt, ez a telítődés már korábban, 2013-ban 

teljesült volna, ha azokban az években nincs a Svájci-Magyar Támogatásból megvalósuló nagy 

hálózatfejlesztési projekt. A 2019-re így is tetőző, megtorpanó fejlődés teszi időszerűvé, hogy az 

összes iskola egyszerűsített „ökoértékelése” a közeljövőben feladattá váljon. 

Varga Attila röviden sorolta az ökoiskolai munka hatásait a tanulókra: magasabb környezeti tudást és 

aktivitást (2004), pozitívabb jövőképet mértek (2004). Azonban a környezeti attitűdre nem volt hatása 

pusztán az ökoiskolai cím elnyerésének, meglétének (2004, 2019). Néhány vizsgálatban erőforrás 

megtakarítást tudtak kimutatni az ökoiskolákban: 5%-os energiamegtakarítást 2009-ben (Horváth 

Dániel cikke alapján), kisebb ökológiai lábnyomot a cím elnyerése után (2019, Krakker Anna 

előkutatásai). A leginkább állandó különlegessége az ökoiskoláknak az, hogy több és többféle 

cselekvést, fenntarthatósági akciót, munkát tesznek lehetővé a tanulóknak, mint a többi iskola. A 

Fenntarthatósági Témahét 2020-ban zajló kutatásai is az aktivitásban mutatnak előnyt, míg az attitűd 

terén nem. Emögött a (fenntarthatóság iránt elkötelezett) attitűdnek a közbeszéd által és abban 

érzékelhető erőteljes változása állhat: ma már általánosan elfogadott, hogy a fenntarthatóság fontos.  

Az Ökoiskola címrendszer és hálózat legfontosabb eredménye, hogy több mint 350.000 diák, vagyis 

a köznevelési rendszerben tanuló diákok több mint 30 százaléka olyan iskolában tanul, amely rendel-

kezik az Ökoiskola vagy az Örökös Ökoiskola címmel. A Hálózat sikerét jelzi, hogy egy a közoktatás-

fejlesztési beavatkozásokat vizsgáló, közelmúltban lezajlott kutatás (Fazekas, 2018) keretében az 

Ökoiskola Program bizonyult az intézmények válaszai alapján a leghasznosabb iskolafejlesztési 

programnak még úgy is, hogy a többi vizsgált programot is nagymértékben hasznosnak találták a 

válaszadók. Az ökoiskolai programot a válaszadók közel 100%-a találta hasznosnak.  

Nehézségek is adódnak az egészintézményes iskolák hálózatában. Ilyen az iskolapolgárok általános 

leterheltsége; a nem természettudományos tantárgyak és pedagógusok gyenge bevonódása, a működ-

tetés és beszerzés szabályai, amelyek sokszor akadályozzák a fenntarthatóság iránti elkötelezettség 

érvényesülését. Az egyes ökoiskolák életében, különösen a helyi közösséggel való, a fenntarthatóság 

tanulása szempontjából alapvető együttműködésében erős változást jelent a fenntartó változása.  

Ugyanakkor a pedagógusok válaszai alapján tantervreform és a tananyagcsökkentés tovább 

segíthetné az fenntarthatóságra nevelés egészintézményes megközelítésének megvalósulását. A 

leghatékonyabb intézkedés az lenne, ha normatív finanszírozás járna az ökoiskolai programokra. Jó 

hatású lenne, ha a hálózati programok: műhelyek, konferenciák elérhetőbbek és intenzívebbek 

lennének (azaz ha lenne rá forrás), ha minden iskolát értékelnének az egészintézményes 

fenntarthatóságra nevelés szempontjai szerint, s ha a kiemelkedően teljesítő ökopedagógusokat 

elismerné a társadalom, a közösség például ösztöndíjakkal, kitüntetésekkel.  

Varga Attila dolgozata itt olvasható: A fenntarthatóságra nevelés elméleti alapjai és egész 

intézményes megközelítése: https://tinyurl.com/3ah9m8ye.  
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