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Vártuk már a tavaszt! Forrás: Pixabay

Felhívjuk a Tisztelt Olvasó figyelmét, hogy az Ökoiskolai Hírmondót kizárólag elektronikusan
tesszük közzé.
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AKTUÁLIS HÍREK
Ökoiskola Hálózat hírei
Ökoiskolai és Örökös ökoiskolai pályázatok értékelése folyamatban van
Előző számunkban részletesen hírt adtunk a pályázat benyújtásának feltételeiről. A benyújtási
határidő lejárt. A benyújtott pályázatok értékelése befejeződött és 2022. március 26-án átadták
az idei Ökoiskola címeket. A Kormány képviselői 57 Ökoiskola, 30 újrapályázó Ökoiskola és
75 Örökös Ökoiskola címet adtak át az intézményvezetőknek, ezáltal pedig már 1300-ra nőtt a
magyar ökoiskolák száma.További részleteket a https://kormany.hu/hirek/1300-ra-bovult-azokoiskolak-szama-hazankban linken olvashatnak.

Hírek a fenntarthatóságra nevelés és a fenntarthatóság világából
Fenntarthatóság: új tantárgy és hamarosan érettségi tárgy a magyar köznevelés rendszerében
Több mint 200 magyar iskolában tanítják már a fenntarthatóságot, mint tantárgyat. 2024
májusától pedig már érettségi vizsgatantárgyként is választhatják a diákok.
Forrás: https://index.hu/belfold/2022/05/04/fenntarthatosag-erettsegi-tantargy-ader-janos-kekbolygo-alapitvany/

Természetiskola minősítés a nemzeti parki létesítményekben
A Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály új minősítési rendszert dolgozott ki. Három
kategóriában: bázishely, oktatóhely és mobil program lehet minősülni. Az előzetes tervek szerin
májusban hirdetnek eredményt, legkésőbb akkor lesz nyilvános információ a minősítésről.
https://termeszetvedelem.hu/termeszetiskola/
Öpollina, Zelinke és más „aprovarok” – Mesék a Zümmögő birodalomból
Több mint 900 pályamű érkezett az Agrárminisztérium Mesék a Zümmögő birodalomból című
meseíró-pályázatára. 70-et választott ki a zsűri, amelyeket online mesekönyv formájában lehet
elérni itt. Gratulálunk a díjazottaknak!
Forrás: https://környezetvédelem.hu/node/599
Ökológiai kéznyom
A Daniel Goleman (az érzelmi intelligencia fogalmát világhírűvé tevő pszichológus) által
megalkotott fogalom szerint nemcsak a természetben okozott károkról kellene beszélnünk,
hanem az eredményekről is: mennyi károsanyag-kibocsátást spóroltunk meg egy-egy
cselekedetünkkel, fogyasztásunk, üzleti tevékenységünk megváltoztatásával.
Forrás:
https://www.parlament.hu/documents/10181/1828247/Infokorkep_2019_egyoldalas_nyomtat
ashoz.pdf/08340fb3-243b-ce85-3fad-a86964334638
Természetalapú megoldások
Az IUCN Természetvédelmi Világkongresszusa (amelyet Marseille-ben személyes részvétellel
illetve online bekapcsolódással 2021. szeptemberében tartottak) a következő évtizedre és az azt
követő időszakra vonatkozó természetvédelmi menetrendet dolgozott ki. A kongresszus arra
kéri a kormányokat, hogy a világjárványból a természet folyamatait alapul véve lábaljanak ki,
építsenek a körkörös gazdaság módszerére, a globális helyreállítási alapok legalább 10%-át a
természetbe fektessék be. Számos határozatot és kötelezettségvállalást is elfogadtak az
egymással összefüggő éghajlati és biodiverzitási válságok sürgős kezelésére.
A természetalapú megoldások (Nature-based Solutions, NbS) az ökoszisztémák működését
javítják vagy állítják helyre azért, hogy növeljék a társadalmak ellenálló képességét az
éghajlatváltozással és a természeti veszélyekkel szemben. Azaz hatékonyan és alkalmazkodóan
kezeljék a társadalmi kihívásokat, miközben biztosítják az emberi jólét és a biológiai sokféleség
előnyeit is. A koncepcióról, alapelveiről, gyakorlatáról itt lehet többet megtudni.

Az IUCN Kelet-európai, Észak- és Közép-ázsiai regionális tanácsosai közé választották Kiszel
Vilmost.
Az IUCN CEC bizottságának Nature Education for Sustainability munkacsoportjában Czippán
Katalin társelnöki feladatokat lát el 2021-2024 között.
Forrás: https://www.iucncongress2020.org/
UNESCO ütemterv: oktatás a fenntartható fejlődésért 2020-2030
Megjelent az oktatás a fenntartható fejlődésért 2020-2030 közötti időszakra vonatkozó
ütemterve angol nyelven, ami kiadvány formájában az UNESCO honlapján online elérhető. A
Fenntartható Fejlődési Célok eléréshez szükséges tanulásban meghatározott 5 kiemelt
cselekvési terület tennivalóit így határozza meg:
1. szakpolitika: a fenntartható fejlődésért való oktatást be kell építeni az oktatással és a
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos globális, regionális, nemzeti és helyi politikákba.
2. oktatási és képzési környezet: figyelmet kell fordítani az egészintézményes megközelítés
támogatására annak biztosításáért, hogy azt tanuljuk, amit élünk, és azt éljük, amit tanulunk.
3. pedagógusok kapacitásainak fejlesztése: a hangsúly a fenntarthatóságra való áttéréshez
szükséges ismeretek, készségek, értékek és attitűdök megerősítésére helyeződik.
4. fiatalok felkészítése: el kell ismerni a fiatalokat, mint a
fenntarthatósági kihívások és a kapcsolódó döntéshozatali
folyamatok kezelésében kulcsfontosságú szereplőket.
5. helyi közösségek: helyi szintű fellépésük szükséges és fontos.
Az ütemterv kapcsán a korábbi fenntarthatóságra nevelési
eszköztárát is áttekintette az UNESCO, és az egyes útmutatókat
hozzárendelték az 5 kiemelt cselekvési területhez. Források:
https://unesco.hu/hirek/oktatas-a-fenntarthato-fejlodesert-20202030-107299
és https://en.unesco.org/themes/education-sustainabledevelopment/toolbox/priorities#paa1
Összegzés a hazai és a svéd fenntarthatóságra nevelésről–
hulladékos szemüvegben
Figyelemreméltó összegzés jelent meg a hulladékgazdálkodás állami koordináló szervezetének
(NHKV) honlapján. A három érintett tárcától (EMMI, AM, ITM) származó hírek után a saját
környezeti nevelési eredmények következnek. A cikk második fele a svéd környezeti nevelés
alapjait és vívmányait mutatja be. Olvashatunk arról, hogyan érték el, hogy a hulladéknak már
csak 1%-a jut lerakókba. Például nagyon szigorú szabályozással (büntethető, ha a lerakó olyan
anyagot fogad, ami máshogy is hasznosítható). Egységes táblarendszert alakítanak ki az egész
skandináv régióban. A jól megkülönböztethető szimbólumok segítségével az északi országok
polgárai könnyen válogathatják hulladékaikat. A lakosság számára könnyen érthető jelrendszer
ad segítséget. Minden terméken háromrészes jelzés van: szín, szimbólum és rövidítés. A
szimbólumok kapocsként szolgálnak a csomagolások és a hulladéktároló között, így segítve a
fogyasztót a helyes válogatásban.
A környezetvédelemről szóló órákat Svédországban nem egyetlen kurzusba tömörítik, hanem
sok tantárgyban tárgyalják, a természettudományoktól a háztartástanig, minden évfolyamon az

óvodától kezdődően. A cikkben olvashatunk még a svéd „TeSzedd!” programról, és a svéd
ökoiskolákról is.
https://transpack.hu/2022/02/08/csomagolas-kornyezetvedelem-ovoda-hulladekkezeleskornyezet-csomagolas/
Klíma okos
TANÁRI KÉZIKÖNYV LETÖLTÉSE
A tanári kézikönyv és segédanyagok ingyenesen letölthetőek az alábbi oldalakról:
https://klimainnovacio.hu/.../skills-for-future-tanarkepzes
https://climatesmartelephant.com/tankonyv/
A könyv a Skills for Future EIT Cross-KIC ( https://eit-skills4future.eu/) program keretében
készült el. Az EIT Climate-KIC, PANNON Pro és Junior Achievement Magyarország által
szervezett Skills for Future program Magyarországon egyedülálló módon segít középiskolás
diákoknak klímaváltozáshoz kapcsolódó üzleti ötletek kitalálásában, illetve megvalósításában.
Felhívások
Mérj velünk!
Az iskola közelében a levegő szállópor (PM2.5, PM10) tartalmát könnyű megmérni. Bármely
iskolának lehet saját részecskemérője. Nemzetközi honlapok térképein számos magyarországi
mérőpont adatai követhetők: https://merj-velunk.hu/hol-talalom-terkepen/. Egyre több hazai
iskolai csoport mérési adatai is szerepelnek a terképen.
A légszennyezettségről szóló információk fontos szemléletformáló eszközök lehetnek fizika,
kémia és biológia/természetismeret tantárgyakhoz vagy tanulói projektekhez.
Forrás: https://merj-velunk.hu/
Ötoldalú MAB Bioszféra-rezervátum a délvidéken
https://termeszetvedelem.hu/peldaerteku-osszefogas-eredmenyekent-szuletett-meg-a-vilagelso-otoldalu-bioszfera-rezervatuma-szakmai-konferencia-mohacson/
A világ 727 bioszféra-rezervátuma közül mindössze 22 határon átnyúló. Az osztrák, a horvát,
a szerb, a szlovén és a magyar területek együttesen 9,5 millió négyzetkilométernyi területre, az
eredeti majdnem háromszorosára bővítették a 2012 óta létező horvát-magyar bioszférarezervátum területét. Ezzel 10 évnyi előkészítő munka után 2021 szeptemberére hivatalosan is
létrejött – a világon elsőként – egy ötoldalú (öt ország területére átnyúló) MAB-rezervátum, a
Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum. Az Ausztrián, Szlovénián, Horvátországon,
Magyarországon és Szerbián átfolyó Dráva, a Mura alsó szakasza, valamint a Dráva torkolat
feletti Duna szakasz Európa ökológiailag egyik leggazdagabb folyórendszere. A határvidék
három folyójához kötődő vízi és part menti életközösségeinek és természeti értékeinek
megőrzése, valamint ökoszisztéma szolgáltatásainak (az ivóvíz-bázisok, az ártéri erdők, a
talajvízháztartás és a szép táj) fenntartása a helyi lakosság megélhetéséhez szükséges, és
mindenkinek fontos.
A hazai rezervátumokról itt olvashat többet: https://termeszetvedelem.hu/hazai-bioszferarezervatumok/
A többiről pedig itt: https://en.unesco.org/biosphere/wnbr

Erdőtűz
A klímaváltozás következtében a korábbinál forróbb nyarakon nem csupán az erdőtüzek száma
növekedett meg, hanem esetenként a tűz terjedési sebessége és intenzitása is. A nagyobb
intenzitású erdőtüzek a korábbinál nagyobb területet érinthetnek és nehezebb eloltani őket.
Magyarországon nem fordulnak elő a trópusi és boreális régiókkal összehasonlítható mértékű
(nagy
kiterjedésű,
kontrollálhatatlan)
vegetációtüzek.
Erről
például
a
https://www.globalforestwatch.org/map/ honlap naprakész, de idősoros (NASA) adatokat is
mutató térképén is meggyőződhetünk. (A „forest change” menüben kell bekapcsolni a Fire
Alerts funkciót.) A tavaszi és nyári, nyárvégi időszakban mégis szinte napi rendszerességgel
kapunk hírt kisebb-nagyobb erdő- és vegetációtüzekről. Júliustól szeptemberig a hosszabb
csapadékmentes, száraz-meleg időjárási viszonyok következtében az erdei avar és tűlevélréteg,
illetve az itt felhalmozódott elhalt gallyak, ágak teljesen kiszáradnak és könnyen lángra kapnak,
szintén elsősorban a felelőtlenül gyújtott tüzek hatására. Az erdei tüzek során nem csak a
faállomány, hanem a teljes erdei életközösség veszélyeztetett. A sokéves tapasztalat szerint
Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Bács-Kiskun megye különösen veszélyeztetett, Veszprém,
Nógrád, Heves, Csongrád-Csanád megyék, valamint Budapest és a tőle ÉNY-ra fekvő járások
közepesen veszélyeztetettek.
A hazai erdőtüzek számszerűsített jellemzői:
•
•
•
•
•
•

Évente összesen 50 ezer hektárnyi vegetáció ég le 20 ezer tűzben. Az átlagos leégett
terület 2–5 hektár tüzenként. A tüzek 50-60%-a 1 hektár alatti, 30%-a 1-10 ha közötti.
A tüzek 99%-a emberi eredetű. A tűz oka gondatlanság, hanyagság, ritkán gyújtogatás.
A tüzek közel 50%-a tavasszal, a kilombosodás előtt keletkezik.
A tüzek döntő hányada mezőgazdasági tevékenységgel összefügg.
Tűzgyújtási tilalom idején keletkezett a tüzek több, mint 50%-a az elmúlt években
Hétvégén és munkaszüneti napokon történik a tűzesetek 40%-a.

Az országosan hirdetett tűzgyújtási tilalmak a (külterületi) erdőterületekre és azok 200 méteres
környezetére vonatkoznak. Ha nincs tilalom, az erdőkben a turisták, látogatók kizárólag az
erdőgazdálkodó által turisztikai célból létesített, tűzvédelmi szempontból állandó és
biztonságos tűzrakó helyen gyújthatnak tüzet. Másfajta külterületeken, például szántókon a
helyi, önkormányzati szabályozásnak megfelelően lehetséges égetni. Így tarlóégetéssel
továbbra is találkozunk.
Az avar és a kerti hulladék a saját kertben sem égethető elvileg január óta. A gyakorlatban a
veszélyhelyzet megszűnéséig (amelyet szeptember közepére várnak a szakértők) a korábbi
helyi rendeletek a mérvadóak, amelyet a település honlapján érdemes keresni. Bográcsozni,
tábortüzet rakni lehet a kertünkben.
Már egy átlagos méretű kerti tűz, melyben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat,
óriási légszennyezést okoz. A nagy szennyezést elsősorban a rossz légellátás, az alacsony
égéshőmérséklet, magas nedvességtartalom okozza. Például a növényi részekben lévő szén
ugyan oxidálódik, de csak részben, és szén-dioxid helyett szén-monoxid keletkezik, amely kis
mennyiségben is mérgező. Egy átlagos kupac (100 kg) kerti hulladék elégetése során a
melléktermékünk 5-7 kg szén-monoxid, 1,7-4,9 kg PM10 por, 1,5-2 kg szénhidrogén, valamint
néhány grammnyi, mikrogrammnyi a következő szinten mérgező anyagokból: nitrogén-oxidok,
metil-etil-keton, etil-benzol, sztirén, fenol, dibenzo-furán, benz-a-pirén.
Nyomtatható plakátok: http://erdotuz.hu/plakatok/
Források: https://portal.nebih.gov.hu/-/megyek-erdotuz-veszelyessegi-besorolasa;
https://www.levego.hu/egyeb/avaregetes/

Erdőtűz. Forrás. Pixabay

Teljes a 2022. évi jeles fajok listája
Az idei év fajait, élőlényeit az előző Ökoiskolai Hírmondóban bemutattuk, kivéve az év
vadvirágát, az év gyógynövényét és az év emlősét. Időközben megszületett mindhárom döntés.
Az év vadvirága 2022-ben az agárkosbor. A három jelölt a mocsári békaliliom, az agárkosbor
és a csillagőszirózsa volt.
https://5f74d38eabf8c.site123.me/%C3%89v-vadvir%C3%A1ga-szavaz%C3%A1s
Az agárkosbor: félszáraz gyepekben, hegyi- és homoki réteken, lápréteken gyakran igen nagy
számban előforduló alacsony, mindössze 10–20 cm magas talajlakó orchidea. Hazánk legtöbb
tájegységen sokfelé előfordul, középhegységeinkben még viszonylag gyakori, de KülsőSomogyban, a Tiszántúlon és Nyírség nagy részén hiányzik, vagy ritka. Latin nevét
(morio=bolond) arról kapta, hogy a gyakran óriási egyedszámú állományokban mindig van
néhány szokatlan megjelenésű, eltérő virágszínű (leggyakrabban a rózsaszín különböző
árnyalata vagy fehér) egyed. Tavasszal, áprilistól májusig virágzik. Régebben a kosbor
nemzetségbe sorolták, Orchis morio néven vált ismertté.
Megjelenése természetes, féltermészetes, hosszabb ideje bolygatatlan élőhelyekre utal.
Védett, természetvédelmi értéke 10 000 Ft
Forrás: https://5f74d38eabf8c.site123.me/%C3%89v-vadvir%C3%A1gaszavaz%C3%A1s/ag%C3%A1rkosbor

Agárkosbor.
Forrás: Vadonlesők_közössége_TE

Cickafark.
Forrás: Pixabay

Törpeegér.
Forrás: vadonleso.hu/evemlose/2022

Az év gyógynövénye a közönséges cickafark, hirdette ki a Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság Gyógynövény Szakosztálya. A cickafarkot már évezredek óta használja az emberiség.
Virágos hajtásából készült tea gyulladáscsökkentő, emésztést javító, köhögéscsillapító, segíti a
tüszőérést, vérzéscsillapító és györcsoldó hatású. Eurázsiában mindig is velünk volt:
virágzatának maradékait megtalálták az ősemberek lakta barlangokban és az egyiptomi
piramisokban is. Sok ógörög írás említi, köztük Hippokratész is. Latin nemzetségnevét
(Achillea) Akhilleuszról adta a növénynek Linné. A regékben Akhilleusz cickafark főzettel
kezelte harcosai vérző sebeit.
Az év emlőse a törpeegér, jelentette be a Vadonleső közösség. A faj Magyarországon és
Eurázsia túlnyomó részén megtalálható, védett. A legkisebb hazai rágcsáló, teljes hossza 11-15
cm, melynek nagyjából a felét a farka teszi ki. Tömege a háziegér tömegének a felét sem éri el,
egy zacskó sütőpor súlyával összemérhető. Még egy tövisszúró gébics számára is ideális
zsákmány. Életnyomaként leginkább elhagyott fészkeivel találkozhatunk, ősszel és télen a
bokrokon. A törpeegér tavasztól őszig minden elléshez új, ököl nagyságú fészket épít növényi
rostokból, kórókhoz, cserjékhez rögzítve.
Tavaszi jeles napok
A Föld Napjáról a tavaly márciusi Ökoiskolai Hírmondó 4-5. oldalán írtunk részletesen. Az
oktatas.hu már bemutatott gyűjteményében pedig 72 db környezeti nevelési modul is szerepel.
Elérhetőség: https://jelesnapok.oktatas.hu/.
A márciusi Víz Világnapja és Föld Órája (március 26.) után a zöld csütörtök is lehetőség
környezeti nevelésre. A Fenntarthatósági Témahetet követően májusban a Méltányos
Kereskedelem Napja (május 9.), a Madarak és fák napja, majd 15-én a Nemzetközi
Klímaváltozási Akciónap van. Kevésbé ismert jeles nap a Méhek Világnapja (május 20.) és a
Magyar Természet Napja (május 22.), amit az Európai Nemzeti Parkok Napja követ két nappal
később. E két utóbbi ünnepről a júniusi Környezetvédelmi Világnapig egybefüggően szoktak
megemlékezni az érintettek.
Zöld Föld mobilalkalmazás
A különböző kalkulátorok segítségével megismerhetjük környezeti lábnyomunkat, a reggelink
kilométer lábnyomát, vagy az elektromos autóval történő közlekedés karbonlábnyomát.
https://www.alapertekek.hu/zoldfoldapp/

Éghajlatváltozás és egészség
Az éghajlatváltozás hatására megváltozhat a sérülések, a betegségek és halálozások aránya,
szezonalitása és mintái. Az időjárási viszonyok három módon befolyásolhatják az egészségi
állapotot:
•
•

•

közvetlenül, amelyet a rendkívüli időjárási események pl. hőhullám, fagyok, illetve
a levegő minőségének romlása idéznek elő;
közvetetten, ezek az ökológiai környezetben bekövetkező változások hatásai: pl. a
vektorok (a járványtanban a fertőzést közvetítő/átvivő szervezet/élőlény) által
terjesztett fertőző betegségek, élelmiszer- és/vagy vízminőséggel kapcsolatos
megbetegedések, invazív (tájidegen) és/vagy allergén növények elterjedése stb.;
a klímaváltozás következtében kialakult extrém helyzetek (árvizek, hurrikánok stb.)
okozta egészségi állapotbeli változások (pl. sérülések, fertőzések, táplálkozási,
pszichológiai és egyéb károsodások).

Az éghajlatváltozással összefüggő hatások eltérően érintik az embereket. A 4 év alatti gyerekek,
a 65 év feletti idősek, a túlsúlyos emberek és a fekvőbetegek a legérzékenyebbek, de számolni
lehet a krónikus betegségben (pl. cukorbetegség, a légzőszervi és anyagcsere megbetegedések
stb.) szenvedők, a várandósok és az újszülöttek érintettségével is. A további részleteket a
Parlament Információs Szolgálatának anyagai között találjuk, és azokat 13-19 éves tanulóink
akár maguk is feldolgozhatják csoportmunkában vagy egyénileg.

Forrás:
https://www.parlament.hu/documents/10181/39233854/Infojegyzet_2021_72_eghajlatvaltoza
s_hatasa_az_egeszsegre.pdf/dffa6e2a-0f9b-2d37-7344-804d12eab297?t=1637242217299
Bázisintézményi gyakorlatok közül
A Pedagógiai Napok előadásai között mindig sok fenntarthatóságra nevelési módszertani
előadást, bemutatót is láthatunk. Ezek szemléjét a jövőben is folytatjuk. Kérjük és várjuk a
bázisiskolák innovatív gyakorlatainak leírását. Szakmai és hálózati szempontok miatt a saját,
iskolai honlapon vagy tudományos publikációként megjelentetett didaktikai anyagokat tartjuk
a leginkább hasznosnak. Kérjük olvasóinkat, hogy ezek elérhetőségét küldjék meg.

Óvodai komposztálás
Bázisintézményi jó gyakorlat: egy budapesti óvoda jó gyakorlatát ismerheti meg a kedves
olvasó az alábbi linkre kattintva:
Komposztáljunk az óvodában is – jó gyakorlat bemutatása>>
A saját szemszögéből mindenkinek igaza van
Erőszakmentes kommunikációra épülő kortárs mediátorképzés
A második osztály végére megtanulnak mediálni a gyerekek az EMK-val (Erőszak Mentes
Kommunikáció), mutatják az iskolai tapasztalatok. A video első 16 percében nyolcadikosok,
utána harmadikosok munkáját látjuk a Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola példáján. A 39.
perctől egy rövid érzelmi nevelési gyakorlatot látunk ötödikesektől. Szaktanárok számára is
érdekes, hogy tantárgyakban való alkalmazásról is felvillanyozó példákat láthatunk.
Fabatka értékelés
Szintén a Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola jó gyakorlata a Fabatka módszer. Ez egy
alternatív, tárgyiasított értékelési lehetőség, mely rendkívül motiváló hatást váltott ki a
gyerekek körében. Megtapasztaltuk a módszer pozitív hatását az osztályközösségre, az egyes
diákokra, különös tekintettel a tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők viselkedési
változásaira. A tapasztalatok szerint nőtt a gyerekek felelősségtudata, együttműködő képessége,
empátiája. Javult a magatartás, hiszen a szabályok megsértése után fizetni kellett. Pozitívan
hatott a társas kapcsolatok alakulására – segítettek egymásnak, hiszen ezért meg kaphattak
újabb fabatkákat. A tanulmányi eredményeik is javultak, hiszen a szorgalmi feladatokért is
jutalom járt. Ezzel a lemorzsolódás is csökkenthető.
További részletekért Béresné Simon Eszter pedagógus, bázisintézményi koordinátor,
mesterpedagógusok szaktanácsadóhoz fordulhatnia az érdeklődők.
Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola, 8945 Bak, Rózsa utca 37.)
Forrás:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Zala/bazisintezmenyek/Jo_gyakorlatok
_innovaciok_vallalt_bazisintezmenyi_feladatok.pdf
DigiKIP
A „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”, a takarítás világnapja mottójául választott
felszólítás köré szerveződik a bemutatóóra. A Komplex Instrukciós Program különösen jól
alkalmazható heterogén tudású csoportokban. Az órán a KIP módszer digitális kompetenciák
fejlesztésével társul.
Készítette: Takács Enikő tanító, Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Áltatalános Iskola (2019)
A részletes óravázlatot az alábbi linkre kattintva ismerhetik meg:
Egészséges életmódra nevelés DigiKip módszerrel - bemutatóóra
„Zöldnek lenni jó! - Es ist gut, grün zu sein!” nyelvi csapatverseny
Mit tehetünk a környezetünk védelme érdekében? Hogyan védhetjük a Föld természeti
kincseit? Hogyan lehetünk környezettudatosak? És milyen szókincs tartozik a
környezetszennyezés, a klímaváltozás, a környezettudatos háztartás, a vásárlás, a szelektív
hulladékgyűjtés, az energiafelhasználás témáihoz? Minderre válaszul szerveztük és hirdettük

meg a csapatversenyt. A környező iskolák, valamint a nemzetiségi iskolák 5-8. évfolyamaiból
vártuk két fős csapatok jelentkezését két kategóriában: a nyelvet heti 3 órában tanuló diákok és
a nyelvet heti 4-5 órában tanuló diákok köréből.
A jelentkezés feltétele egy német nyelvű alámondásos prezentáció vagy motivációs kisfilm
készítése volt, ami tartalmában a következő kérdéseket válaszolta meg:
- Mit jelent számunkra „Zöldnek lenni”?
- Mit teszünk a környezetvédelemért iskolánkban?
Ez a témakör igen szerteágazó, ezért igyekeztünk a résztvevők dolgát megkönnyíteni azzal,
hogy a meghívóval együtt az általunk összeválogatott német nyelvű anyagot is elküldtük a
sikeres felkészülés érdekében. Mindezt segítettük youtube linkekkel (dalok, kisfilmek, videók)
valamint szószedettel, színes képekkel, kifejezésgyűjteménnyel, illusztrációkkal és
szövegekkel is.
A jelentkezők számát nagyban befolyásolta a pandémia és a digitális tanrend. Nehéz feladat
volt közös alkotást létrehozni karanténidőszakban. A beküldött pályamunkák értékelésekor azt
tapasztaltuk, hogy a diákok a témában alaposan elmélyültek, kreativitásról,
környezettudatosságról tettek tanúbizonyságot. Három csapat számára tarthattuk meg a
versenyt online, 2021. április 20-án, a Fenntarthatósági Témahét programjaként.
A csapatok a – kiadott anyagok alapján készült – változatos feladatokon egyidőben dolgoztak,
google űrlapon. Közben a folyamatos kapcsolattartás lehetőségét fenntartottuk: a verseny
kezdetén Google Meet csatornán köszöntöttük a gyermeket, és a verseny ideje alatt itt vártuk
az esetleges kérdéseket.
Nagy örömünkre a tanulók a megfelelő német nyelvi és informatikai ismeretekkel rendelkeztek,
így a verseny gördülékenyen lezajlott. Az eredményekről e-mailben értesítettük őket. A
jutalmazásra (oklevél, tárgyjutalom) már jelenléti helyzetben került sor, májusban.
Sok mindenre megtanította a tanulókat, a pedagógust a nem várt élethelyzet. Láthattuk, hogy
sok-sok új szóval, kifejezéssel, típusmondattal gazdagodtak a versenyzőink, több
kompetenciájuk fejlődött a felkészülés, versenyzés során. Mindannyian pozitív élményekkel
gondolunk erre a bázisintézményi programunkra. Reméljük, hogy 2022-ben jelenléti formában,
és emiatt sokkal többen lehetnek részesei ennek a remek versenynek.
Szerzők: Kohári Marianna és Kosztrub Anita versenyszervezők, a Rátkai Német Nemzetiségi
Általános Iskola, ökoiskola, a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ bázisiskolája
pedagógusai
Cselekedtetés
Tea time
Segíthet-e a teaivás megérteni a klímaváltozást?
Igen. A teafilterek létfontosságú információkkal szolgálhatnak a globális karbonciklusról. A
fogyasztók pedig világszerte javíthatják a klímamodellezést különösebb erőfeszítés és
felszerelés nélkül. Hogy lehet a teafogyasztókból egyszerűen teakutató, némi nyelvtudással?
A nagyszabású közösségi kutatás részleteiről az alábbi linkre kattintva tudhatnak meg többet:
www.teatime4science.org/data/submit-one-data-point/

Komposztáló kas készítése – tavasszal, fűzfavesszőben gazdag vidéken
A komposztáló kas készítése (útmutatót ld. itt: http://www.greenius.hu/wpcontent/uploads/2017/02/Komposztkas-%C3%BAtmutat%C3%B3-2017-honlapra.pdf)
tavasszal is alkalmas akció.
A Gellérthegyi Hasznos Hulladék Tanösvény
A főváros területén 41 tanösvény, természetismereti bemutatóhely működik.
Most egyet emelünk ki és ajánljuk az olvasó figyelmébe: szabadon látogatható táblás
tanösvény, könnyű terep, a Gellérthegy Kőcsikós-játszóterén került elhelyezésre.
Az összes budapesti tanösvényt tartalmazó tájékoztató füzet az alábbi linkre kattintva elérhető,
a 38. oldalon olvasható a Hasznos Hulladék Tanösvény részletes ismertetése: Tájékoztató füzet
Az
alábbi
linken
a
tanösvény
https://turistautak.openstreetmap.hu/turut-9188255

térképét

tanulmányozhatják:

Biodiverzitás-védelem városi iskolában, óvodában
Madáritatót, rovarhotelt vagy vadvirágos udvarrészt tervezünk? Eljött az ideje a
karbantartásuknak? A gyerekekkel közösen létrehozható, fenntartható biodiverzitás-védelmi
eszközök receptgyűjteménye városi környezethez készült 2021-ben. A rövid füzet még
letölthető itt: https://mtvsz.hu/dynamic/intezmeny_zoldites.pdf
Így tanítom…
A 2019. évi „Így tanítom…” pályázat nyertes munkái között, a Barankovics Alapítványtól
megszokott módon, sok a környezeti nevelési módszertani munka. A teljes kötet itt letölthető:
https://barankovics.hu/_f/2019/igy_tanitom_iv_2019_isbn.pdf. Három módszertani munkára
külön is felhívjuk figyelmüket:
•
•
•

97.oldaltól: Dr. Kánnainé Ivony Anna: Hazám e Föld címen alsós „témaévszakot” mutat
be, mellékletei között nagyszerű online és offline ötletekkel;
112. oldaltól Filep Otília: Együtt a víz nyomába! címmel 13-15 éveseknek szóló, 10
tanórányi óratervet közöl;
122. oldaltól Bacsó Gizella Ökológiai projektnapját olvashatjuk: Magyarország a „vizek
országa”. A szerző a SE Pető András Gyakorló Általános Iskolája, ökoiskola felsős
tanára, a projektnap terve nemcsak mozgássérült tanulók számára lehet érdekes.

Városismereti kalandjáték
Városismereti kalandjáték közösségi kidolgozására a csongrádi Művelődési Központ és Városi
Galéria indított mintaprojektet 2019-ben. A hetedik–nyolcadik osztályos és középiskolás
diákokat célzó játékban a városhoz kapcsolódó történeteket, legendákat ismerhetik meg a
résztvevők. A kezdeményezést részletesen megismerhetik az olvasók az alábbi linkre kattintva,
ahol kiadványt és kisfilmet is találnak. Megismerve a kezdeményezést, kedvet kaphatnak a
kipróbálásra, adaptálásra.
https://cselekvokozossegek.hu/csongradon-varosismereti-kalandjatek-kozossegi-kidolgozasamuvelodesi-kozpont-es-varosi-galeria/

TUDOMÁNYOS ÚJDONSÁGOK A FENNTARTHATÓSÁG PEDAGÓGIÁJÁBAN
Környezeti nevelés a középiskolákban – megjelent Mónus Ferenc könyve
Megjelent a hazai középiskolák környezeti nevelési erőfeszítéseit bemutató tanulmány az
Environmental Education Research-ben. A cikkben számos érdekes adalék van az ökoiskolák
értékelésével, vizsgálatával kapcsolatban, illetve a tanárok saját iskolájuk környezeti nevelési
tevékenységének értékelése kapcsán is.
A cikk innen letölthető korlátozott darabszámban:
https://www.tandfonline.com/eprint/XKQ6EXPZRSXE4BZNHQXE/full?target=10.1080/135
04622.2021.2023106
Mónus Ferenc további cikkeit a környezeti nevelésről és értékeléséről, illetve a
környezettudatosság méréséről itt lehet elérni: https://www.researchgate.net/project/Exploringand-improving-sustainability-education-in-Hungary
A „Bayer Barometer” közvélemény-kutatás eredményei
A Bayer Hungaria Kft. megbízásából a Kantar kutatóintézet végzett közvélemény-kutatást
azzal a céllal, hogy többet tudjunk meg a fenntarthatóság környezeti, társadalmi és gazdasági
összefüggéseiről.
A felmérést Magyarországon kívül, a térség több országában, Csehországban,
Lengyelországban és Szlovákiában is elvégezték. A válaszadók között érdekes különbségek
mutatkoznak az eredmények tekintetében.
A közép-kelet-európai országok között hazánkban a legmagasabb a fenntartható fejlődés
témakörének ismertsége (86%). A magyarokat érdekli leginkább a fenntartható fejlődés (78%).
Magyarországon és Szlovákiában a legnagyobb a „fenntartható mezőgazdaság”, mint kifejezés
ismertsége (71%). A magyarokat és a lengyeleket érdekli leginkább, honnan kerül az étel az
asztalukra.
Kiemelt kérdéskörök és következtetések:
Kik tesznek igazán a fenntartható fejlődésért? - Ebben mind a négy ország válaszadói
egyetértenek: a nők!
Mi motiválja az embereket arra, hogy napi szinten a fenntarthatóság elveivel összhangban
cselekedjenek? – A törődés a természettel (63%), a gyermekek jövője (45%), a világnézet
(34%).
Kik azok, akik tisztában vannak a fenntarthatóság elveivel? - A fiatalok ismerik, de az
idősebbek valósítják meg.
Melyek az egyéni szinten megtett leggyakoribb tevékenységek? - Szelektív hulladékgyűjtés
(66%), az élelmiszerpazarlás elkerülése (64%), energiatakarékosság (58%), szezonális
termékek vásárlása (55%), víztakarékosság (53%). Az 56 évnél idősebbek körében ezek a
tevékenységek egyértelműen gyakoribbak. Az eredmények magyarázata bizonyos mértékig
abban rejlik, hogy kitolódik az az időszak, ameddig a fiatalok (a 18-35 éves korosztály) még a
szülői házban laknak, ezért kisebb valószínűséggel döntenek egyénileg az ilyen
tevékenységekről.
Kiknek fontosak leginkább a mások javát szolgáló tevékenységek, mint például a jótékonysági
kezdeményezésekben való részvétel, a közösségi médiában való aktivitás és a civil szervezetek

anyagi támogatása? - Noha ezek, a többi tevékenységhez képest viszonylag kevésbé jellemzők,
e téren egyértelműen a fiatalabb generáció az aktívabb.
Kinek a feladata, hogy környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból fenntarthatóbb világot
építsünk? - A jelentés alapján a válasz egyszerű: mindenkié. A válaszadók a helyi és állami
hatóságokat, a civil szervezeteket és a nemzetközi szervezeteket egyaránt cselekvésre hívják
fel. Ám ami még fontosabb, ezek mellett az összes állampolgárt is megemlítik.
Forrás: https://mmonline.hu/cikk/a-nok-allnak-a-fenntarthatosagi-forradalom-elen/
Iskolások fedezték fel a rég kihalt óriáspingvin maradványait
Egy kihalt pingvin kövületét fedezték fel új-zélandi iskolások. A felfedezők egyike szerint
lenyűgöző érzés, hogy ennyi év után, gyermekként elért eredményük miként járult hozzá a
tudományos munkához.
https://ng.24.hu/tudomany/2021/09/18/iskolasok-fedeztek-fel-egy-kihalt-madarfajt/
A sötét szárny felemel
A legtöbb tengeri madárnak sötét a szárnya, ám eddig fogalmunk se volt arról, hogy miért. Az
alábbi linken olvasható cikkből megtudhatjuk a tudományos magyarázatot.
https://ng.24.hu/termeszet/2021/07/17/miert-sotet-a-tengeri-madarak-szarnya/
„Zöldre festés” vagy „zöldre mosás”
Az Európai Bizottság és a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságokból álló Fogyasztóvédelmi
Együttműködési Hálózat 2020 őszén felmérte az online kereskedelmi térben használt környezetbarát
jellegre és fenntarthatóságra vonatkozó reklámállításokat.

A leggyakoribb zöldrefestési módszerek. Forrás:
https://www.parlament.hu/documents/10181/39233854/Infojegyzet_2021_40_greenwashing.pdf/ec5b9
e78-0b17-34b7-3273-8db1bd16bea9?t=1622187677016

Mesterséges intelligencia (MI) és fenntarthatóság
Folytatva az Ökoiskolai Hírmondó 5. számában megkezdett UNEP, UNESCO, Startupinside
és Microsoft konferenciafolyamat bemutatását, a közlekedési és fenntarthatósági
határterületeken való MI-alkalmazásokat foglaljuk össze olvasóink számára.
Dr. Emmanuel Letouzé – demográfus, aki a közlekedés és az MI kapcsolatáról beszélt: az okos
városok koncepció (digitalizálás előtérbe kerülése) megvalósulása felgyorsult a covid miatt,
melynek célja a fenntartható közlekedés, helyváltoztatás az emberi szabadság jegyében. A postcovid időszakban továbbra is figyelmet kell szentelni pl. a mozgásukban korlátozott személyek
mobilitására vagy a nők biztonságára a közlekedés során. Figyelmet kell fordítani a „rezíliens
városok” és „nyitott városok” koncepciókra. Az adatok elemzése, a közösségi tanulás és
felelősségvállalás továbbra is fontos.
Egy biztos, a post-covid időszakban is a népesség túlnyomó része városokban fog lakni, s a
városok többsége továbbra is szennyezett, zajos, stresszes, szegregált stb. lesz. A covid - bár
csak átmenetileg - enyhítette néhány nagyvárosi probléma súlyosságát (szennyezettség, zaj).
Például a mobiltelefon adatok elemzése igazolta, hogy a gazdagabb lakóövezetekben a covid
miatta mobilitás csökkenés hamarabb következett be, mint a szegényebb városi övezetek lakói
esetében, hiszen a jobban szituált emberek otthonról is tudták végezni a munkájukat.
Felmerül a kérdés, hogyan tudja az MI segíteni a nagyvárosi társadalmak fejlődését.
Mesterséges intelligencia mint eszköz, mesterséges intelligencia mint inspiráció. Szatellit
képelemzéssel illetve mobiltelefon használati adatok elemzésével előre megjósolható például a
nagyvárosi tűzesetek vagy áradások által veszélyeztett területek elhelyezkedése.
Az előadó úgy látja, hogy ahhoz, hogy a városok úgy fejlődjenek, hogy az élet méltányosabb
és biztonságosabb legyen, a fejlesztési rendszerek is méltányosak és biztonságosak kell hogy
legyenek. Létre kell hozni biztonságos „helyeket” a városlakó polgároknak, illetve az
adatgyűjtések alanyainak, melyekben biztonságosan vitathatják meg a gyűjtött adataikat és az
azokból levont következtetéseket, fejlesztési irányokat. Ehhez új megközelítések, új
kapcsolatok és együttműködések szükségesek. De elsősorban új megközelítések és értékek
szükségesek, és kiemelten a kapzsiság és megvetés hiánya. A városok remek „helyszínek” és
lehetőségek az új megközelítések megkezdéséhez.
Claudia Mariconda (Antwerpeni Kikötő, fenntartható átmenet vezetője): 2050-re kell
klímasemlegessé változnia az EU-nak. Ehhez kell körforgásos gazdaság és fenntartható
mobilitás. Sokféle üzemanyagra, okos szállítmány kezelésre, és okos utazó-menedzselésre
készülnek. 50% lesz vonat, 22% lesz a belföldi hajózás. A kamionokhoz és teherautókhoz
képest a belföldi hajózás szerintük környezetbarát. Seefares – távérzékeléssel, központi
irodából megy a hajók nyomonkövetése, sőt, a navigáció is.
Üzemanyag-diverzifikálás és átállás a fosszilis energiahordozókról a megújuló
energiaforrásokra 2025-ig: az egyik legnagyobb kikötőként célul tűzték ki többféle üzemanyag
használatát pl. cseppfolyós ház, hidrogén, metil-alkohol és ammónia.
A koronavírus hatásai a környezeti fenntarthatóságra - kutatás
Szerzők: Madarász Nikolett, Pásztor Barnabás és Garai-Fodor Mónika: A koronavírus hatásai
a környezeti fenntarthatóságra
A kutatás során a releváns források és szakirodalom feldolgozása mellett primer adatfelvételre
is sor került, online kérdőív formájában.

A kutatás egy online kérdőíves felmérés keretében gyűjt információkat a koronavírus miatti
megváltozott lakossági szokásokról. A felmérés célja, hogy a számszerűsíthető megváltozott
szokások alapján következtetéseket tudjanak levonni a környezeti fenntarthatóságra gyakorolt
hatásokról Magyarországon. A célcsoport Magyarország lakossága, akiket teljes mértékben
érintenek a jelenlegi koronavírus okozta változások, szabályozások. A minta nagysága 203 fő,
a mintavétel önkényes volt, így az eredmények helyiértékűek, nem reprezentatívak. A kérdőív
vizsgálta a kitöltők tapasztalatait, viselkedését a koronavírus előtt és koronavírus közben.
Ezáltal következtetéseket lehetett levonni, hogy milyen hatással van a jelenlegi koronavírus
válság az emberek életére. A vizsgált területek a következők voltak:
- A vásárlási szokások megváltozása a, vásárlási mennyiségek, a vásárlási gyakoriságok, a
vásárlásra rászánt összegek függvényében.
- A járműhasználat megváltozása vizsgálva a saját gépjármű, taxi, tömegközlekedés stb.
használatát.
- A tapasztal hulladék mennyiségének megváltozása a háztartásokban.
A kutatás legfontosabb eredményeiről
Vásárlási szempontok fontossága: a koronavírus alatt a vásárolt áru eltarthatósága
felértékelődött, ezen szempont vélhetően azért vált jóval fontosabbá a kitöltők számára, mert
egy hosszabb idejű válsághelyzetre készültek. Ezzel szemben a vásárolt termék környezetbarát
jellege még inkább háttérbe szorult mérlegelési szempontként, Azok közül, akik a koronavírus
előtt nagyon fontosnak tartották a környezetbarát termék kritériumot 29% változtatta meg
véleményét a koronavírus alatt.
A termék csoportokra költött összeg: a gyógyhatású készítményekre költött összeg 33%-ban
nőtt a koronavírus válság következtében, míg az élelmiszerre költött összeg nem sokban
változott. Az üzemanyag költségek azonban a felére csökkentek a válság következtében.
Összességében a koronavírus előtti időszakhoz képest a kitöltők ~1.3 millió forinttal költöttek
kevesebbet a három termékcsoportra a koronavírus válság ideje alatt egy hónapban, ennek
mozgatórugója az üzemanyagra szánt összegek csökkenése.
A háztartási hulladék növekedése: a kérdőív kitöltői közül 80% szelektíven gyűjti a hulladékot,
ami összességében pozitív eredménynek tekinthető. Azon alanyoknak, akik nem gyűjtik
szelektíven a hulladékot 52%-a nem tapaszt semmiféle hulladéknövekedést a háztartásában. A
szelektíven hulladékot gyűjtő alanyok válaszai azt mutatták, hogy közel 30%-uk tapasztalt
átlagban 15 liter vegyes és fém-műanyag hulladéknövekedést.
Következtetések
A globális szén-dioxid kibocsátás a koronavírus válság alatt elérheti a 2000 millió tonna széndioxid csökkenést. A kutatás eredményei szerint a háztartási hulladékának mértéke átlagosan
nőtt a kérdőívre kapott válaszok alapján. . Ezzel sértve a felelős fogyasztásról szóló környezeti
fenntarthatósági fejlődési cél indikátorát. Ezzel szemben a vásárlások gyakoriságát a kitöltők
41%-a csökkentette, így visszafogva a közlekedéssel járó szén-dioxid kibocsátást. A vásárlások
alkalmával az üzemanyagra költött összeg a koronavírus válság közben jóval kevesebb volt,
mint a koronavírus válság előtt. Ezek alapján a kutatás konklúziójaként elmondható, hogy mind
Magyarországon, mind a világon a koronavírus pozitív hatással volt a környezeti
fenntarthatóságra a 2020-as év első negyedévében. Ez a változás azonban csak rövid távú
változás lesz, hogyha a nemzetek nem veszik figyelembe az Agenda 30 célkitűzéseit a
gazdaságok visszaállítása közben.
A teljes cikket az alábbi linken érhetik el:
https://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/VF%20k%C3%B6tet%20II%202020.pdf#page=133

A szép, a rossz és a fenntartható – milyen legyen, milyen lehet az új világ - Szathmáry Eörs
előadása a Magyar Tudomány Ünnepén
Szathmáry Eörs evolúcióbiológus professzor 2021. évi előadását ajánljuk meghallgatásra.
https://www.youtube.com/watch?v=jRUJ_z3rAP0
Ennél is frissebb, 2022. februári interjút olvashatnak az érdeklődők „A fő átmenetek az
evolúcióban” címmel, angol nyelven, az alábbi linkre kattintva:
https://intellectinterviews.com/2022/02/eors-szathmary-major-transitions-in-evolution/

Forrás: Pixabay
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