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... a fenntarthatóság felé
Lépések... Környezeti nevelés

Átfogó kép a világról
Az egyre inkább materiális értékekre épülő fogyasztói kultúrában a pedagógusok és a fiatalokkal 

foglalkozó más humánszolgáltató szakemberek gyakran panaszkodnak a fiatalok, diákok 
„eltorzult” értékrendjére. Azok a tanulók, akik a kilencvenes évek elején kezdték 

iskolai pályafutásukat, már teljes mértékben egy megváltozott gazdasági és társadalmi 
környezetben szocializálódnak, s ennek jellemzői áthatják életük minden területét.

Az egyéni és családi értékrend megváltozása 
ellenére megvannak azok az alapértékek – le-
gyen az erkölcsi vagy kulturális −, amelyek az 
emberi és társadalmi együttéléshez egyszerű-
en nélkülözhetetlenek, csak vissza kell talál-
nunk a megfelelő útra. Ahhoz, hogy a tudás, a 
megbecsülés, a felelősség, a környezetünk vé-
delme, a takarékoskodás − és még sorolhat-
nánk – továbbra is érték legyen, az iskolák ér-
tékközvetítő szerepére kell na-
gyobb hangsúlyt helyezni, mert a 
fenntartható fejlődés megvalósítá-
sában döntő szerepe van a korai 
szemléletformálásnak.

A Nemzeti Alaptanterv (NAT) ér-
telmében a környezeti nevelés a 
közoktatás kiemelt fejlesztési fel-
adata, amelynek az iskolai oktatás 
valamennyi elemét át kell hatnia. 
Az oktatási intézmények helyi 
programjuk alapján, a lokális igé-
nyeket figyelembe véve segíthetik 
elő a diákok környezettudatos ma-
gatartásának kialakulását annak ér-
dekében, hogy az élő természet 
fennmaradjon, és a társadalmak 
fenntartható fejlődése cél lehessen. A helyi 
környezeti nevelési program a pedagógiai 
program részeként kiváló alkalmat ad az isko-
láknak arra, hogy kellően átgondolva rend-
szerbe foglalja a környezettudatos magatar-
tás előmozdításához szükséges lépéseket. Az 
iskolában a környezeti nevelés színterei lehet-
nek a hagyományos tanórai foglalkozások, a 
széles palettával rendelkező, tanórán kívüli te-
vékenységek, valamint az egyéb hálózati kap-
csolatok és együttműködési formák, melyek a 
célok megvalósulását koherensen táplálják. 

A tantárgyak éves tanmeneteibe beépíthe-
tők, és ezáltal tervezhetők azok a témák, ame-
lyekkel tantárgyspecifikusan megismerked-
nek a diákok (például a történelemórán feldol-
gozható, hogyan hatottak a környezeti válto-
zások a gazdálkodásra, az életmódra, a közös-
ségi normák alakulására; vagy a szakképzés 
keretében a tanulók megismerhetik a szakma 
gyakorlásához kapcsolódó természeti és kör-
nyezetvédelmi ismereteket, a szakma történe-
tét és annak környezetre gyakorolt hatását). A 
tanórákon tehát hozzárendelhetők az adott 

témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vo-
natkozások. Az osztályfőnöki órák nagy elő-
nye más tantárgyi órákkal szemben például 
az, hogy az óra tanmenete, óraszerkezete jó-
val rugalmasabb, a diákok felszabadultabbak, 
gondolataikat, saját véleményüket bátrabban 
kifejthetik. Ez a légkör megfelel a környezeti 
nevelés céljainak, módszereinek, eszközrend-
szerének, ezáltal a sokszínű témakört a kör-

nyezethez való viszony alakítására, a tanulók 
attitűdjének formálására lehet felhasználni. 

Fontosnak tartom, hogy bár az átalakuló is-
kolarendszerben az osztályfőnöki feladatok és 
adminisztrációs teendők bővülnek, az osztály-
főnök tájékozottsága, problémafelismerő és  
-feldolgozó képessége az, ami legnagyobb 
hatással segíti és döntő súllyal alakítja a gyere-
kekben kialakuló, formálódó valóságképet. Az 
órák olyan együttes tevékenységek szervezé-
sére adnak lehetőséget, amelyeknek jelentős 
szerepe lehet az osztályon belüli jó kapcsola-
tok kialakulásában vagy fejlődésében. A kap-
csolatok fejlődése fokozhatja a szociális érzé-
kenységet, az együttes tevékenységek meg-
szeretését, az egymás iránti tolerancia kialaku-
lását. Mindezek pedig egyben a környezeti 
nevelésnek, a fenntarthatóság pedagógiájá-
nak alappillérei. 

Az iskola környezettudatos működése és 
az ezzel kapcsolatos tevékenységei még in-
tenzívebben megmutatkozhatnak a tanórán 
kívüli komplex foglalkozások alkalmával. A 
tanórán kívüli nevelőmunka lényeges szere-

pet tölt be a nevelési célok elérésében, az is-
meretek összekapcsolásában. Egy adott tarta-
lom sokoldalú megközelítése elmélyíti, kiegé-
szíti és továbbfejleszti a tanórák nevelő hatá-
sát, legyen az szakkör, tanulmányi kirándulás, 
verseny vagy vetélkedő, egy projekt vagy té-
mahét. Az iskolai környezetvédelmi akciók, 
közösségfejlesztő programok alkalmasak arra, 
hogy a résztvevők reális önismeretre és szilárd 

ítélőképességre tegyenek szert, 
ezért a hazai vagy akár nemzetközi 
együttműködések kapcsán még 
tovább fejleszthető e tevékenység. 
Az elmúlt két évtizedben számos 
kidolgozott program, rengeteg jó 
ötlet bukkant fel. Az Ökoiskola-
hálózat például az első olyan széles 
körű kezdeményezés, amely arra 
készteti az iskolákat, hogy tudato-
san, rendszerbe építve és valóban 
helyet adjanak a környezeti neve-
lésnek. De ma már bármelyik intéz-
mény bekerülhet az országos kör-
nyezeti nevelési hálózatok közé, 
csak az adott iskola tanárain, veze-
tésén múlik, hogy élnek-e a lehető-

séggel vagy nem. A hálózatok tagjai többnyi-
re olyan iskolák, ahol nemcsak a tanítás során 
érvényesülnek a fenntarthatóság pedagógiá-

A tanórán kívüli környezeti 
nevelés színterei, lehetőségei

•	 Szakkörök, beszélgetőkör
•	 Tanulóknak adott feladatok, pályázatok 

(rajz, fotó, irodalmi alkotás stb.)
•	 Nyári tábor (ökotábor), erdei iskola
•	 Iskolai átfogó környezetvédelmi programok
•	 Akciók, lakóhelyi megmozdulások
•	 Kiállítások 
•	 Iskolai zöld újság, zöld rádió, zöld könyvtár
•	 Iskolai kiadvány 
•	 Média 
•	 Filmklub
•	 Tanulmányi kirándulás
•	 Iskolai biokert, komposztálás 
•	 Különválogató hulladékgyűjtés 
•	 Vetélkedők, tanulmányi versenyek 
•	 Kapcsolattartás külső segítő partnerekkel 

(intézménylátogatások)
•	 Művészeti csoportok, ünnepségek, sport-

események környezetünkért
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jának elvei, hanem az iskolai élet szinte min-
den területén (pl. az iskola működtetése).

Napjainkban a világ figyelme a fenntartha-
tó fejlődésre irányul. Ez az élet minden színte-
rén tapasztalható: szociális, gazdasági, ökoló-
giai, oktatási területeken is. Az intézmények-
nek a diákok számára olyan oktatást kell bizto-
sítani, amelyben a szakmai képzésen kívül 
hangsúlyt kap a környezettudatos életmód. 
Interaktív módszerek segítségével kreatív, 
együttműködésre alkalmas, felelős magatar-

tást, döntéshozatalra, konfliktuskezelésre és 
-megoldásra való készségeket kell kialakítani. 
Mindezek megkívánják az új értékek elfogad-
tatását, megszilárdítását és azok hagyomány-
nyá válását. Nagyon hasznos lehet a jövőre 
nézve, ha a diákok az iskolás évek alatt elköte-
lezik magukat a környezettudatos magatartás 
és életvitel, az ökológiai szemlélet és gondol-
kodásmód mellett. A minden lehetőséget 
megragadó környezeti nevelés hozzájárul ah-
hoz, hogy legyenek elveik, amelyekhez a ké-

sőbbiekben következetesen tartják magukat. 
Nagyon fontos ugyanis, hogy az iskolákból 
olyan környezettudatos és öntudatos állam-
polgárok kerüljenek ki, akiknek átfogó  képük 
van az őket körülvevő világról. Nekünk, peda-
gógusoknak megfelelő eszközöket kell a ke-
zükbe adnunk, hogy ismerjék és elkerüljék te-
vékenységi körük egyéni, társadalmi és kör-
nyezeti kockázatait.

Nagy Barbara közgazdász-tanár

Új és módosított jogszabályok
2012. május – július

Klímavédelem

145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet a szén-dio-
xid geológiai tárolásáról

A bányafelügyelet ötévenként felmérést 
végez a szén-dioxid geológiai tárolására po-
tenciálisan alkalmas földtani szerkezetekről 
és ezek becsült kapacitásáról. A tároláshoz 
első lépésben földtani kutatást kell végezni, 
ennek megfelelő eredménye esetén lehet-
séges a tárolásra vonatkozó engedély kérel-
mezése, melyhez pénzügyi biztosíték nyúj-
tása szükséges. A rendelet tartalmazza to-
vábbá a tárolóhely üzemeltetésével, ellenőr-
zésével, valamint bezárásával kapcsolatos 
feltételeket.

Regionális együttműködés

158/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet a Közép- 
és Kelet-Európai Regionális Környezetvédel-
mi Központ jogállásáról szóló Megállapodás 
kihirdetéséről

A Szerződő Felek megerősítik, hogy a Regi-
onális Központ politikai szervezetektől füg-
getlen, nemérdekképviseleti, nemnyereség-
érdekelt nemzetközi környezetvédelmi szer-
vezetként tevékenykedik. A Regionális Köz-
pont célja, hogy segítse Közép- és Kelet- 
Európa környezet- és természetvédelmi prob-
lémáinak megoldását, elsősorban a nemzet-
közi kormányzati és szakmai együttműködés, 
a szabad információáramlás és az állampolgá-
ri részvétel előmozdításával. A Regionális Köz-
pont részt vesz a térség aktuális környezeti 
problémáinak feltárásában, szakmailag és 
anyagilag támogatja a polgári társadalom 
környezetvédő tevékenységét. Ennek megfe-
lelően elő kívánja segíteni a környezet állapo-
tára és védelmére vonatkozó információk és 
adatok nemzetközi cseréjét, az érdekelt orszá-
gok, szervezetek és társadalmi csoportok köz-
ti párbeszédet, valamint a környezetvédelmi 
szakismeretek széles körű terjesztését.

171/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet a Kárpá-
tok védelméről és fenntartható fejlesztésé-
ről szóló, 2003. május 22-én Kijevben ké-
szült Keretegyezményhez kapcsolódó, fenn-
tartható turizmusról szóló Jegyzőkönyv ki-
hirdetéséről

A Kárpátok védelméről és fenntartható fej-
lesztéséről szóló Keretegyezményt 2003-ban 
hét ország – Magyarország, Csehország, Len-
gyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Uk-
rajna – kormányának képviselői írták alá. A tu-
rizmus kérdéseivel foglalkozó, most aláírt 
jegyzőkönyv fő célul tűzi ki a turizmus negatív 
hatásainak mérséklését, közös minőségi szab-
ványok kidolgozását és alkalmazását, fenn-
tartható turisztikai fejlesztési politikák kialakí-
tását, illetve ezek integrálását az egyéb ágaza-
ti politikákba, a Kárpátok régió mint turisztikai 
márka kialakítását, valamint a régión belüli 
fenntartható turisztikai termékek, szolgáltatá-
sok, csomagok kialakítását is.

Támogatások

43/2012. (V. 3.) VM rendelet az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
a Natura 2000 területek fenntartási ter-
veinek készítéséhez nyújtandó támoga-

tás igénybevételének részletes szabá-
lyairól

A rendelet meghatározza azon Natura 
2000 területeket, amelyek fenntartási tervé-
nek elkészítéséhez támogatás igényelhető, to-
vábbá részletesen szabályozza a támogatás 
igénybevételének feltételeit és módját.
30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Regionális 
Fejlesztés Operatív Programokra meghatá-
rozott előirányzatok felhasználásának álla-
mi támogatási szempontú szabályairól

A ROP-ok prioritásai között az alábbi támo-
gatható környezetvédelmi célok szerepelnek: 
megújuló forrásból történő energiatermelés, 
hulladékkezelés.
36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Környezet és 
Energia Operatív Program prioritásaira ren-
delt források felhasználásának részletes sza-
bályairól és egyes támogatási jogcímeiről

 A rendelet 20 jogcímet sorol fel, melyekre a 
KEOP-ból támogatás igényelhető, ilyen pl. a 
megújuló forrásból történő energiatermelés, az 
energiahatékonysági beruházások, hulladékke-
zelés, környezetbarát termékek és szolgáltatá-
sok fejlesztése, valamint a környezettudatosság 
fejlesztését szolgáló programok. A rendelet 
meghatározza továbbá a támogatások fajtáit és 
az ezekkel kapcsolatos szabályokat.

Módosított jogszabályok
Módosító rendelkezés Módosított rendelkezés

115/2012. (VI. 11.) Korm. 
rendelet

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II. 26.) Korm. rendelet

156/2012. (VII. 13.) Korm. 
rendelet

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendelet
Vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenysé-
gekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. 
(IV. 29.) Korm. rendelet

175/2012. (VII. 26.) Korm. 
rendelet

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról

207/2012. (VII. 27.) Korm. 
rendelet

A Magyar Kármentő Alapról szóló 252/2010. (X. 21.) Korm. rendelet


