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... a fenntarthatóság felé
Lépések... Fenntartható fejlődés

Oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában
A fenntartható fejlődés megvalósításához nem elegendő egy-egy elszigetelt 

környezetvédelmi intézkedés meghozatala. Jelentős változtatásokat kell megvalósítani 
a társadalmi és gazdasági szférában is, ami alapvető értékeket és beágyazódásokat 
is érintő, hosszú folyamat. Az oktatás szerepe nem vitatható ezen az úton: ha saját 

generációnk csak ímmel-ámmal teszi meg a szükséges intézkedéseket, legalább a jövő 
generációkat készítsük fel megfelelően a tornyosuló feladatokra.

Ennek a gondolatnak az eredményeképpen 
a környezetvédelem már évtizedekkel ez-
előtt megjelent az oktatásban, de csak napja-
inkban kezdi megkapni a sikerhez szükséges 
szerepet. Míg az alsóbb szinteken a termé-
szet szeretetére, annak megóvására kell, 
hogy megtanítsuk a fiatalokat, addig a felső-
oktatásban már sokkal részletesebb, szakmai 
jellegű információk átadására van szükség.

Egy néhány évvel ezelőtti felmérésben 
arra kerestük a választ, hogy az egyetemek 
és oktatóik, kutatóik vajon együttműköd-
nek-e a gyakorlati élet képviselőivel (vállala-
tokkal, helyi önkormányzatokkal, nonprofit 
szervezetekkel), és ebből milyen előnyök 
származhatnak a fenntartható fejlődés 
szempontjából. Az érintetteket megszólító 
kutatás rámutatott arra, hogy az előnyök kö-
zött elsődleges az oktatási és tudományos 
szféra elefántcsonttoronyból való kitörésé-
nek a lehetősége. Bár ma már nem jellemző 
az idejének jelentős részét a könyvtárakban, 
a világtól elzárva dolgozó kutató, a gyakorla-
ti élet problémáinak felvetése a kutatóhelye-
ken elősegítheti e tevékenységek társadalmi 
hasznosságát. A felsőoktatással szemben 
ezenkívül egyre fontosabb elvárás, hogy a 
diákokat gyakorlati problémákkal, azok 
megoldási módjaival is megismertesse, ami 
által érzékenyebbek lesznek a környezeti és 
társadalmi problémák iránt is, és végül „jobb 
állampolgárokká” válhatnak majd. 

Az oktatási intézmények fenntarthatósá-
gi kezdeményezésekben való részvételét in-
dokolhatja az intézmények és egyéb társa-
dalmi csoportok, szervezetek közötti jobb 
kapcsolatok kialakítása is. Az „outreach”-ben 
aktív egyetemek az oktatáson kívül a gya-
korlati életben is hasznosítani tudják meg-
szerzett tudásukat.

Mindezek javíthatják a felsőoktatási in-
tézmények társadalmi megítélését, erőfor-
rásokhoz segíthetik azokat, illetve növelhe-
tik befolyásukat a politikai életre.

Mindazonáltal számos olyan tényező van, 
amelyek megakadályozhatják, de legalábbis 
gyengíthetik az ilyen jellegű erőfeszítéseket.

A felsőoktatási intézményekben oktatók 
és kutatók sokszor nem értik a gyakorlati 
élet nyelvezetét, problémáit, hiszen túl távol 
állnak azoktól, illetve azok megoldási lehe-
tőségeitől. Sokan egy-egy szűk témára kon-
centrálnak, hiszen így tudnak jelentős tudást 
felhalmozni, azonban eközben nem nyitot-
tak az interdiszciplináris gondolkodásra, ami 
pedig feltétele egy fenntartható világ meg-
teremtésének.

Általában az egyetemeken alkalmazott 
teljesítménymérési módszerek sem támo-
gatják az ilyen jellegű munkát, hanem a sok-
kal jobban mérhető oktatási és publikálási 
tevékenységre koncentrálnak, annak ellené-
re, hogy a gyakorlati együttműködések tár-
sadalmi hatásai sokkal jelentősebbek lehet-
nek. Mivel az egyetemek egymás közötti 
versenyében is az oktatás és a kutatás szín-
vonala kerül előtérbe, maguk az egyetemek 
sem támogatják kellőképpen a más intéz-
ményekkel, szervezetekkel való, gyakorlati 
problémák megoldásának céljából létreho-
zott együttműködéseket. Mindezek azt 
eredményezik, hogy az oktatásban dolgozó-
kat leginkább csupán belső motivációik, ta-
nulni, jobbítani vágyásuk hajtja az ilyen jelle-
gű tevékenységek irányába.

Ezeket a kérdéseket és más hasonló 
problémákat járta körbe a 2011. október 
19-én a Jövő Nemzedékek Országgyűlési 
Biztosa, a Fenntartható Fejlődés Bizottság 
Környezeti Nevelési Kerekasztala, a Buda-
pesti Corvinus Egyetem és az IUCN Okta-
tási és Kommunikációs Bizottsága által 
közösen rendezett „Learning to Change”, 
azaz „Tanulás a fenntarthatóságért” cím-
mel rendezett konferencia.

A több mint 60 szakember részvételé-
vel megtartott konferencián a Fenntart-
ható Fejlődés Bizottság Környezeti Neve-
lési Kerekasztalának tagjai, az IUCN és az 
IUCN CEC magyar tagjai, civil szerveze-
tek, tanárok, a felsőoktatásban a fenn-
tartható fejlődési stratégiák megvalósí-
tásáért felelős oktatók, munkatársak, ok-
tatásszervezők, valamint nemzeti parkok 

és az erdészetek munkatársai képvisel-
tették magukat.

A műhelykonferenciát Jávor Benedek, az 
Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsá-
gának elnöke és dr. Fülöp Sándor, a jövő nem-
zedékek országgyűlési biztosa nyitotta meg. 

Fülöp Sándor bevezetőjében arra kereste 
a választ, mi az oka annak, hogy a társada-
lom ennyire passzívan reagál az ökológiai 
katasztrófával kapcsolatos hírekre. Mit kelle-
ne ahhoz tennünk, hogy felhívjuk a politiku-
sok és a döntéshozók figyelmét arra, hogy az 
energia- és nyersanyagkészletek fogyóban 
vannak, hogy a klímaváltozás hatására szük-
séges, hogy változtassunk a jelenlegi mező-
gazdasági szokásokon? A biztos szerint első 
lépésként meg kellene érteni, hogy miért 
csapja be magát a társadalom. Miért hárítják 
el az emberek ezeket a témákat? És miért 
gondolják, hogy ezek a veszélyek rájuk nem 
leselkednek? E problémák megoldásához 
szükséges azon kompetenciák összegyűjté-
se, amelyek ahhoz kellenek, hogy a figye-
lemfelhívó üzeneteink célba érjenek. 

Szükség van: 
• rendszerdinamikai gondolkodásra, 
• erős, koherens személyiségekre, akik 

képesek szembenézni a közelgő kör-
nyezeti katasztrófákkal, valamint 

• a hálózatokban való munka képessé-
gére. 

Természetüknél fogva a tudományos és a 
civil hálózatok képesek a  leginkább megér-
teni a minket körülvevő komplex világ mű-
ködését, és ők a legelkötelezettebbek annak 
érdekében, hogy közösen tegyenek erőfe-
szítéseket a fenntarthatatlan világ növekvő 
problémáival kapcsolatban.

Keith Wheeler, az IUCN CEC elnöke felve-
zetőjében az oktatás XXI. században betöl-
tött szerepéről tartott előadást. A nemzetkö-
zi szervezet képviselője úgy gondolja, hogy 
kizárólag pozitív üzenetekkel, a természet 
szeretetének hangsúlyozásával lehet válto-
zásokat elérni az emberek hozzáállásában. 
A szakember többek között bemutatta az 
IUCN „Love. Not Loss” című filmjét is.
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Czippán Katalin, a JNO főosztályvezető-
helyettese a fenntarthatóság érdekében va-
ló tanulás kollektív kihívásairól beszélt. Elő-
adásában többek között bemutatta a UNECE 
Oktatás a fenntarthatóságért stratégia mun-
kabizottság kompetenciafejlesztési munka-
csoportjának eredményeit is.

A délelőtti előadásokat követő beszélge-
tést Galambos Rita, a Demokratikus Ifjúsá-
gért Alapítvány igazgatója moderálta.

A konferencia délután három szekció-
üléssel folytatódott:

a) „Kompetenciák, változás” – Felkészülés 
a fenntartható jövőre

b) „Fenntarthatóság a felsőoktatásban”
c) „Stratégiai kommunikáció” (a bio-

diverzitás megőrzése érdekében az er-
dők évéhez kapcsolódva) 

A rendezvényt a program társszervezője, 
a Budapesti Corvinus Egyetem képviseleté-
ben Zilahy Gyula, a Tisztább Termelés Ma-
gyarországi Központjának igazgatója zárta, 
aki elmondta: bízik abban, hogy a rendez-
vényt több hasonló követi, ahol az érintettek 
közösen gondolkoznak a fenntartható életvi-
telhez szükséges kommunikációs és oktatási, 
nevelési feladatokról. 
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