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Fenntartható jövő 

A fenntartható fejlődés egy olyan folyamat, amely úgy használja a szűkebb és tágabb környe-

zet jelenlegi erőforrásait, hogy biztosítja, és nem csökkenti a jövő generációinak lehetőségeit, 

életterét és életminőségét. Jelen kerettanterv az erős fenntarthatóság jegyében készült, mely 

szerint az emberiség valamennyi tevékenységét alapvetően a Föld eltartóképessége határozza 

meg. Mivel a természeti és a társadalom-környezet-gazdaság rendszert alkot, így a problémá-

kat nem kiragadva, hanem ezeknek az összefüggéseknek a keretében kell megvizsgálni, és ke-

resni a fenntartható megoldásokat. 

Az Európai Unió Tanácsa 2010. november 18-án fogadta el a fenntartható fejlődést szolgáló 

oktatásról szóló tanácsi következtetést1. Eszerint a fenntartható fejlődést szolgáló oktatás leg-

fontosabb szerepe az, hogy az egyéneket és a csoportokat felvértezze a tudatos választáshoz 

szükséges ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és attitűdökkel, amelyek birtokában a 

világot élhetővé tudják alakítani nem csak saját maguk, hanem a jövő nemzedéke számára is. 

A Tanács felkérte a tagállamokat, hogy hozzák meg a megfelelő intézkedéseket a fenntartható 

fejlődést szolgáló oktatás továbbfejlesztésének és alkalmazásának ösztönzésére, annak érde-

kében, hogy az minden szinten beépüljön az oktató-képző rendszerekbe. Magyarország 2013-

ban elfogadott Nemzeti fenntartható fejlődési keretstratégiája célként tűzi ki a fenntartható 

fejlődés értékeinek és gyakorlatának megjelenését a tanulásban és az oktatásban. Az ENSZ 

által 2015-ben elfogadott, a Világunk átalakítása: Fenntartható fejlődési keretrendszer 2030 

című dokumentumában minden ország és valamennyi szektor számára 2030-ig tartalmaznak 

fenntartható fejlődési célokat egy élhető jövő biztosítása érdekében. A 4. cél a minőségi okta-

tásra vonatkozik, amelynek 4.7. alcélja kitűzi, hogy minden tanuló olyan tudást, illetve képes-

ségeket szerezzen, amelyek a fenntartható fejlődés előmozdításához szükségesek. 

Jelen kerettanterv rögzíti a fenntartható fejlődésre való felkészülést segítő – a 9. vagy a 10. 

évfolyamon választható – egy tanéves, heti egy tanórás tantárgy keretében fejlesztendő kom-

petenciafókuszokat, a kompetenciák eléréséhez szükséges tudáselemeket, megjelöli azokat a 

kapcsolódási pontokat, amelyek más tantárgyi tartalmakból a témához rendelhetők, illetve 

meghatározza a tanulási eredményeket. 

A Nemzeti alaptanterv egyik kiemelt fejlesztési területe maga a fenntarthatóság. Az alaptan-

terv megfogalmazásában a felnövekvő nemzedéknek meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat 

tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. 

Ebben a tanulási folyamatban részt kell venniük az intézményeknek is, hiszen az iskolai keretek 

alkalmasak arra, hogy a tanulóknak lehetőséget biztosítsanak a környezettel kapcsolatos ál-

lampolgári kötelességek és jogok gyakorlására, a változásokat, válságokat előidéző gazdasági 

és társadalmi folyamatok megismerésére, valamint a közvetlen és tágabb környezetük érté-

keinek, sokszínűségének megőrzésére, gyarapítására. 

A tananyag-feldolgozás alapja a tanulók előzetes tapasztalatai, mindennapi ismeretei, vala-

mint a tanult kapcsolódó tantárgyi tartalmak. A kerettantervben foglaltak keretet biztosítanak 

 

1 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:327:0011:0014:HU:PDF 
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a mérlegelő és kutatói szemlélet kialakítására. Jelen kerettantervben a tanulási eredményeket 

az itt szereplő tananyagtartalom – helyi sajátosságokhoz való – rugalmas alakításával kell el-

érni, az alkalmazás helye, a tanulók szűkebb-tágabb környezete, előismeretei, érdeklődése 

alapján. 

A Fenntartható jövő tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A fenntartható fejlődés maga is folyamatos tanulás– a természet, gaz-

daság, társadalom, egyén összefüggéseinek – tanulmányozása, mely sok esetben a minden-

napi tapasztalatokra épül. A tanulók gyakorolják a kutatói módszereket, miközben elsajátítják 

a kutatói attitűdöt és megtanulják a hitelesség kritériumait. 

A kommunikációs kompetenciák: A fenntarthatatlan folyamatokat eredményező komplex 

problémák felismerése, értelmezése és csoportos megoldás-keresés, az érvelés, a vita mód-

szerének alkalmazása mind a szóbeli, mind az írásbeli kifejezőképességet fejleszti. A tanulókat 

arra készteti, hogy megtanulják véleményüket összefoglalni, érvekkel alátámasztani, mások 

érveit mérlegelni, megvitatni, közösen megoldásokat keresni. 

A digitális kompetenciák: A globális folyamatok, problémák feltárása több, a világ különböző 

pontjain gyűlő adatra épül, de a helyi, országos vagy régiós adatok feldolgozása, az előrejelzé-

sek készítése számítógépes modellek fejlődésével válik egyre inkább lehetővé. Az információk 

megkeresése, megbízhatóságának ellenőrzése, a folyamatok értelmezése hozzájárul és moti-

váló a digitális kompetenciák fejlődéséhez. A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kompeten-

ciák elsajátítása folyamatos önreflexiót, kutatómunkát igényel. Ez önmagában inspirálja a ku-

tatómunkát, a kutatás eredményeinek értékelését és demonstrálását az internetes lehetősé-

gek kiaknázásával, multimédiás modellezéssel. A digitális kompetenciának kulcsszerepe van a 

természeti folyamatok megértésében (pl. klímamodellek), a környezeti problémák és értékek 

monitorozásában, valamint az emberek közötti kommunikációban, amelyek kulcsterületei a 

fenntartható fejlődésnek is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A rendszerben gondolkodás, az összefüggés-ke-

resés, az analógiás, asszociatív, elemző gondolkodás fejlődik olyan területek vizsgálatakor, 

mint például a klímaváltozás, az egészséges táplálkozás, vagy az ökológiai lábnyom vizsgálata. 

A legtöbb problémakör számos diszciplína határterületén helyezkedik el, közös halmazuk, ösz-

szefüggéseik megállapítása és elemzése a logikus matematikai megközelítést, az adatgyűjtést, 

az elemzést és a rangsorolás képességét, globális és helyi statisztikai adatok értelmezését 

igényli. A mérnöki, természettudományos és ökológiai gondolkodás egyik fontos eleme a rendszer-

szemlélet: az összefüggések felismerése és megértése, összetett rendszerek elemzése, a rend-

szerek részeinek egymáshoz és az egészhez való viszonyának mérlegelése, a bizonytalanság 

kezelése. A mérnöki, természettudományos és ökológiai gondolkodás másik fontos eleme az elő-

rejelzés: a többféle jövőbeli kimenet megértése és értékelése (a lehetséges, a valószínű és a 

kívánatos); saját jövőképek megalkotása; az elővigyázatosság elvének alkalmazása; a tettek 

következményeinek becslése; kockázatok kezelése és megbirkózás a változásokkal. A mérnöki, 
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természettudományos és ökológiai gondolkodás elengedhetetlen eleme a mérlegelési és problé-

mamegoldó képesség: a rutinok, a szokásos eljárások, az elfogadott álláspontok vizsgálata, 

megfontolása, kérdések megfogalmazása, reflexió a saját értékekre, felfogásra és viselke-

désre; véleménymegfogalmazás, érvelés a fenntarthatóság célrendszere szempontjából. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tananyag-feldolgozás kívánatos módja a 

kis csoportos kooperatív technikák alkalmazása, illetve a kollaboráció. Ez önmagában fejleszti 

a kulcskompetenciát. Az együttműködés, a tudásmegosztás része a Nemzeti alaptanterv által 

definiált személyes és társas kapcsolati kompetenciáknak. Az együttműködés feltételezi a má-

sikra való odafigyelés, a decentrálás, a nézőpontváltás képességét. Részvétel a fenntartható-

sági problémák tanulmányozásában, az erről folyó diskurzusokban. Másoktól tanulás; törek-

vés a mások igényeinek, szempontjainak és cselekedeteinek megértésére (empátia). Vitakul-

túra: mások érveinek türelmes meghallgatása, tényekkel alátámasztott érvek megfogalma-

zása, a konfliktusok konszenzusos megoldására való törekvés. Alkotó közreműködés a csopor-

tos problémamegoldás során. Az eszmecsere, a vita módszere alkalmas a fenntartható fejlő-

dés előmozdításához szükséges kompetenciák fejlesztésére, az állampolgári jogok gyakorlá-

sára, az erőszakmentes kommunikáció elsajátítására. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A keret-

tanterv témakörei kitérnek a lakóhely, az épített környezet területére is. Részben a természet, 

részben a szűkebb-tágabb épített környezettel kapcsolatos tapasztalatok, az otthonhoz való 

kötődés érzelmi elemei módot adnak az élmények írásban, digitálisan, fotón-videón vagy 

egyéb módon való rögzítésére, az élmények megfogalmazására. A kreativitás nélkülözhetetlen 

a fenntarthatósági problémák megoldásában, ugyanakkor a környezeti problémák maguk is az 

emberi kreativitás termékei, ezért is kulcsfontosságú a metakogníció, önreflexió, amivel min-

den kreatív megoldást meg kell vizsgálni, szem előtt tartva az EU által is megfogalmazott elő-

vigyázatossági alapelvet. A metakogníció, önreflexió ebben az összefüggésben az a képesség, 

hogy a helyi közösségben és a (globális) társadalomban saját szerepünkre reflektáljunk; hogy 

folyamatosan értékeljük és fenntartsuk cselekvő motivációnkat; foglalkozzunk érzéseinkkel, 

és kontrolláljuk vágyainkat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A fenntartható fejlődés kulcskérdése 

a jelenségek, folyamatok gazdasági szempontjainak, okainak megismerése is. A trendek elem-

zése összekapcsolható az életpálya-építési, pályaorientációs kérdésekkel, a jövő és jelen mun-

kavállalói kompetenciák előrejelzésével, a fenntartható termelésre szolgáltatásra való felké-

szüléssel. A projektmunka, a problémák komplex értelmezése egyaránt hasznos saját vállalko-

zás, vagy egy civil szervezet indításában vagy a közszolgálati feladatok felelős végzésében. A 

fenntarthatóság nélkülözhetetlen eleme a stratégiai gondolkodás képessége: jövőre irányuló 

felelős gondolkodás, célkitűzés, egyszerűbb problémafelismerés, problémaelemzés, megol-

dástervezés, megoldás, értékelés és korrekció.  
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9. vagy 10. évfolyam 

A 9. vagy a 10. évfolyamon választható tantárgy célja elsősorban nem a lexikális ismeretát-

adás, hanem a pozitív és felelős környezeti attitűd megalapozása és fejlesztése, valamint a 

fenntarthatósággal kapcsolatos ágencia (hatóképesség) megerősítése. Ennek részeként a 

fenntartható fejlődés és az egyéni felelősség összefüggéseinek megértetése, annak támoga-

tása, hogy a problémamegoldás mindennapi feladatait a tanulók – saját lehetőségeikhez mér-

ten – érezzék sajátjuknak, és ez a szemlélet épüljön be viselkedésükbe, gondolkodásukba. Kö-

vessék a fenntarthatóság értékrendjét, és úgy szervezzék saját életüket, hogy hozzájáruljanak 

egyénileg és közösségben is a fenntartható fejlődési célok eléréséhez. 

Az alábbi részkompetenciák szükségesek a fenntartható fejlődést támogató szemlélethez, vi-

selkedéshez, életmódhoz (igazodva az egyéves tantárgy heti egyórás keretéhez): 

KÉPESSÉGEK, KÉSZSÉGEK ISMERETEK ATTITŰD 

A tanuló felfedezi a kapcsolatot saját 
fogyasztási, életviteli szokásai és a 
természeti, környezeti problémák 
között. Felismeri és példákat tud 
mondani arra, hogy miben lehet vál-
toztatni. 

Fogalmak: fenntartható fejlő-
dés és fenntarthatóság; öko-
szisztéma-szolgáltatások. 

Elkötelezett a 
fenntartható fejlő-
dés érdekében tör-
ténő cselekvés, a 
környezeti értékek 
megóvása iránt. 
Elkötelezett az 
igazságos, békés, 
együttműködő kö-
zösségek, társadal-
mak építése iránt. 
Felelősséget érez, 
vállal saját tevé-
kenysége és ter-
mészeti környezet 
megóvása, a társa-
dalmi környezeté-
vel való együttmű-
ködés iránt. 

Egyszerű erőforrástervet készít. 
Terve reális, megfelel saját prioritá-
sainak, a tevékenységek időigényé-
nek és a rendelkezésre álló erőforrá-
sok fenntartható használatának. 

Fogalmak: jövőkép; az időgaz-
dálkodás szempontjai (felada-
tok összetettsége, prioritás, 
mérés). 
Folyamatok: a jövőképtervezés 
módja. 

Munkaprogramot tervez és valósít 
meg – megadott szempontok alap-
ján – a fenntarthatóság érdekében. 
A munkája eredményét elemzi, érté-
keli, bemutatja. 

Fogalmak: munkaprogram és 
projekt; szükségletek és igé-
nyek különbsége. 
Folyamatok: a munkaprogram-
tervezés lépései. 

Konkrét probléma elemzésével felis-
meri a kölcsönös függőségi kapcsola-
tokat a természeti és épített környe-
zet, az egyes ember viselkedése és 
az őt körülvevő gazdasági-szociális 
tér között. Szempontok alapján ele-
mez, véleményez, javasol fenntart-
hatóságot segítő döntéseket. 

Ismeretek: a rendszerek jel-
lemzői, elemek és a közöttük 
levő kapcsolatok felismerése. 
Folyamatok: a függőségi kap-
csolatok elemzésének módja. 

A tantárgy témakörei szorosan illeszkednek a tanulók mindennapi tapasztalataihoz, ezekből 

kiindulva mutatnak rá azokra a problémákra, melyek közvetlen természeti, társadalmi, gazda-

sági környezetüket vagy a bolygó egészét érintik. A tanulás módja elsősorban a tapasztalat-

szerzés és -elemzés, az ok-okozati összefüggéseken alapuló mérlegelő gondolkodás, az érve-
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lés, a vita, az együttműködés, a közös alkotás. A célok elérését, a tananyag elsajátítását gya-

korlatközpontúan, élményalapú tanulást segítő eszközökkel, a kíváncsiság és motiváció ébren-

tartásával lehet elősegíteni. 

A tantárgy alkalmas arra, hogy a témában a korábban az egyes tantárgyak keretében megszer-

zett ismereteket integrálja. Ezért érdemes építeni az általános iskolában megszerzett, illetve 

attól függően, hogy 9. vagy 10. évfolyamon választja-e az intézmény, az addig feldolgozott 

tudáselemekre, rámutatni azok összefüggéseire. A tanulási célok kiterjednek a kognitív, szoci-

ális-érzelmi és viselkedési területekre egyaránt. 

A kerettantervben foglaltak átadása során törekedni kell a felelős és vizsgálódó szemlélet ki-

alakítására, az adatgyűjtésre és -elemzésre, a tények és vélemények összevetésére, az érvelés 

és vita módszerének gyakorlására. A téma a gyakorlatközpontú, a saját élményekre alapozott, 

aktív tanulásra épülő ismeretelsajátítást, illetve képességfejlesztést igényli. Módszereiben a 

rendszergondolkodást, felelősségvállalást segítő gyakorlatokat, játékokat, projekteket cél-

szerű előtérbe helyezni. 

A hatékonyság növelése érdekében javasoljuk tömbösítve – például 2-2 órában összevonva 

vagy akár témanapok keretében – feldolgozni az elmélyülést igénylő tartalmakat, a több időt 

igénylő gyakorlatokat. A kerettanterv alkalmas arra is, hogy nem tantárgyhoz kötődő temati-

kaként – tanórai kereteken kívül – a délutáni foglalkozások keretében támogassa a fenntart-

hatóságra való felkészülést.  

A 9. vagy 10. évfolyamon választott tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

A fenntartható fejlődés jelentése, céljai 2 óra 

Önfenntartó természet 5 óra 

Fogyasztás, divat, kikapcsolódás 6 óra 

Egészségmegőrzés környezettudatosan 6 óra 

Lakás, épület, település  6 óra 

Szabadidő, közlekedés, szállítás 5 óra 

Jövőkép-alakítás 4 óra 

Összes óraszám: 34 óra 
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TÉMAKÖR: A fenntartható fejlődés jelentése, céljai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megismerje a fenntartható fejlődés eléréshez szükséges megközelítési szempontokat és 

ismeretelemeket; 

− megértse, hogy mit jelent a mérlegelés az igények és a környezeti lehetőségek között; 

− felismerje a természeti erőforrások és a gazdaság-társadalom közti kapcsolatokat, vala-

mint a társadalmi és szociális esélyegyenlőség jelentőségét a fenntartható fejlődés kiala-

kításában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tudja értelmezni egy ökológiai rendszer szolgáltatásait; 

− legyen képes példákon keresztül mérlegelni környezetvédelmi vagy társadalmi, gazdasági 

döntéseket és azok következményeit; 

− legyen képes felfedezni a rendszerszerű kapcsolatokat a természet, saját és környezete 

életvitele között. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− a fenntarthatatlan és fenntartható termelés és fogyasztás, valamint a környezeti problé-

mák közötti kapcsolat illusztrálása példákkal; 

− fontos ökológiai problémák (például klímaváltozás, hulladéktermelés, biodiverzitás csök-

kenése, szennyezés) értelmezése, 

− ökológiai problémák összekapcsolása egymással és az egyes társadalmi, gazdasági jelensé-

gekkel; 

− fenntarthatósággal kapcsolatos elemek, problémák azonosítása megnevezése saját és csa-

ládjának életvitelében. 

FOGALMAK 

− fenntartható fejlődési célok 

− erőforrások korlátossága 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− forráselemzés (pl. az ENSZ által 2015-ben elfogadott fenntartható fejlődési céljainak értel-

mezése), 

− környezetvédelemmel és fenntarthatósággal kapcsolatos gondolatháló készítése, 

− saját tapasztalatra alapozó problémamegoldás. 
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TÉMAKÖR: Önfenntartó természet 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− azonosuljon a környezettudatos magatartással és a természetért felelős életvitellel; 

− felismerje, hogy a biodiverzitás megőrzése az emberiség fennmaradásának egyik kulcs-

eleme; 

− megismerje az ökoturizmus által a helyi értékek megőrzési módját; 

− felismerje a turizmus negatív környezeti hatásait, és tudja azok kezelési módjait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tudja szemléltetni a kapcsolatokat az életvitele és a természeti erőforrások használata, il-

letve a között; 

− legyen képes alkalmazni néhány, a természet megismerését segítő internetes programot 

és mobilalkalmazást; 

− tudja, hogy az élet minden területén a természeti erőforrásokat használjuk; 

− ismerje a hazai védett területeket, növény- és állatfajokat, amelyek a közvetlen környeze-

tében előfordulnak; 

− ismerjen néhány hazai és Kárpát-medencei ökoturisztikai lehetőséget; 

− legyen képes érvelni néhány összetett társulás (pl. erdő, gyep) diverzitásának fontossága 

és a csökkenés megelőzése mellett; 

− ismerjen néhány, a természetben megtalálható folyamatra, jelenségre alapozott techno-

lógiai megoldást. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− érvelés a természet védelmének, a biológiai sokféleség erősítésének fontossága mellett; 

− egy terület néhány ökoszisztéma szolgáltatásának, és ezen szolgáltatások igénybevételei 

közötti kapcsolatok, ellentmondások beazonosítása; 

− egy, a biológiai sokféleséget segítő program (például fásítás, iskolakert-gondozás, kisállat-

tartás az osztályban, darázsgarázs építése) vagy egy, a lakóhelyén vagy az iskola települé-

sén megvalósuló ökoturisztikai túra, kirándulás, program (pl. beépítve az osztálykirándu-

lásba) megtervezése és megszervezése kis csoportban 

− a természet és az élet tisztelete; 

− a szabályok figyelemmel kísérése (pl. az élőhelyek minimális zavarására természetjárás, 

természetben végzett tevékenységek során); 

− a biológiai sokféleség értékként való kezelése; 

− részvétel közösségi akciókban a természet megőrzéséért (pl. faültetés, forrástisztítás, ma-

dáretetés, közösségi kert gondozása). 

FOGALMAK 

− invazív faj 

− ökoszisztéma-szolgáltatás 

− ökoturizmus 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− az önfenntartó ökoszisztéma modellezése; 

− a saját környezet fenntarthatósági akciótervének összeállítása; 

− a mikroműanyag nélküli életvitel támogatása; 

− egy ökoturisztikai tevékenység megtervezése; 

− természetvédelmi feladatok összeállítása. 

TÉMAKÖR: Fogyasztás, divat, kikapcsolódás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− felismerje a fogyasztói társadalom üzeneteit és azok következményeit; 

− megkülönböztesse a szükségleteket az igényektől; 

− megismerje a fogyasztói szokások átalakításának szükségességét és lehetséges következ-

ményeit (pl. a fogyasztói magatartás a környezetre mért káros hatásainak csökkentése); 

− felismerje a társadalmi felelősségvállalás szerepét; 

− képes legyen kutatómunka elvégzésére (pl. hazai és nemzetközi példák, jó és rossz gyakor-

latok gyűjtése). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− legyen képes beazonosítani a hulladékcsökkentő viselkedéseket; 

− ismerje a felelősen előállított termékeket jelölő címkéket, és megvizsgálja a tartalmukat; 

− értse a gyorsan változó divat – különösen a ruha-előállítás és digitális eszközök – hulladék-

terhelését, globális társadalmi és környezeti veszélyeit; 

− ismerje a digitális eszközök termelése és amortizációja következtében keletkezett hulladé-

kok jellemzőit; 

− tudjon felsorolni felelősen előállított termékeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− a szükségletek elkülönítése az igényektől; 

− a hulladékmegelőzés, -csökkentés és -kezelés szintjeinek sorba rendezése, és példák gyűj-

tése az egyes lehetőségekre; 

− egy-egy kiválasztott tárgy életútelemzésén keresztül a teljes életút fogalmának bemuta-

tása; 

− a körkörös vagy körforgásos gazdaság lényegének értelmezése; 

− személyes vállalások a környezet védelme érdekében a saját korlátok és lehetőségek ala-

pos vizsgálata után; 

− a hulladékcsökkentő tevékenységek támogatása; 

− tudatos fogyasztási, vásárlási szokásokat követése; 

− az egyéni fogyasztás környezetterhelő hatásainak csökkentésére (például hulladékmentes 

rendezvény szervezése) való törekvés. 
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FOGALMAK 

− hulladékpiramis 

− teljes életút 

− méltányos kereskedelem 

− körforgásos gazdálkodás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− a túlfogyasztás elleni konkrét lehetőségek összegyűjtése; 

− a ruhatár újragondolása a fenntarthatóság jegyében; 

− a reklámok hatásának és céljának értelmezése; 

− egyéni környezetvédelmi szokások megosztása, bővítése; 

− a hulladékmentes életvitel alternatívái. 

TÉMAKÖR: Egészségmegőrzés környezettudatosan 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− képes egy olyan komplex szemléletmód képviseletére, amelyben ötvöződik az egészséges 

életmód és életvitel a fenntartható fejlődéssel, illetve környezetvédelemmel; 

− érti az egyéni étkezési szokások módosításának szerepét az egészséges életmód és a kör-

nyezetterhelés függvényében; 

− felismeri az élelmiszergyártás környezetterhelő hatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tudja az egészség (biológiai, emocionális, szociális, lelki, mentális dimenziói) mibenlétét; 

− legyen képes rutinszerűen alkalmazni az alapvető higiénés szabályokat; 

− tudja, hogy az egészség több mint a betegség hiánya; 

− ismerje a jó minőségű és megfelelő mennyiségű, minimális környezetterhelésű élelmisze-

rek jellemzőit; 

− ismerje a helyi élelmiszerek helyi gazdaságélénkítő hatását, a rövid ellátási láncok előnyeit, 

és a kockázatok kiküszöbölésének módjait; 

− tudja a szabadban eltöltött idő pozitív hatását, a stressz és a természeti környezettel való 

kapcsolat viszonyát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− érvelés az egészségmegőrzés szempontjairól, lehetséges módjairól, az azokat veszélyez-

tető tényezőkről, valamint az élelmiszerfogyasztáshoz köthető hulladékcsökkentő megol-

dások mellett; 

− az egészséges környezet és az emberi egészség elválaszthatatlan ok-okozati kapcsolatának 

ismertetése az egyes környezeti elemekkel; 
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− egy személyes cél elérési módjának a megtervezése saját és környezete adottságait fi-

gyelme véve (például életvitel, táplálkozás, mozgás, öltözködés, természettel való kapcso-

lat területén); 

− a saját egészség, illetve környezet megóvása; 

− az egyéni egészség- és környezettudat integrálódása egymásba; 

− az igények és szükségletek megkülönböztetése, a igények csökkentése, optimalizálása; 

− a környezetbarát módon, helyben előállított és/vagy közelebbről szállított élelmiszerek 

előnyben részesítése; 

− elköteleződés az élelmiszerpazarlás csökkentése és a maradékok hasznosítása mellett (tu-

datos beszerzés, komposztálás, adományozás). 

FOGALMAK 

− egészségi állapot összetevői 

− élelmiszerhulladék-csökkentés, komposztálás 

− a környezet állapota és az egészség közötti kapcsolatok 

− élelmiszerelőállítás-táplálkozás-egészség kapcsolat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− saját egészségi állapot áttekintése, elemzése; 

− kerttervezés növénytársítással; 

− a pálmaolaj jelenlétének feltérképezése a mindennapjainkban; 

− az egészséges étrend összeállítása a saját család számára; 

− vízlábnyom kiszámolása. 

TÉMAKÖR: Lakás, épület, település 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− érti az energiatakarékos szemlélet és az ezen alapuló életmód lényegét; 

− ismeri a háztartásokban és közösségekben alkalmazható energiatakarékossági módszere-

ket; 

− ismeri a megújuló energiaforrások lehetőségeit és azok használatát. 

− érti a környezeti problémakezelés lehetőségeit és rendszerét; 

− felismeri a helyes géphasználat, karbantartás és a folyamatos gondozás szükségességét; 

− érti a tájba illő építkezés, a természetes helyi anyagok felhasználását. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismerje egy fenntartható épület főbb jellemzőit: energiafelhasználás, felhasznált anyagok, 

hagyományos és természetes építőanyagok, hőszigetelő alternatívák. 

− ismerjen természetből vett példákat fenntartható építészeti megoldásokra (pl. a hőmér-

séklet szabályozására a termeszek várainak szellőzőrendszere, madárfészek hőszigete-

lése); 
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− ismerje az urbanizáció folyamatát, előnyeit, hátrányait, az egyéni és közösségi példákat az 

előnyök kihasználására, a hátrányok leküzdésére; 

− legyen képes megkülönböztetni az energiatakarékosság, energiahatékonyság fogalmát, és 

meghatározni azokat; 

− legyen képes megtervezni társaival a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével, 

lehetőleg a természetből vett példák alapján egy közösségi teret (például közösségi park, 

ház, iskolaudvar, települési tanösvény); 

− ismerje a településén és környékén a környezetvédő civil szervezeteket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− a hőszigetelés és az energiafelhasználás kapcsolatának vizsgálata; 

− különböző termékek, szolgáltatások energia- és vízigényének összehasonlítása; 

− az iskola és környékének (szűkebb lakókörnyezetet, saját szobát, lakást) feltérképezése 

környezeti, egészségi szempontból, illetve változtatási javaslatok megfogalmazása; 

− az egyes környezeti problémák illetékeseinek (helyi képviselő, önkormányzat, nemzeti 

park igazgatósága vagy saját maga talál megoldást) feltárása; 

− az energiatakarékosság és -hatékonyság beépülése a mindennapi életvitelbe; 

− a környezetvédő civil szervezetek munkájának megismerése és támogatása. 

FOGALMAK 

− víz- és energiatakarékosság lehetőségei, fontossága 

− környezeti szempontú térkép elkészítésének lépései, jelentősége 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− a napelemek költségének és a befektetés megtérülésének kiszámolása; 

− az állatvilág néhány építkezési ötletének összegyűjtése; 

− saját környezet zöldítési tervének összeállítása; 

− víztakarékossági kisokos összeállítása; 

− ökoiskola vagy öko közösségi épület tervezése. 

TÉMAKÖR: Szabadidő, közlekedés, szállítás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a közlekedés által okozott legfőbb környezetvédelmi problémákat: levegőszennye-

zés és környezeti zajterhelés mértéke; 

− fel tudja térképezni a gépjárművekkel kapcsolatban keletkező hulladékok (gyártási, üze-

meltetési és elhasználódási hulladékok) hazai környezetterhelési arányát; 

− érti a különböző hagyományos és alternatív fuvarozási módok előnyeit és hátrányait; 

− ismeri az áruk és termékek közvetlen és járulékos árának kiszámolási módját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tudja, hogy az egyes járművek környezeti terhelése és energiaigénye különbözik; 
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− legyen képes összehasonlítani kerékpárral, gyalog vagy tömegközlekedéssel/autóval tör-

ténő közlekedést; 

− ismerje a CO2 mellett a közlekedésből a levegőbe kerülő más káros anyagokat és azok ha-

tását; 

− ismerje az élelmiszer-kilométer kiszámításának módját; 

− tudja, hogy milyen járulékos hatása lehet a külföldről érkező élelmiszerek szállításának 

(például invazív növény- és állatfajok behurcolása, eddig nem ismert mikroorganizmusok 

megjelenése); 

− ismerje a közúti közlekedés környezeti hatásait és a forgalomcsökkentő lehetőségeket; 

− ismerje a Föld népességének alakulása, a gazdasági fejlődés, a fogyasztás és a környezeti 

terhelés kapcsolatát és azok egymásra gyakorolt hatásait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− az olcsó repülőjegyek hátrányainak ismertetése és indoklása, a repülés előnyeinek és a 

környezeti terhelés jelentette hátrányok összevetése; 

− adatok gyűjtése az osztály karbon lábnyomáról és annak értelmezése; 

− egy-egy élelmiszer vagy annak összetevői, illetve az egyes ruházati cikkek által megtett út 

kiszámolása, térképen való szemléltetése; 

− próbahét/-hónap szervezése a kisebb kibocsátást eredményező közlekedési mód igénybe-

vételére, valamint az összkibocsátás stagnálásának értelmezése az egyre „tisztább” közle-

kedési eszközök használata ellenére. 

− a közelben előállított termékek és a környezetbarát közlekedési megoldások előnybe ré-

szesítése. 

FOGALMAK 

− karbonlábnyom 

− élelmiszer-kilométer 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− saját és a család karbonlábnyomának kiszámolása, 

− alternatív közlekedési eszközök igénybevételének, fenntartásának megtervezése; 

− reklámírás az elektromos autó népszerűsítésére; 

− saját település közösségimédia-kampányának összeállítása; 

− a helyi őstermelés lehetőségeinek felkutatása. 
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TÉMAKÖR: Jövőkép-alakítás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megtapasztalja a társas tanulás közös tudásteremtő/-megosztó jelentőségét; 

− felismeri a világban zajló globalizációs folyamatok és univerzalizmus előnyeit és hátrányait; 

− megismeri a materiális és immateriális erőforrások a környezetre, gazdaságra és társada-

lomra mért felhasználási hatásait; 

− felismeri a tudásalapú társadalom jövőépítő szerepét a fenntartható fejlődésben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− legyen képes adatokat, adatsorokat elemezni, és azokból előre mutató következtetéseket 

levonni; 

− legyen képes társaival jövőképet tervezni egy-egy kiválasztott területen – például család, 

munka, környezetvédelem, digitális eszközhasználat, erdősülés-erdőirtás mértéke, hulla-

déktermelés, klímaváltozás. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− a helyi szintű fenntarthatósági problémák és a közöttük levő ok-okozati kapcsolatok feltá-

rása, 

− javaslatok megfogalmazása egyénileg, illetve csoportban a helyi szintű fenntarthatósági 

problémák megoldására vonatkozóan; 

− a tények és a megoldási lehetőségek megvizsgálása és értékelése több szempontból; 

− a digitális eszközök tudatos használata. 

FOGALMAK 

− fenntartható jövőkép 

− szakmák és környezetvédelem 

− társadalmi felelősség 

− önkéntesség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− az otthonról végzett munka mérlegelése (pozitívumok és negatívumok összegyűjtése); 

− a jövő főbb kihívásainak összegyűjtése; 

− gondolatháló összeállítása a klímaváltozás tényezőiből; 

− egy lakóhelyrészlet múltjának, jelenének, jövőjének ábrázolása; 

− fenntarthatósági befektetési ötletek gyűjtése. 


