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KELL-E TANÍTANI A FENNTARTHATÓSÁGOT AZ ISKOLÁBAN? 
 

A kérdésre könnyű rávágni, hogy hát persze, mi sem magától értetődőbb, hiszen nyakunkon a 
klímaválság, számos nemzetközi egyezmény és jogszabály deklarálja a fenntarthatósági 
célokat, még számosabb azokat a feladatokat, amelyek a célmegvalósításhoz szükségesek. A 
jövő nemzedékének mindezeket ismerni kell, hogy cselekedni tudjunk. A nagy 
célmegjelöléseket aprópénzre kell váltani, a rendszerszintű bajok megoldása mellett nagy a 
jelentősége az emberek életvitelének, szemléletének, viselkedésének, és sorolhatnánk.  

 

Ennyire egyszerű volna? 

Így már nem is olyan gyermeteg a kérdés, hiszen fenntarthatóságot tanítani annyit jelent, mint 
az életet tanítani a maga komplexiásában. A fenntarthatóság megvalósulásához azonosulni 
kellene egy újfajta értékrenddel, egy megváltozott jóllét- (well-being) fogalommal, és az ehhez 
szükséges napi rutinok átalakítására kellene felkészülni. 
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Arról nem beszélve, hogy  

• az iskolaszervezetbe be kell illeszteni tantárgyként, azt, ami messze túlmutat a 
tantárgyi korlátokon.  

• Ki kell munkálni, milyen helyi sajátosságok befolyásolják a tartalmakat és a 
módszereket.  

• Hogy épül ez be az aktuális pedagógiai programba, és nem utolsósorban  
• ki és milyen felkészültséggel lesz a gazdája? 

 

 

Mintha nem lettünk volna diákok 

A legnagyobb akadálya a fenntarthatóság tanításának azonban, hogy még mindig azt 
gondoljuk – elfelejtve a saját iskolás éveinket –, hogy ami elhangzik az órán, amiből dolgozatot 
kell írni, netán felelni, az a fejekben magától használható tudássá válik. Ülj le a saját vagy a 
szomszéd gyerekkel leckét írni, és elszégyellheted magad, mert már azt is elfelejtetted, mi az 
a logaritmus, mi az a tárgyas ragozás, és ki volt Gyilasz.  

Hogy mi és miért zuhan ki az emlékezetből, ezt ma már pontosan tudjuk. 

1. Az ismereteknek nincs mihez kapcsolódni. hiányoznak azok az ismeretstruktúrák, 
amelyekbe beleillene, kapcsolódhatna az új.  

2. Az új ismeretek mennyisége nem teszi lehetővé az elmélyülést, próbálkozást, az 
interiorizációt, az ismeretalkalmazást. 

3. Az ismeretszerzés módja unalmas, mentálisan megterhelő, nem kíván bevonódást, 
aktivitást, nem telik meg pozitív érzelemmel, kíváncsiságot nem generál. 

4. Nincs helye a kérdezésnek, kételkedésnek, hibázásnak, egyéni utaknak. 

Soha nem volt akkora szükség a kritikai gondolkodásra nevelésre, arra, hogy az élményszerű 
tanulás ne üres lózung maradjon, hogy az ilyen-olyan megfontolásból a gyerekek nyakába 
zúdított ismertözön helyett maradjon idő az eszmecserére, a próbálkozásra, a kérdések 
megfogalmazására.  
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A FENNTARTHATÓSÁG BIZTOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES  
KERESZTKOMPETENCIÁK 

 

A kereszt- vagy más néven tantárgyközi kompetencia azt jelenti, hogy a gyerek olyan 
képességekre tesz szert, olyan képességei fejlődnek, amelyek valamennyi tantárgyban, illetve 
az iskolán kívül is hasznosíthatóak, illetve a tanulás tartalmát és módját valamennyi tantárgy 
alkalmazhatja.  
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Mire tanít a fenntarthatóság? 

Nemcsak tanítjuk a fenntarthatóságot, az „viszonttanít” minket.  

 

Megtanuljuk általa, hogy 

1. nincsenek tisztán jó és tisztán rossz megoldások. Ha eredményt akarunk, mindig a 
legkevésbé kártékony megoldásokhoz kell folyamodnunk; 

2. nincsenek örökérvényű célok, mert a világ, a körülmények folyamatos változása, a 
célok folyamatos módosítását igényli; 

3. adaptálódni kell, és ehhez idő kell,  
4. az adaptálódás nem azt jelenti, hogy feladjuk az identitásunkat; 
5. reziliensnek kell lenni, megküzdési stratégiákkal kell rendelkezni; 
6. tisztelni kell a szakértelmet, és döntéseink alapját a tudásnak kell képezni; 
7. hogy támogatni kell a sokféleséget, mert a sokféleség, a biodiverzitás a fennmaradás, 

az megerősödés feltétele; 
8. hogy az önzés és a bezáródás rövid távon előnyt, hosszú távon pusztulást jelent; 
9. hogy a szolidaritás nem pusztán erkölcsi kötelességünk, hanem elemi érdekünk is.  
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A FENNTARTHATÓSÁG ÉS A RENDSZERBEN GONDOLKODÁS 

 

Az alábbiakban a Zöld Föld haladóknak című tankönyvből mutatunk be egy részletet a 
rendszerben gondolkodásról. 

A rendszerben gondolkodás (röviden a rendszergondolkodás) képessége azt 
eredményezi, hogy a jelenségeket, eseményeket, folyamatokat mindig 
kontextusukban szemléljük. Akkor tudjuk megítélni, értékelni őket, ha ismerjük a 
körülményeket, amelyben megjelennek, az előzményeiket, a kapcsolataikat, a 
viselkedésüket (típustól függően). 

Aki így szemléli a világot, sokkal jobban képes megítélni saját és a környezete 
működését.  

Mit nevezünk rendszernek? 

Rendszernek (szisztémának) nevezzük azokat a különböző egységekből felépülő 
csoportokat, amelyeknek az elemei egymással kölcsönhatásban vannak. Egy 
rendszerben az alkotóelemek valamilyen szabályszerűség alapján kapcsolódnak össze, 
közöttük különböző függőségi viszonyok vannak. A rendszer egészének tulajdonságai, 
viselkedése nem vezethető le közvetlenül a rendszert alkotó összetevők 
tulajdonságaiból. 

A rendszerek további általános jellemzői: 
• határokkal rendelkeznek, 
• Időben változnak, pillanatnyi helyzetüket pedig állapotnak nevezzük,  
• működésüket egyirányba változó (pozitív) és ellentétesen változó (negatív) kapcso-

latokból álló erősítő vagy kiegyensúlyozó visszacsatolási vagy oksági körök jellem-
zik. 

• A fentiekből következik, hogy ha meg akarunk ismerni egy rendszert, az alábbi fő 
szempontokat kell figyelembe venni:  

A rendszerek fő vizsgálati szempontja: 
1. időbeliség. Az időbeliséget általában grafikonokkal ábrázolják. A globális felmele-

gedést is igazán hosszú időintervallumokat vizsgálva, évtizedek adatsoraiból lehet 
jól látni. 

2. oksági: Az oksági körök, hurkok: jellemzően diagramokkal, kapcsolati ábrákkal áb-
rázolják. A természet egyensúlyra törekszik. Az oksági hatások egyik alaptípusa a 
kiegyenlítő hatás. Ez azt jelenti, hogy a rendszer egyensúlyát a hatás-ellenhatás 
biztosítja. A hatást pozitív, az ellenhatást negatív visszacsatolásnak nevezzük. Így 
működik a természet külső behatások nélkül.  
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Farkasok és szarvasok 

Északon a farkasok kedvenc prédája a jávorszarvas. Ha a farkastámadások következtében 
télen csökken a jávorszarvasok száma, a túlélő szarvasok több és életerősebb borjakat 
hoznak a világra. A kevesebb és erősebb szarvasból kevesebb élelem jut a farkasoknak. A 
farkasok száma csökken. Ekkor a jávorszarvasok tudnak jobban szaporodni, ezután több 
élelem jut a farkasoknak, ők is szaporodnak, ettől kevesebb lesz a szarvas. Ez egy 
kiegyensúlyozó, egyensúlyi visszacsatolás. Persze ne feledjük, hogy ez a kapcsolat egy 
nagyobb rendszer része, és az egyes fajok életébe beleszól a legelők, erdők növényzetének 
alakulása, a vadászok, a betegségek és még sok más.  

• A másik alaptípus a felerősítő (vissza)hatás, amikor a pozitív visszacsatolás 
folyamatos növekedést vagy csökkenést és végül általában összeomlást okoz. 
Ezért veszélyes például a függőség kialakulása, mert a folyamat tipikusan 
felerősítő visszacsatolás módjára működik.  

 

Péter szorong 

Péter halogató típus. Halogatja, hogy elinduljon otthonról, hogy időben odaérjen a 
találkozókra, halogatja a határidős feladatait. Ha valaki kellemetlen ügyben keresi, nem veszi 
fel a telefont. ezért aztán a problémái nemhogy megoldódnának, hanem csak egyre 
sokasodnak. Ettől még jobban szorong, még inkább menekülőre fogja, még jobban szorong. 

Aszály 

A természetben az aszályt vehetjük példaként, hiszen a kiszáradó területeken elpusztulnak 
a növények, amelyek képesek lennének a vizet megkötni és visszapárologtatni a levegőbe. 

Nincs új a nap alatt: az archetípusok 

Vannak a rendszereknek olyan viselkedési mintázatai, amelyek újra és újra megismétlődnek 
az idők folyamán. Ezeket a rendszerelmélet archetípusoknak hívja.  

Ilyen archetípusok: 

Gyors nyereség rövid távon, nagy veszteség hosszú távon 
• az emberek gyorsan akarnak nyereséghez jutni, és nem látják, vagy nem törőd-

nek azzal, hogy a forrás, amiből nyereségük származik, korlátos, így csak mások 
kárára gazdagodhatnak. Nem látják vagy nem látják be, hogy ha nem működnek 
együtt másokkal, akkor hosszabb távon mindannyian rosszul járnak.  

Az igazi okokat keresd a látszatmegoldás helyett 
• Hasonló viselkedési archetípus, amikor az ember áthárítja a felelősséget, el-

odázza a probléma megoldását, vagy tüneti kezelésként azonnali rossz megol-
dást választ. Például, ha nem változtatunk a termelési és fogyasztási szokásain-
kon, akkor hiába menekülünk el a Földről a Marsra, azt is ugyanígy lelakjuk, csak 
legfeljebb nyerünk egy kis időt.  

Miért látunk csak az orrunkig?  
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Az ember maga is működő rendszer, ugyanakkor egy nagyobb rendszer egyik eleme. 
Helyzetéből adódóan, a nagy rendszernek mindössze kis darabkáját látja, ezért sokszor 
nehéz megértenie azokat a mindenre kiterjedő, hosszútávú folyamatokat, amelyek a nagy 
rendszert jellemzik, és az életét befolyásolják.  

Egyszerű magyarázatokat keres korlátos tapasztalataira és a „konyhatudósokra” vagy éppen 
a hiszékenység vámszedőire hallgat. Így születnek a tévhitek, amelyek bizony sokszor 
veszélybe sodorják az egyént, szűkebb tágabb környezetével együtt.  

„Csak az orráig lát.” – szoktuk mondani arra, aki, csak az általa közvetlenül érzékelhető 
jelenségekből von le messzemenő következtetéseket.  

• Hol van itt felmelegedés? Hagyjuk már! – dühöng egy hűvösebb nyári napon.  
• Járvány? Hagyjuk már! Józsinak is csak három napig tartott a náthája.  

Mi rendszergondolkodók azt is megértjük, hogy mindannyian keressük a biztonságot, az 
egyszerű magyarázatokat, hogy működni tudjunk a világban. A tévhitektől egyedül az véd 
meg, hogy ha szakemberektől, hiteles forrásokból tájékozódunk, és erre biztatunk másokat 
is. Természetesen a tudomány sem mindenható, sokszor nem látjuk még minden 
beavatkozásunk következményét. Mindig legjobb tudásunk szerint kell a kármegelőzésre 
törekedni, számba venni a lehetséges kockázatokat, és ez „kicsiben” és „nagyban” ugyanúgy 
igaz.  

 

 

A RENDSZERDINAMIKA, A RENDSZEREK VISELKEDÉSE 

 

A rendszergondolkodás tudománya, a rendszerdinamika foglalkozik a rendszerek 
viselkedésével, ami a dolgokat, folyamatokat, elemeket időbeli változásaikkal és a közöttük 
lévő kapcsolatokkal együtt vizsgálja. 

Mikor beszélünk rendszerszerű megközelítésről?  

Amikor egyszerre vizsgáljuk  
• az egészet és a részleteket, 
• a rendszer elemeinek viselkedését időbeliségében, azon belül  
• a visszatérő sajátosságokat, eseményeket és azok következményeit, 
• az elemek közötti kapcsolatokat, és azok hatását a teljes rendszerre. 

  



 

9 

   

A Zöld Föld haladóknak tankönyv feladataiból 

 

Boncolgassuk az alábbi esetet rendszergondolkodóként!  
Lali a rendszer.  
A Lali-rendszer egy nagyobb rendszer egyik eleme. Kikre van hatással Lali viselkedése, azaz 
kik képezik a nagyobb rendszert? Ezek a hitelezők és Lali családja.  

 

Lali belecsap… 

Lali vásárol egy motort, bár ez meghaladja az anyagi lehetőségeit. Ezért hitelt vesz fel. 
Közben elveszti a munkáját, nem tudja a részleteket fizetni. Hogy ne terheljen a bank 
jelzálogot a házára, nagyon magas kamattal kap kölcsönt egy ismerősétől, amivel gyorsan 
kifizeti a hitel elmaradt részleteit. Igen ám, de közben gyűlik az adóssága az ismerősénél is, 
a magas kamatok miatt az eredeti összeg sokszorosát kellene visszafizetnie. Beindul a 
felerősítő adósságspirál, és ebből csak nagy véráldozat árán, külső segítséggel lehet kiszállni. 
Ha megvizsgáljuk Lali életét, láthatjuk, hogy ez nem először történik meg vele.  

Fogalmazzunk meg kérdéseket! 
1. Mi a vélt probléma? 

• Lali eladósodott. 
2. Előfordult-e már hasonló Lali életében? 

• Többször. 
3. Mi a tényleges probléma? 

• Helyzetértékelési hibák, kockázatkezelés hiánya. 
4. Hogyan oldódott meg máskor a probléma? 

• Valaki megsajnálta, és kisegítette. 
5. Ha ez lenne a probléma valóságos megoldása, akkor megismétlődne-e? 

• Nem. 
6. Mi lenne a tényleges probléma hosszú távon hatásos megoldása? 

• Lalit segíteni viselkedési sémáinak megváltoztatására.  



 

10 

   

A rendszergondolkodó ilyenkor nem az aktuális zavart elemzi csak, hanem ennek okát. Jelen 
esetben a problémakezelés nem az, hogy mindig kisegítjük Lalit, hanem megnézzük, mi 
okozza, hogy nem tud számolni a kockázatokkal, nincsenek tervei a kockázatok (például a 
munkanélkülivé válás) kezelésére stb., és ebben igyekszünk támogatni őt.  

Mitől nyitott vagy zárt egy rendszer?  

Ha egy befőttesüveget megtöltünk forró lekvárral, és lezárjuk, akkor a lekvár (mint tömeg) 
ugyan nem tud az üvegből kijönni, csak a hő távozik. Az ilyen rendszert zárt rendszernek 
nevezzük.  

• A zárt rendszerben a rendszer és környezete között nem lehetséges szabad tö-
megáramlás, de energiaáramlás igen.  

• A nyitott rendszerben a rendszer és a környezete között szabad tömeg- és ener-
giaáramlás lehetséges.  

Nézzük kicsiben és nagyban! 

Mi értelme van annak, hogy Juliska néni és Tomi, akik élik a maguk egyszerű mindennapjait 
„túl lássanak az orrukon”?  

Tomi szenved.. 

Tominak fáj a dereka. A szomszédban lakó Juliska néni azt tanácsolja Tominak, hogy, 
biztosan egy rossz mozdulat az oka, ne menjen orvoshoz, az orvosok mind hülyék. Majd átad 
Tominak egy olyan szert, amit az interneten egy magát „aurasebésznek” emlegető ember 
hirdet. Azzal győzi meg Tomit, hogy rengetegen véleményezték a szert, és mindenki 
csodálatos gyógyulásokról beszélt. Tomi azonban egyre rosszabbul lesz. Végül kiderült, nem 
mozgásszervi okokból szenvedett, hanem a vesemedence-gyulladástól. 

Mi is történt? Hiányzott a rendszergondolkodás. 
1. Kialakult egy probléma. 
2. A probléma okának feltárása helyett gyors, tüneti kezeléssel próbálkoztak. 
3. A szakemberek tudását nem vették figyelembe. 
4. Helyette hozzá nem értők javaslatait fogadták meg. (Könnyebben érthető ma-

gyarázatokat kaptak.) 
5. A következmény a probléma súlyosbodása lett. 
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A FELADATADÁS MÓDJA AZ EREDMÉNYES TANULÁS ALAPJA 

 

A FELADAT ÉS A KÉRDÉS  

 

Néhány példa 

Mi a különbség a kérdés és a feladat között? 
• Kérdés: a kérdés ismeretet hív elő. A zárt kérdésre adható válasz: igen-nem, a nyílt 

kérdés jellemzően kérdőszóval kezdődik, és kifejtést igényel.  
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• Feladat: a feladat problémát oldat meg. 
 

 
 

Közös elvárás: 
• Ne sugallják a megoldást! 
• Legyenek egyértelműek. 
• Megválaszolásukhoz/megoldásukhoz minden szükséges ismeret a tananyagban (a ma-

gyarázatban) rendelkezésre álljon.  

 

A feladatok funkciója 

A feladatok fő funkciója, hogy megtanítsa a gondolkodási sémákat, algoritmusokat, amivel az 
adatokból következtetések vonhatók le, illetve a következtetések hozzásegítenek a problémák 
megoldásához. Ez a fajta feladatadás nélkülözhetetlen azoknak a gondolkodási műveleteknek 
az elsajátításához, amelyek a fenntarthatósági problémákat meg- és felismerhetővé, 
elemezhetővé és enyhíthetővé teszik. 
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A FELADAT LEHETSÉGES ALAPSÉMÁJA 

 

A probléma-, illetve kockázatelemzés, megoldástervezés kompetenciájához szükséges 
legfontosabb gondolkodási műveletek 

 
• Analógia, párhuzam 

Az analógiás következtetés során két állítás, jelenség stb. hasonló vagy azonos elemeit tárjuk 
fel. Jól alkalmazható a tantárgyi ismeretek összekapcsolásához, a rendszerszemléletű 
gondolkodás kimunkálásához.  

A modellalkotás is olyan analógia eredménye, amelyben a vizsgált probléma szempontjából 
lényegtelen részeket mellőzzük. A tanításban-tanulásban fontos, hogy az analógia segítségével 
„kötjük be” az új ismereteket a régiekhez. Valójában minden szemléltetés analógia. Érdemes 
a diákoknak is olyan feladatot adni, hogy keressenek jelenségekre analógiákat. Míg az 
analógiás megközelítésnél elsősorban a hasonlóságokra, addig a párhuzamba állításnál a 
különbségekre fókuszálunk. 

 

Egy lehetséges algoritmus a problémaelemzéshez 

1. A probléma leírása 
2. A probléma elhelyezése a rendszerben, a kapcsolódó problémák megnevezése  
3. A probléma kialakulásának legfőbb okai  
4. A probléma hatósugara térben és időben 
5. A probléma fennmaradása esetén a legfőbb kockázatok (környezet, társadalom, 

gazdaság)  
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6. A probléma főbb megoldási lehetőségei 
7. A problémamegoldás főbb akadályai 
8. A problémamegoldások milyen érdekeket sértenek, mely társadalmi csoportokat 

érintenek hátrányosan?  
9. Stb.  

 
• Következtetés (adatgyűjtés, -csoportosítás, -rangsorolás alapján állítások megfogalmazása), 

Példa a következtetésre:  

Egy turistacsoport induláskor összesen 36 kg csomagolóanyagot tartalmazó hátizsákkal 
érkezett.  

Ebben volt 
• 25 db PET palack, 
• 52 db uzsonnazacskó, 
• 32 db nejlonszatyor, 
• 20 db vászonzsák, 
• 10 db termosz, 
• 20 db hátizsák, 
• 13 db papírpohár. 

Amennyiben a ebből a helyszínen hagyták a hulladékot, akkor állapítsd meg, a helyi 
önkormányzatnak kiket és milyen módon kellett mozgósítani a környezetbarát 
eltakarításukra.  

 
• Visszafelé következtetés  

Példa a visszafelé következtetésre:  

Egy-egy turistacsoport hatalmas károkat tud tenni a környezetben, amennyiben nem tartják 
be a hulladékkezeléssel kapcsolatos szabályokat. Az egyik gimnázium környezetvédő 
osztálya kíváncsi volt, hány kg hulladékkal lenne megterhelve a kirándulóhelyük környezete, 
ha nemtörődömök lennének. 

Az osztály 3 napos kirándulásra ment. Mennyi csomagolóanyag lehetett a diákoknál, ha a 
mennyiség a következőképpen alakult:  

Hétfőn megvolt a csomagolóanyagok fele és még 4 kg, kedden a maradék fele volt meg és 
még 2 kg, szerdán 5 kg-ot mértek le, és ezzel kiürült a hulladéktároló.  

Lépések:  
• Állapítsd meg, hány kg csomagolóanyag volt a gyerekeknél szerdán, kedden és hét-

főn? 
• Szerdán 5 kg volt, így maradt 0 kg. Akkor eredetileg 0+5 = 5 kg volt. 
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• Kedden kidobták a hétfői maradék felét és még 2 kg-ot. Azaz mielőtt kidobtak 2 kg-
ot 5+2=7 kg csomagolóanyag volt náluk. Ez a hétfőről maradt csomagolóanyag 
mennyiségének a fele, ezért szorozd meg 2-vel. 7x2=14. Tehát kedden 14 kg csoma-
golóanyag volt a diákoknál. 

Hétfőn kidobták a csomagolóanyagok felét és még 4 kg-ot, így maradt 14 kg. Tehát mielőtt 
kidobtak 4 kg csomagolóanyagot 14+4=18 kg volt. Ez a hétfői mennyiség fele, ezért 
szorozzuk meg kettővel. 18x2 =36 kg. Tehát induláskor 36 kg csomagolóanyag volt a 
diákoknál.  

Példa az analógiák és a párhuzamok induktív úton való megfogalmazására 
Probléma/1 
A vízinövények a folyóban mindössze négy hét alatt kétméteresre is megnőhetnek, ezért 
rendszeresen irtani kell őket, hogy ne okozzanak természeti és gazdasági károkat.  
Probléma/2 
A gumihulladékok súlyos környezeti károkat okoznak.  

a) Állapítsd meg, a kér problémakör közötti hasonlóságokat és különbségeket 

 

Hasonlóságok Különbözőségek 

Környezetkárosítás Természet a természet ellen 

 Műanyag a természet ellen 

 

b) Állapítsd meg a problémamegoldási stratégiák közötti hasonlóságokat és eltéréseket! 

Hasonlóságok Különbözőségek 

  

 
• A Bécsi Agrártudományi Egyetem, kutatói rájöttek, hogy ezek kiválóan alkalmasak cso-

magolóanyag előállítására. Az első prototípusok – gyümölcsök egyszer használatos cso-
magolása és komposztálható edények –máris nagyon ígéretesek. A hínárnövények 
nagy előnye, hogy olyan helyi bioerőforrást képviselnek, amely belátható időn belül 
valószínűleg nem fogy el. A kutatócsoport jelenleg környezetbarát feldolgozási mód-
szereken dolgozik annak érdekében, hogy a vízinövényeket lebomló csomagolóanya-
gok, eldobható tányérok vagy csészék előállításához is lehessen használni. 

 
• A gumihulladékok feldolgozási eljárását tekintve, a legelterjedtebb az elhasznált autó-

gumi-abroncsok újrafutózása, illetve őrletének alkalmazása a keverékben. A gumiőrlet-
hulladék bekeveréses hasznosításánál szinte korlátlan lehetőségeket kínál az útépítés, 
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a sportpályák és játszóterek burkolata, de kiaknázatlan lehetőségek vannak az építő-
ipar területén is: épületek alapozására, tető szigetelésére, padozatok és padlóburkola-
tok kialakítására használható. Az elhasznált autógumi abroncsok hasznosításának el-
terjedését jelenleg nem a műszaki, hanem a begyűjtési és gazdaságossági problémák 
akadályozzák. 

 

Feladat 

Olvasd el az alábbi szöveget, majd oldd meg a feladatokat! 

Róma bukását megelőző időkben keletről nyugat felé megindult népvándorlás elsődleges 
kiváltó oka a klímaváltozás volt. Tudjuk, hogy a Római Birodalom felemelkedése és fénykora 
pont akkor következett be, amikor a földi klímában egy, az emberi életfeltételek 
szempontjából optimális időszak következett be. Ezt úgy is hívják, hogy római kori optimum: 
nagyjából Kr. e. 250-től Kr. u. 400-ig tartott, és ez volt Kínában az első hosszú életű Han-
dinasztia uralkodásának ideje is. Azt is tudjuk, hogy a sztyeppei népek inváziója ennek az 
időszaknak a vége fele kezdődött meg: Kínát, Indiát és fél Európát is letarolták, amikor a 
félsivatagos területek elsivatagosodtak Közép-Ázsiában, és az addig ott lakó nomád törzsek 
megindultak hódító útjaikra. 

a) Milyen hasonlóságokat fedezel fel napjaink és a római kori klímaváltozás között? 

b) Szerinted melyek a különbségek a két korszak klímaváltozásának okai között? 
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A TAPASZTALATON ALAPULÓ TANULÁS,  
AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIA 

 

Az élménypedagógia a gyakorlati tapasztaláson alapuló tanulás, mely jellemzően az iskolai 
megszokástól eltérő környezetben és módon zajlik. Célja, hogy az „agyra, a szívre és a kézre” 
egyaránt szükség legyen a feladatmegoldáshoz. Alapeszméje a platoni gondolat: „ép testben 
ép lélek” „A tapasztalati tanulás lényegét John Dewey fogalmazta meg először (Mészáros–
Németh–Pukánszky 2000). Lényege, hogy a gyermeket az állandóan változó társadalmi 
körülményekre csak úgy lehet felkészíteni, ha a problémamegoldás képességét sajátítja el. 
Tehát nem kész ismereteket nyújtunk át neki, hanem az ismereteket maga szerzi meg. Ez pedig 
problémahelyzetekkel, hipotézisteszteléssel, valamint az alternatív megoldások 
kipróbálásával válhat lehetővé.”1  Az élménypedagógiát használó programoknak többnyire 
szerves része a természet is. A tapasztalaton alapuló tanulást Kurt Hahn német származású 
pedagógus az 1920-as években pedagógiai módszerként munkálta ki, ám alkalmazása a 
terápiás munkában is meghonosodott. A tapasztalati tanulás modellje az 1970-es években 
születik meg, David Kolb munkássága nyomán.  

A tapasztalaton alapuló tanulás lépései: 

1. konkrét tapasztalás, 
2. a tapasztalás hatásának elemzése, 
3. a visszajelzéseken alapuló absztrakt stratégiák, cselekvési tervek kialakítása 

• analógiák meglévő tudásokkal, struktúrákkal  
• beavatkozási pontok meghatározása, 

4. pedig ezeknek a stratégiáknak, cselekvési terveknek a próbája és alkalmazása. 

A tapasztalaton alapuló tanulás 

1. előhívja a meglévő tudást, amelyekhez analógiákat lehet gyártani, és az új 
tapasztalatokat kapcsolni, 

2. fejleszti a problémaelemzés,  
3. tervezés, illetve a 
4. metakogníció képességét.  

A megtapasztalással a személyes átéltség élményét kívánjuk hangsúlyozni. Ez utóbbiba 
tartozik mindaz, amit közvetlenül érzékelünk: látunk, hallunk, tapintunk, eredeti forrásból 
olvasunk, felfedezünk, aminek következményeivel egyénileg szembesülünk, hatását „saját 
bőrünkön” érezzük.  
  

                                                      
1 Mészáros Veronika – Bárnai Árpád Az élménypedagógia egy lehetséges meghonosítási módja gyermekotthoni 
közegben. upsz_2010_1-2_03 
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A TAPASZTALATON ALAPULÓ TANULÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 

A pedagógiában a megtapasztalás, az élményszerzés szisztematikus, tervezett módját bizto-
sítjuk. Ez az alábbiakat jelenti: 

1. A tapasztalatszerzés körülményeinek és módjának megtervezését,  
2. a diákok tájékoztatását a tapasztalatszerzés céljáról és az elvárt eredményeiről, 
3. a tapasztalatszerzés és -feldolgozás módjáról és körülményeiről. 
4. A tapasztalaton alapuló tanulásnak biztosítani kell a próbálkozás, a hibázás lehetősé-

geit.  

 

A TAPASZTALATON ALAPULÓ TANULÁS CÉLJAI ÉS LEHETSÉGES EREDMÉNYEI 

Cél: 

1. A tudatosság kiépítése 
2. A viselkedést befolyásoló döntési elágazások felismerése 
3. Döntésképesség növelése (választani tudás, döntések indoklása) 
4. A felelősségérzet megerősítése az „ügy” és a közösség iránt 
5. Kreativitás, együttműködési és kommunikációs képességek fejlesztése 

Módja 

1. A problémaközpontú feladatadás 
2. A közösséggel, közösségben végzett munka 
3. A siker közvetlen átélése, a feladat erőfeszítésekkel, tervezetten történő 

megoldhatóságával. 

 A „falakon kívüli” tapasztalatszerzés 

A megtapasztalás biztosításának egyik formája, a szabadban, természeti környezetben történő 
tanulás. A környezetvédelem, a környezeti fenntarthatóság erre kiváló alkalmat ad. Az iskolai 
keretek, a komfortzóna átlépése önmagában is fejleszti a szociális képességeket, és jobban 
megragadnak az így elsajátított ismeretek a hosszútávú memóriában, hiszen az érzelmi 
hatásuk is erősebb. 

A tanárszerep súlypontjai is megváltoznak, hiszen egy az iskolainál kevésbé strukturált 
helyzetben kell reflektálniuk a diákok aktuális teljesítményére. A tanár tulajdonképpen 
facilitátorként működik, megszabja a kereteket, betartatja az előzetesen megbeszélt 
szabályokat, ha a diákok igénylik segítséget nyújt. A gyakorlatot követően a feldolgozást 
moderálja, azt befolyásolja, hogy a csoport konszenzusra jusson. Cél, hogy valamennyi 
közreműködő beszámoljon az feladatvégzés közben megtapasztalt érzéseiről, további 
ötleteiről, gondolatairól, levonja a következtetéseket, megállapítsa az eredményeket és a 
hibákat.  
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A tapasztalati tanulás köre 

Tapasztalati tanulás körének nevezzük, ha a tanulók egy – a már megoldott és feldolgozott – 
problémához hasonlót kapnak, és a levont tanulságokat megpróbálják alkalmazni. Az új 
feladatmegoldást ismét feldolgozás követi.  

 

JÁTÉKOSÍTÁS, GAMIFICATION 

 

A fenntarthatóság tanításában a szimulációs, helyzetgyakorlatos, modelláló típusú 
feladatoknál érdemes a játékosítás eszközeivel élni a tanulók bevonása érdekében. 

A játékosítás épít a tanulók önkifejezési, versengési együttműködési, közösségi igényeire, 
ezért jó motivációs eszköz lehet. 

A játékosítási stratégiák egyik fajtája a jutalmazás. A jutalom lehet szintek elérése esetén 
például pont vagy jelvény. A ranglisták, a mások teljesítményeivel való összehasonlítás 
húzóerőként működhet.  

A játékosítás típusa lehet, a megoldandó probléma, feladat kontextusba helyezése. Például 
egy elképzelt szituációba, ahol a résztvevők bizonyos szerepeknek megfelelően viselkednek. 
Majd ezeket a helyzetgyakorlatokat, szerepjátékokat lehet elemezni, összehasonlítani a 
tapasztalatokkal összehasonlítani, következtetéseket levonni stb.  

A pontok visszajelzik a sikeres teljesítések értékét, míg a jelvények szimbolizálják az elért 
eredményeket, legtöbbször a jelvénytulajdonosok közösségéhez való tartozást is jelentik. 

A ranglisták megkönnyítik a játékosok teljesítményének összehasonlítását. 
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A FENNTARTHATÓSÁG TANTÁGY PROJEKTJEINEK  
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁK HÁLÓJA  

 

A kompetenciát úgy értelmezzük, mint az egyén ismeret-, képesség-, attitűd, illetve 
tapasztalatstruktúrát mozgósító – különböző kontextusokban is – sikeres problémamegoldó 
tevékenységét. A kompetencia gyakran érték- és érzelmi mozzanatokat is tartalmaz, ami a 
tevékenység céljához és/vagy feladataihoz való viszonyban ölt testet. A kompetenciát birtokló 
„kompetens” ember jellemzője, hogy képes különböző kontextusban is felismerni, definiálni, 
és adekvát módon (nem mechanikusan) megoldani a kompetenciakörébe tartozó 
problémákat. Ahogy erről fentebb már szóltunk, magától értetődő, hogy a személyiség – mint 
egységes rendszer – egyszerű élethelyzetek megoldása közben is számos különböző hálóhoz 
sorolható kompetenciát működtet, amelyek egymást is át- meg átszövik. Ezért a 
kompetenciaháló-alkotás nem más, mint egy laboratóriumi helyzet megteremtése, amelyben 
egy hálót kiragadunk valamilyen kritériumrendszer szerint, és górcső alá vesszük, hogy a 
fentebb említett célok megvalósuljanak. Ezért is van, hogy valójában nem elszigetelt 
képességterületekről, hanem kompetenciadominanciákról, fókuszokról beszélhetünk.  

A kompetenciaháló funkcionális és kétpólusú. Az egyik póluson a stratégiaalkotással, a 
másikon a működéssel, a stratégia megvalósításával kapcsolatos ismeretek, képességek, 
attitűdök szerveződnek. A két kompetenciaterület – csak bizonyos tevékenységek esetén kerül 
hierarchikus viszonyba. A stratégiaalkotás a mindennapokban sokszor kimarad, vagy 
korrekciós szerepet kap, míg életünk nagy fordulópontjainál – optimálisan – megelőzi a 
megvalósulást  

 

A KOMPETENCIAHÁLÓ ÉS AZ ABBAN SZEREPLŐ FŐ FOGALMAK ÉRTELMEZÉSE 

 

 

Fogalom Fogalommagyarázat 

A stratégiaalkotással kapcsolatos 
kompetenciák 

Minden olyan mozgósítható ismeret, 
attitűd, képesség élettapasztalat, ami az 
ötletek, vágyak racionalizálásáról szól.  

A működéssel – a stratégia 
megvalósításával – kapcsolatos 
kompetenciák 

Minden olyan mozgósítható ismeret, 
attitűd, képesség élettapasztalat, ami a 
stratégiák vagy az ötletek és vágyak 
közvetlen realizálását jelentik. 
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A stratégiaalkotással kapcsolatos kompetenciák 

Elemzés 

 

 

ELEMZÉS 

Fogalom Fogalommagyarázat 

ÖNMEGHATÁROZÁS 1. A célokkal és feladatokkal kapcsolatos érzelmi és ér-
tékviszony feltárása. 

2. Adott helyzetben, adott problémával kapcsolatban a 
saját tudáselemek meghatározása.  

3. Helyzetértékelés: a szereppartnerek számbavétele, a 
köztük lévő viszony (hierarchikus, érzelmi, érték) de-
finiálása, a helyzetben elfoglalt hely meghatározása. 

4. Szerepdefiniálás (magán és publikus szerep szerint) 
5. Identifikáció: kihez tartozom? Referenciacsoport 

meghatározása. 

PROBLÉMAELEMZÉS 1. Problémafelismerés 
2. Problémaazonosítás 
3. Hibakeresés, azaz a releváns információk elkülöní-

tése az irrelevánsaktól. 
4. A problémamegoldás előfeltételének (a kiinduló álla-

pot meghatározása) 
5. A problémafennmaradás kockázatainak  

• azonosítása 
• értékelése 
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Tervezés 

 

 

TERVEZÉS (ÚJRATERVEZÉS) 

Fogalom Fogalommagyarázat 

BECSLÉS A becslés az a tevékenység, amelynek során – elsősorban a 
tapasztalatokra építve – nem elégséges mennyiségű információ 
alapján következtetéseket vonunk le.  

MEGOLDÁSKERESÉS A tervezésnek az a része, amikor cél elérése érdekében:– 
feladatokat, funkciókat, erőforrásokat, módszereket, időtartamot, 
ütemezést definiálunk. A tervezés teljes folyamata tartalmazhat: 

– részcél-meghatározást 
– alternatívakeresést 
– az alternatívák közötti választást (döntést) 
– korrekciót 
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A működéssel – stratégiamegvalósítással – kapcsolatos kompetenciák 

 

 

TANULÁS, MUNKA 

Fogalom Fogalommagyarázat 

INFORMÁCIÓKEZELÉS Az információkezelés az információk (nyelvi és nem nyelvi 
adatok) gyűjtését, rendszerezését, fogadását, elemzését és 
alkotását jelenti. 

IDŐGAZDÁLKODÁS Egy feladat (feladatsorok) elvégzéséhez rendelkezésre álló 
idő felhasználására – időpont, időtartam, határidők, 
tevékenységsorok – vonatkozó döntéshozás. 

ESZKÖZHASZNÁLAT Mindazon eszközök ismerete, illetve működtetésük, amelyek 
szükségesek az információkezeléshez, az alkotómunkához, 
illetve praktikus tevékenységek elvégzéséhez. 

MANUÁLIS, FIZIKAI, 

CSELEKVÉSI 
A testmozgással, illetve kézzel végzett tevékenységek.  

 



 

28 

   

 

 

 

 

ÁLLAMPOLGÁRI ÉS SZEMÉLYKÖZI 

Fogalom Fogalommagyarázat 

ÖNÉRDEK-
ÉRVÉNYESÍTÉS 

Az egyén jogos, igazságos, illetve erkölcsi szempontból 
helyénvaló érdekeinek érvényre juttatásához szükséges 
ismeretek, attitűdök, képességek. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS Adott helyzet, illetve közösség normáinak megfelelő 
viselkedés. 

ÖNBEMUTATÁS Az egyén saját tulajdonságainak, attitűdjeinek, 
viszonyulásainak, teljesítményeinek, illetve produktumainak 
jellemzése és nyilvánossá tétele, prezentálása. 



 

 

A FENNTARTHATÓSÁGI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁ
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	A FENNTARTHATÓSÁG TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA
	KELL-E TANÍTANI A FENNTARTHATÓSÁGOT AZ ISKOLÁBAN?
	A kérdésre könnyű rávágni, hogy hát persze, mi sem magától értetődőbb, hiszen nyakunkon a klímaválság, számos nemzetközi egyezmény és jogszabály deklarálja a fenntarthatósági célokat, még számosabb azokat a feladatokat, amelyek a célmegvalósításhoz sz...
	Ennyire egyszerű volna?
	Így már nem is olyan gyermeteg a kérdés, hiszen fenntarthatóságot tanítani annyit jelent, mint az életet tanítani a maga komplexiásában. A fenntarthatóság megvalósulásához azonosulni kellene egy újfajta értékrenddel, egy megváltozott jóllét- (well-bei...
	Arról nem beszélve, hogy
	 az iskolaszervezetbe be kell illeszteni tantárgyként, azt, ami messze túlmutat a tantárgyi korlátokon.
	 Ki kell munkálni, milyen helyi sajátosságok befolyásolják a tartalmakat és a módszereket.
	 Hogy épül ez be az aktuális pedagógiai programba, és nem utolsósorban
	 ki és milyen felkészültséggel lesz a gazdája?
	Mintha nem lettünk volna diákok

	A legnagyobb akadálya a fenntarthatóság tanításának azonban, hogy még mindig azt gondoljuk – elfelejtve a saját iskolás éveinket –, hogy ami elhangzik az órán, amiből dolgozatot kell írni, netán felelni, az a fejekben magától használható tudássá válik...
	Hogy mi és miért zuhan ki az emlékezetből, ezt ma már pontosan tudjuk.
	1. Az ismereteknek nincs mihez kapcsolódni. hiányoznak azok az ismeretstruktúrák, amelyekbe beleillene, kapcsolódhatna az új.
	2. Az új ismeretek mennyisége nem teszi lehetővé az elmélyülést, próbálkozást, az interiorizációt, az ismeretalkalmazást.
	3. Az ismeretszerzés módja unalmas, mentálisan megterhelő, nem kíván bevonódást, aktivitást, nem telik meg pozitív érzelemmel, kíváncsiságot nem generál.
	4. Nincs helye a kérdezésnek, kételkedésnek, hibázásnak, egyéni utaknak.
	Soha nem volt akkora szükség a kritikai gondolkodásra nevelésre, arra, hogy az élményszerű tanulás ne üres lózung maradjon, hogy az ilyen-olyan megfontolásból a gyerekek nyakába zúdított ismertözön helyett maradjon idő az eszmecserére, a próbálkozásra...
	A FENNTARTHATÓSÁG BIZTOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES  KERESZTKOMPETENCIÁK
	A kereszt- vagy más néven tantárgyközi kompetencia azt jelenti, hogy a gyerek olyan képességekre tesz szert, olyan képességei fejlődnek, amelyek valamennyi tantárgyban, illetve az iskolán kívül is hasznosíthatóak, illetve a tanulás tartalmát és módját...
	Mire tanít a fenntarthatóság?

	Nemcsak tanítjuk a fenntarthatóságot, az „viszonttanít” minket.
	Megtanuljuk általa, hogy
	1. nincsenek tisztán jó és tisztán rossz megoldások. Ha eredményt akarunk, mindig a legkevésbé kártékony megoldásokhoz kell folyamodnunk;
	2. nincsenek örökérvényű célok, mert a világ, a körülmények folyamatos változása, a célok folyamatos módosítását igényli;
	3. adaptálódni kell, és ehhez idő kell,
	4. az adaptálódás nem azt jelenti, hogy feladjuk az identitásunkat;
	5. reziliensnek kell lenni, megküzdési stratégiákkal kell rendelkezni;
	6. tisztelni kell a szakértelmet, és döntéseink alapját a tudásnak kell képezni;
	7. hogy támogatni kell a sokféleséget, mert a sokféleség, a biodiverzitás a fennmaradás, az megerősödés feltétele;
	8. hogy az önzés és a bezáródás rövid távon előnyt, hosszú távon pusztulást jelent;
	9. hogy a szolidaritás nem pusztán erkölcsi kötelességünk, hanem elemi érdekünk is.
	A FENNTARTHATÓSÁG ÉS A RENDSZERBEN GONDOLKODÁS
	Az alábbiakban a Zöld Föld haladóknak című tankönyvből mutatunk be egy részletet a rendszerben gondolkodásról.
	A rendszerben gondolkodás (röviden a rendszergondolkodás) képessége azt eredményezi, hogy a jelenségeket, eseményeket, folyamatokat mindig kontextusukban szemléljük. Akkor tudjuk megítélni, értékelni őket, ha ismerjük a körülményeket, amelyben megjele...
	Aki így szemléli a világot, sokkal jobban képes megítélni saját és a környezete működését.
	Mit nevezünk rendszernek?
	Rendszernek (szisztémának) nevezzük azokat a különböző egységekből felépülő csoportokat, amelyeknek az elemei egymással kölcsönhatásban vannak. Egy rendszerben az alkotóelemek valamilyen szabályszerűség alapján kapcsolódnak össze, közöttük különböző f...
	A rendszerek további általános jellemzői:
	A rendszerek fő vizsgálati szempontja:
	A RENDSZERDINAMIKA, A RENDSZEREK VISELKEDÉSE
	A rendszergondolkodás tudománya, a rendszerdinamika foglalkozik a rendszerek viselkedésével, ami a dolgokat, folyamatokat, elemeket időbeli változásaikkal és a közöttük lévő kapcsolatokkal együtt vizsgálja.
	Mikor beszélünk rendszerszerű megközelítésről?
	Amikor egyszerre vizsgáljuk
	A Zöld Föld haladóknak tankönyv feladataiból
	A FELADATADÁS MÓDJA AZ EREDMÉNYES TANULÁS ALAPJA
	A feladat és a kérdés
	Néhány példa
	Mi a különbség a kérdés és a feladat között?
	Közös elvárás:
	A feladatok funkciója

	A feladatok fő funkciója, hogy megtanítsa a gondolkodási sémákat, algoritmusokat, amivel az adatokból következtetések vonhatók le, illetve a következtetések hozzásegítenek a problémák megoldásához. Ez a fajta feladatadás nélkülözhetetlen azoknak a gon...
	A FELADAT LEHETSÉGES ALAPSÉMÁJA
	A probléma-, illetve kockázatelemzés, megoldástervezés kompetenciájához szükséges legfontosabb gondolkodási műveletek
	Az analógiás következtetés során két állítás, jelenség stb. hasonló vagy azonos elemeit tárjuk fel. Jól alkalmazható a tantárgyi ismeretek összekapcsolásához, a rendszerszemléletű gondolkodás kimunkálásához.
	A modellalkotás is olyan analógia eredménye, amelyben a vizsgált probléma szempontjából lényegtelen részeket mellőzzük. A tanításban-tanulásban fontos, hogy az analógia segítségével „kötjük be” az új ismereteket a régiekhez. Valójában minden szemlélte...
	1. A probléma leírása
	2. A probléma elhelyezése a rendszerben, a kapcsolódó problémák megnevezése
	3. A probléma kialakulásának legfőbb okai
	4. A probléma hatósugara térben és időben
	5. A probléma fennmaradása esetén a legfőbb kockázatok (környezet, társadalom, gazdaság)
	6. A probléma főbb megoldási lehetőségei
	7. A problémamegoldás főbb akadályai
	8. A problémamegoldások milyen érdekeket sértenek, mely társadalmi csoportokat érintenek hátrányosan?
	9. Stb.
	Példa az analógiák és a párhuzamok induktív úton való megfogalmazására
	Probléma/1
	A vízinövények a folyóban mindössze négy hét alatt kétméteresre is megnőhetnek, ezért rendszeresen irtani kell őket, hogy ne okozzanak természeti és gazdasági károkat.
	Probléma/2
	A gumihulladékok súlyos környezeti károkat okoznak.
	a) Állapítsd meg, a kér problémakör közötti hasonlóságokat és különbségeket
	b) Állapítsd meg a problémamegoldási stratégiák közötti hasonlóságokat és eltéréseket!
	Feladat
	Olvasd el az alábbi szöveget, majd oldd meg a feladatokat!
	Róma bukását megelőző időkben keletről nyugat felé megindult népvándorlás elsődleges kiváltó oka a klímaváltozás volt. Tudjuk, hogy a Római Birodalom felemelkedése és fénykora pont akkor következett be, amikor a földi klímában egy, az emberi életfelté...
	a) Milyen hasonlóságokat fedezel fel napjaink és a római kori klímaváltozás között?
	b) Szerinted melyek a különbségek a két korszak klímaváltozásának okai között?
	A TAPASZTALATON ALAPULÓ TANULÁS,  AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIA
	Az élménypedagógia a gyakorlati tapasztaláson alapuló tanulás, mely jellemzően az iskolai megszokástól eltérő környezetben és módon zajlik. Célja, hogy az „agyra, a szívre és a kézre” egyaránt szükség legyen a feladatmegoldáshoz. Alapeszméje a platoni...
	A tapasztalaton alapuló tanulás lépései:
	1. konkrét tapasztalás,
	2. a tapasztalás hatásának elemzése,
	3. a visszajelzéseken alapuló absztrakt stratégiák, cselekvési tervek kialakítása
	 analógiák meglévő tudásokkal, struktúrákkal
	 beavatkozási pontok meghatározása,
	4. pedig ezeknek a stratégiáknak, cselekvési terveknek a próbája és alkalmazása.
	A tapasztalaton alapuló tanulás
	1. előhívja a meglévő tudást, amelyekhez analógiákat lehet gyártani, és az új tapasztalatokat kapcsolni,
	2. fejleszti a problémaelemzés,
	3. tervezés, illetve a
	4. metakogníció képességét.
	A megtapasztalással a személyes átéltség élményét kívánjuk hangsúlyozni. Ez utóbbiba tartozik mindaz, amit közvetlenül érzékelünk: látunk, hallunk, tapintunk, eredeti forrásból olvasunk, felfedezünk, aminek következményeivel egyénileg szembesülünk, ha...
	A TAPASZTALATON ALAPULÓ TANULÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
	A TAPASZTALATON ALAPULÓ TANULÁS CÉLJAI ÉS LEHETSÉGES EREDMÉNYEI
	Cél:
	1. A tudatosság kiépítése
	2. A viselkedést befolyásoló döntési elágazások felismerése
	3. Döntésképesség növelése (választani tudás, döntések indoklása)
	4. A felelősségérzet megerősítése az „ügy” és a közösség iránt
	5. Kreativitás, együttműködési és kommunikációs képességek fejlesztése
	Módja
	1. A problémaközpontú feladatadás
	2. A közösséggel, közösségben végzett munka
	3. A siker közvetlen átélése, a feladat erőfeszítésekkel, tervezetten történő megoldhatóságával.
	A „falakon kívüli” tapasztalatszerzés
	A megtapasztalás biztosításának egyik formája, a szabadban, természeti környezetben történő tanulás. A környezetvédelem, a környezeti fenntarthatóság erre kiváló alkalmat ad. Az iskolai keretek, a komfortzóna átlépése önmagában is fejleszti a szociáli...
	A tanárszerep súlypontjai is megváltoznak, hiszen egy az iskolainál kevésbé strukturált helyzetben kell reflektálniuk a diákok aktuális teljesítményére. A tanár tulajdonképpen facilitátorként működik, megszabja a kereteket, betartatja az előzetesen me...
	A tapasztalati tanulás köre
	Tapasztalati tanulás körének nevezzük, ha a tanulók egy – a már megoldott és feldolgozott – problémához hasonlót kapnak, és a levont tanulságokat megpróbálják alkalmazni. Az új feladatmegoldást ismét feldolgozás követi.
	JÁTÉKOSÍTÁS, GAMIFICATION
	A fenntarthatóság tanításában a szimulációs, helyzetgyakorlatos, modelláló típusú feladatoknál érdemes a játékosítás eszközeivel élni a tanulók bevonása érdekében.
	A játékosítás épít a tanulók önkifejezési, versengési együttműködési, közösségi igényeire, ezért jó motivációs eszköz lehet.
	A játékosítási stratégiák egyik fajtája a jutalmazás. A jutalom lehet szintek elérése esetén például pont vagy jelvény. A ranglisták, a mások teljesítményeivel való összehasonlítás húzóerőként működhet.
	A játékosítás típusa lehet, a megoldandó probléma, feladat kontextusba helyezése. Például egy elképzelt szituációba, ahol a résztvevők bizonyos szerepeknek megfelelően viselkednek. Majd ezeket a helyzetgyakorlatokat, szerepjátékokat lehet elemezni, ös...
	A pontok visszajelzik a sikeres teljesítések értékét, míg a jelvények szimbolizálják az elért eredményeket, legtöbbször a jelvénytulajdonosok közösségéhez való tartozást is jelentik.
	A ranglisták megkönnyítik a játékosok teljesítményének összehasonlítását.
	A FENNTARTHATÓSÁG TANTÁGY PROJEKTJEINEK  MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁK HÁLÓJA
	A kompetenciát úgy értelmezzük, mint az egyén ismeret-, képesség-, attitűd, illetve tapasztalatstruktúrát mozgósító – különböző kontextusokban is – sikeres problémamegoldó tevékenységét. A kompetencia gyakran érték- és érzelmi mozzanatokat is tartalma...
	A kompetenciaháló funkcionális és kétpólusú. Az egyik póluson a stratégiaalkotással, a másikon a működéssel, a stratégia megvalósításával kapcsolatos ismeretek, képességek, attitűdök szerveződnek. A két kompetenciaterület – csak bizonyos tevékenységek...
	A KOMPETENCIAHÁLÓ ÉS AZ ABBAN SZEREPLŐ FŐ FOGALMAK ÉRTELMEZÉSE
	A stratégiaalkotással kapcsolatos kompetenciák

	Elemzés
	Tervezés
	A működéssel – stratégiamegvalósítással – kapcsolatos kompetenciák


