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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 cél-
megvalósításhoz szükségesek. A jövő nemzedékének mindezeket ismerni kell, 
hogy cselekedni tudjunk. A nagy célmegjelöléseket aprópénzre kell váltani, a rend-
szerszintű bajok megoldása mellett nagy a jelentősége az emberek életvitelének, 
szemléletének, viselkedésének, és sorolhatnánk.  
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Ennyire egyszerű volna? 

Tegyük inkább úgy fel a kérdést, hogy: Lehet-e a fenntarthatóságot az iskolában ta-
nítani? 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. 

Arról nem beszélve, hogy az iskolaszervezetbe be kell illeszteni tantárgyként, azt, 
ami messze túlmutat a tantárgyi korlátokon.  Ki kell munkálni, milyen helyi sajátos-
ságok befolyásolják a tartalmakat és a módszereket. Hogy épül ez be az aktuális 
pedagógiai programba, és nem utolsósorban ki és milyen felkészültséggel lesz a 
gazdája? 
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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 tu-
dássá 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 ismeret-
struktúrák, amelyekbe beleillene, kapcsolódhatna az új.  

2. Az új ismeretek mennyisége nem teszi lehetővé az elmélyülést,  próbálko-
zást, az interiorizációt, az ismeretalkalmazást. 

3. Az ismeretszerzés módja unalmas, mentálisan megterhelő, nem kíván be-
vonódást, 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 élmény-
szerű tanulás ne üres lózung maradjon, hogy az ilyen-olyan megfontolásból a gyerekek nya-
kába zúdított ismertözön helyett maradjon idő az eszmecserére, a próbálkozásra, a kérdé-
sek megfogalmazására.  
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KERESZTKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE A FENNTARTHATÓ-
SÁGÉRT 

 

A diák 

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.  

 

A tanár 

Általánosságban 
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Mire tanít a fenntarthatóság kérdésköre? 

Nem csak tanítjuk a fenntarthatóságot, az „viszont tanít” minket. Megtanuljuk ál-
tala, 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 vál-
tozása, 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 érde-

künk is.  

A tapasztalati tanulás modelljét David Kolb nevéhez fűződik. Modelljét az 1970-es 
években alkotta meg. 

Eszerint a tapasztalati tanulásnak 4 lépcsője van: 

1. a konkrét tapasztalás, 
2. a tapasztalás elemzése és az eredmény visszajelzése, 
3. a visszajelzéseken alapuló szintetizáló munka, illetve stratégia kialakítása. 
4. a stratégia megvalósítása 

• A tapasztalati oktatás akkor hatékony, ha a körültekintően kiválasztott 
tapasztalatokat reflektív, kritikai elemzés és szintézis követi. 

• A tapasztalatok úgy épülnek fel, hogy kezdeményezésre és döntésre 
késztetik a gyakorlót és felelőssé teszik őt a következményekért. 

• A tapasztalati oktatás folyamata során a gyakorló aktívan bevonódik a 
kérdések felvetésébe, a vizsgálódásba, kísérletezésbe, problémamegol-
dásba, kíváncsivá válik, felelősséget vállal, kreativitást mutat és véle-
ményt alkot. 

• Az tanulók intellektuálisan, érzelmileg, szociálisan, lelkileg és fizikailag 
elkötelezettek. Ez az elköteleződés teszi hitelessé a kitűzött célt is. 

• A tanulságok személyesek, ezért megalapozzák a jövőbeni tapasztalást 
és tanulást. 
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• A tanuló magához, másokhoz, szűkebb és tágabb környezetéhez fű-
ződő kapcsolatai fejlődnek és gyarapodnak. 

• A pedagógus és a tanuló megtapasztalhatja a sikert, a kudarcot, a ka-
landot, a kockázatvállalást, és a bizonytalanságot, hogy tapasztalatok 
kimenetelei tökéletesen nem bejósolhatóak. 

• A pedagógus elsődleges szerepe magába foglalja megfelelő tapasztala-
tok keresését, problémák felvetését, a határok kijelölését, a tanulók tá-
mogatását, az érzelmi és fizikai biztonság megteremtését és a tanulási 
folyamat ösztönzését. 

 

• Az pedagógus felismeri és ösztönzi a tanulás spontán lehetőségeit. 

• Az oktatók törekednek előítéleteik, prekoncepcióik leküzdésére és tud-
ják, hogyan befolyásolják ezek a tanulót. 

• A tapasztalási helyzet megtervezése magába foglalja a természetes kö-
vetkezményekből, hibákból és sikerből való tanulás lehetőségét. 
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NÉHÁNY APRÓSÁG, HOGY EGY NYELVEN BESZÉLJÜNK 

 

Mit tekintünk ismeretszerzésnek? 

Az ismeretszerzés a tanulásnak az a szakasza, amelynek során lexikális adatok (té-
nyek, nevek, dátumok, történések, törvények, folyamatleírások, összefüggések 
stb.) elsajátítása, a meglévő struktúrákba való beillesztése, illetve ezek rend-
szerbe foglalása történik.  

Az ismeretszerzés célja adott területen való eligazodás, a problémamegoldás le-
hetővé tétele, a kompetenciafejlesztés, ezen belül a szemlélet, viszony (attitűd) 
megalapozása. Az ismeretszerzés hatékonyságának, az ismeretek mozgósítható-
ságának feltétele, hogy olyan tapasztalatok, előismeretek, emlékek „álljanak ren-
delkezésre” , amelyek lehetővé teszik az új elem becsatolását.  

Az ismeretszerzés történhet  
• megfigyeléssel, terepgyakorlaton, kísérletezés útján következtetések levonásával, 
• szemléltetés útján vizualizációval, modellalkotással, makettek, modellek, filmek 

stb. tanulmányozásával,  
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• logikai-gondolkodási műveletekkel lépésenként vagy ismeretalkalmazó deduktív 
módon. 

AZ ISMERETSZERZÉS ALAPVETŐ MÓDSZEREI 
 

Induktív módszer: a heurisztikus, felfedeztető tanulás egyik módja, amikor Az 
egyedi esetekből következtetünk az általánosra, mindezt úgy végezzük, hogy 

• apró lépésekben, feladatokkal, kérdésekkel vezetjük a tanulót, 
• a meglévő konkrét tapasztalatokra (tudásokra) építve vagy  
• a meglévő rejtett tudásokat is felfedeztetve jutunk el az ismerethez – fogalmazunk 

meg szabályokat, ismertetünk fel törvényszerűségeket. 

Például az anyanyelvtanulásnak az a sajátossága, hogy a gyerek szabályokat is tanul, 
illetve tud, nem csak szavakat illeszt össze minta alapján mondatokká. Ez úgy is bizo-
nyítható, hogy a rendhagyó esetekre is alkalmazza a szabályt. (lót-lovat, hót-havat, 
több-sokabb stb.) A legtöbb ember nem töri a fejét azon, hogy amikor magyarul be-
szél, olvas és ír, miféle tudásokat mozgat.  

Tehát amikor azt mondjuk, hogy felfedezzük a saját tudásunkat, akkor az azt is 
jelenti, hogy az új ismerethez vezető úton rájövünk arra, mi mindent birtoklunk 
anélkül, hogy tudatában lennénk. Mozgósítjuk a meglévő ismereteinket, tapaszta-
latainkat.  

 

Deduktív módszer: A deduktív módszer lényege, hogy egy szabályt, törvényszerű-
séget, állítást stb. egyedi esetekre alkalmazunk, így ítéljük meg az adott probléma 
jellemzőit. Deduktív módszerek alkalmazásakor az általános törvényszerűségek-
ből következtetünk a különleges, egyedi esetekre.  

Problémafüggő, hogy melyik eljárást részesítjük előnyben, melyik domináljon. 
• Ha azt a problémát szeretnénk megértetni, hogy miért baj az ha a PET palackokat a 

kommunális hulladékgyűjtőben helyezzük el, akkor a deduktív eljárás célszerű, hi-
szen problémamegoldás feltétele a PET palackok környezetkárosító hatásának is-
merete. 

• Viszont ha azt szeretnénk, hogy a tanuló a tapasztalatai alapján vonjon le következ-
tetéseket, akkor érdemes az induktív megoldásra helyezni a hangsúlyt. Például a 
mobilhasználati szokások és az egészség összefüggésének vizsgálata. 
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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.  
• Feladat: a feladat problémát oldat meg. 

 

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

rendelkezésre áll.  

 

A feladatok funkciója 

A feladatok fő funkciója, hogy megtanítsa a gondolkodási sémákat, algoritmuso-
kat, amivel az adatokból következtetések vonhatók le, illetve a következtetések 
hozzásegítenek a problémák megoldásához. Ez a fajta feladatadás nélkülözhetet-
len azoknak a gondolkodási műveleteknek az elsajátításához, amelyek a fenntart-
hatósági problémákat meg- és felismerhetővé, elemezhetővé és enyhíthetővé te-
szik. 

 

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

 
• Analógia, párhuzam 

Az analógiás következtetés során két állítás, jelenség stb. hasonló vagy azo-
nos elemeit tárjuk fel. Jól alkalmazható a tantárgyi ismeretek összekapcso-
lásához, a rendszerszemléletű gondolkodás kimunkálásához.  

A modellalkotás is olyan analógia eredménye, amelyben a vizsgált prob-
léma szempontjából lényegtelen részeket mellőzzük. A tanításban-tanulás-
ban 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 ana-
lógiás megközelítésnél elsősorban a hasonlóságokra, addig a párhuzamba 
állításnál a különbségekre fókuszálunk. 

• Következtetés (adatgyűjtés, -csoportosítás, -rangsorolás alapján állítások megfogal-
mazása), 

Példa a következtetésre:  

Egy turistacsoport induláskor összesen 36 kg csomagolóanyagot tartalmazó há-
tizsákkal 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 környezet-
barát eltakarításukra.  
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• 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 gimná-
zium környezetvédő osztálya kíváncsi volt, hány kg hulladékkal lenne megter-
helve a kirándulóhelyük környezete, ha nemtörődömök lennének. 

Az osztály 3 napos kirándulásra ment. Mennyi csomagolóanyag lehetett a diá-
koknál, 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 

hétfőn? 
• Szerdán 5 kg volt, így maradt 0 kg. Akkor eredetileg 0+5 = 5 kg volt. 
• 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 cso-
magolóanyag volt a diákoknál. 

• Hétfőn kidobták a csomagolóanyagok felét és még 4 kg-ot, így maradt 14 kg. Te-
hát mielőtt kidobtak 4 kg csomagolóanyagot 14+4=18 kg volt. Ez a hétfői mennyi-
ség fele, ezért szorozzuk meg kettővel. 18x2 =36 kg. Tehát induláskor 36 kg cso-
magolóanyag 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 megnőhet-
nek, ezért rendszeresen irtani kell őket, hogy ne okozzanak természeti és gazda-
sági 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 
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b) Állapítsd meg a problémamegoldási stratégiák közötti hasonlóságokat és elté-
réseket! 

Hasonlóságok Különbözőségek 

  

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

csomagolóanyag előállítására. Az első prototípusok – gyümölcsök egyszer haszná-
latos csomagolása és komposztálható edények –  máris nagyon ígéretesek. A hínár-
növények nagy előnye, hogy olyan helyi bioerőforrást képviselnek, amely belátható 
időn belül valószínűleg nem fogy el. A kutatócsoport jelenleg környezetbarát feldol-
gozási módszereken dolgozik annak érdekében, hogy a vízinövényeket lebomló 
csomagolóanyagok, eldobható tányérok vagy csészék előállításához is lehessen 
használni. 
 

• A gumihulladékok feldolgozási eljárását tekintve, a legelterjedtebb az elhasznált au-
tógumi-abroncsok újrafutózása, illetve őrletének alkalmazása a keverékben. A gu-
miőrlet-hulladék bekeveréses hasznosításánál szinte korlátlan lehetőségeket kínál 
az útépítés, a sportpályák és játszóterek burkolata, de kiaknázatlan lehetőségek 
vannak az építőipar területén is: épületek alapozására, tető szigetelésére, padoza-
tok és padlóburkolatok kialakítására használható. Az elhasznált autógumi abron-
csok hasznosításának elterjedését 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 el-
sődleges kiváltó oka a klímaváltozás volt. Tudjuk, hogy a Római Birodalom felemel-
kedése és fénykora pont akkor következett be, amikor a földi klímában egy, az em-
beri életfeltételek szempontjából optimális időszak következett be. Ezt úgy is hív-
ják, 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 tud-
juk, hogy a sztyeppei népek inváziója ennek az időszaknak a vége fele kezdődött 
meg: Kínát, Indiát és fél Európát is letarolták, amikor a félsivatagos területek elsi-
vatagosodtak 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 fenntarthatóság tantárgy legfőbb jellemzője, hogy eredményes tanítása nélkü-
lözhetetlenné teszi, hogy kilépjen az iskola a 19. századi komfortzónájából, és min-
tát adjon a korszerű tudásátadás, szemléletformálás módjára és lehetőségeire. 

 

 

JAVASLAT AZ EGYES FEJEZETEK FELDOLGOZÁSÁHOZ 
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1. A probléma komplex bemutatása egy esetleírással.  

Cél:  

1. A problémaazonosítás és -elemzés szempontjainak és módjának elsajátítása 
2. A stratégiaalkotás módjának elsajátítása 
3. A fenntarthatóságot elősegítő viselkedés kialakítása. fejlesztése  

 

KÉSZSÉG-KÉPESSÉG LEXIKÁLIS ISMERET ATTITŰD 

1. Adatgyűjtés, cso-
portosítás, hierar-
chizáltak 

2. A probléma azonosí-
tás: kérdésfeltevés 

3. Elemzés lépéseinek 
megfogalmazása 
konkrét eseten 

4. Megoldási straté-
giák kimunkálása 
előnyök-hátrányok 
bemutatásával 

a) A széndioxid-kibocsá-
tás természetre gyako-
rolt hatása 

Fogalmak: 

• Karbonlábnyom 
• Üvegházhatás 

A korszerű tech-
nika környezetba-
rát használata 

 

 

TILTAKOZIK A MOSEX, A VILÁG LEGNAGYOBB MOSÓGÉPGYÁRTÓJA 

 

Óriási port vert fel, hogy az ázsiai székhelyű MOSEX multinacionális cég tulajdo-
nosa megtagadta a környezetszennyezésért kirótt büntetés kifizetését, arra hivat-
kozva, hogy nem ők tehetnek arról, hogy a háztartásokban a szükségesnél maga-
sabb hőfokon mosnak. Japánt hozta fel példának, ahol a mosási idő átlagban 30 
perc, a mosási hőmérséklet 5 fokos! És Japán az egyik olyan ország, ahol a higiéni-
ára különösen nagy gondot fordítanak.  
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Elpanaszolta, hogy a weboldaluk is tartalmaz környezetmegóvásra felhívó tartal-
makat. Ebben szerepel egy felhívás, miszerint a vásárlóik 30 fokos vagy alacso-
nyabb hőfokon mossák a ruháikat. Nem tehetnek arról, hogy az Európában élők 
közel kétharmada ennek ellenére 40 vagy magasabb hőfokon mos. 
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A hőmérséklet kiválasztása kapcsán részben a nemek, de sokkal inkább az életkor 
játszik fontos szerepet. A nők szívesebben mosnak 40 fokon, mint a férfiak (50–45 
százalék), a férfiak pedig inkább mosnak 60 fokon (13–18 százalék). Európában a 
18 – 34 év közötti felnőtt lakosság 45 százaléka mos 30 fokon, míg a 45 – 54 év 
közöttiek csupán 31 százaléka, az 55 év felettiek csupán 28 százaléka. 

Arra a kérdésre, hogy miért nem mosnak alacsonyabb hőfokon a megkérdezettek 
majd fele (47 százalék) azt válaszolta, attól tartanak, hogy ruháik nem lennének 
tiszták. A válaszadók 39 százaléka aggodalmának adott hangot amiatt, hogy az 
alacsonyabb hőfokon nem képesek eltávolítani a foltokat, 21 százalékuk pusztán 
megszokásból választanak magasabb hőfokot. 

A szokásokon alapuló mosási rutinok adhatnak választ arra, hogy a megkérdezett 
teljes lakosság több mint fele (53 százalék) egyáltalán nincs tudatában a magas 
hőfokon történő mosás és a ruhák tartóssága közti kapcsolatra. A kutatás egyér-
telműen bebizonyítja, hogy ez azért fontos téma, mert a mosási szokások megvál-
toztatása a kulcs a bolygó környezeti tehermentesítésére, emellett egy párbeszéd 
elindítására a divatiparban. 
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A PROBLÉMA ELEMZÉSE MINTA ALGORITMUSSAL 

 

A PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA 

1. A problématulajdonos 

• A világ problémája, mert a magas hőfokon való mosás magas széndioxidki-
bocsátást eredményez, a levegő magas széndioxidtartalma veszélyes klíma-
változáshoz vezet. 

• A MOSEX cég problémája, mert olyan plusz kiadásokat eredményez, ha meg-
büntetik, ami forráselvonásra kényszeríti őket, és a mosógépek korszerűsí-
tésének, természetbarátabb technológiák fejlesztésének rovására megy. És 
azt állítja, hogy az eszközhasználat módjáért nem tehet. 

• A vásárló-felhasználó problémája, mert ha alacsonyabb hőfokon mos, akkor 
fél, hogy szennyezett marad a ruha, hogy a nagymamája összeszidja, mert 
nem erre tanította. Ezen túl a villanyszámlája is magasabb lesz.  

 
2. Kockázatelemzés: Mi történik, ha nem kezeljük a problémát?  

a) A világ kockázata: a levegő magas széndioxidtartalma veszélyes klímaválto-
záshoz vezet. A klímaváltozás negatív gazdasági és egészségügyi következ-
ményekkel jár. 

b) A MOSEX cég kockázata: nem tud átállni a környezetbarát technológiákra, 
ami nem hogy csökkentené, de növeli a környezetkárosítást, azaz a világ koc-
kázatát. 

c) A vásárló-felhasználó kockázata: a magas villanyszámla. a ruhaneműk korai 
amortizációja, végső soron a klímaváltozás következtében előálló gazdasági 
és egészségügyi károk.  

 
3. Problémaleírás 

A 40 fokon való mosás az esetek túlnyomó részében környezetkárosításhoz 
vezet. 
4. A problémamegoldás 

• Meg kell győzni a felhasználókat, hogy részesítsék előnyben a 30 fokon tör-
ténő mosást.  

• Fel kell hívni a mosószergyártók figyelmét, hogy olyan hatékony mosószere-
ket gyártsanak, amelyek ráadásul környezetbarát alapanyagokból készül-
nek. 

• A MOSEX folytasson kampányt a probléma megoldása érdekében. 
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A PROBLÉMA ÉS A KOCKÁZATOK NAGYÍTÓ ALATT 

 

 

 

Tehát egy olyan káros tevékenységnek kell gátat szabni, ami hozzájárul a klímavál-
tozáshoz.  

 

De miért rossz, ha változik a klíma? 

Mert csökken a biodiverzitás, a fajok sokféle-
sége. A hőmérséklet emelkedésével egyre jel-
lemzőbbé válnak az extrém időjárási esemé-
nyek (hőhullámok, aszályok; óriási esőzések, a 
csapadékeloszlás megváltozása, a csapadék-

hullás hektikusabbá válása; erdőtüzek; a viharok, hurrikánok gyakoribbá és erőtel-
jesebbé válása), végeredményben a korábbinál sokkal kiszámíthatatlanabb időjá-
rás válik mindennapossá, normálissá – amivel az élet is nehezebben tervezhetővé 
válik. 

Egyes területeken állandóvá válik a vízhiány, amivel sokfelé gyökeresen megválto-
zik, megszűnik annak a lehetősége, hogy élelmiszert tudjunk termeszteni; de leg-
alábbis erősen korlátossá válik, főleg ahhoz képest, hogy mintegy 7,5 milliárd em-
ber számára kell előállítani ennivalót. Olyan betegségek jelennek meg, amelyek ko-
rábban az adott területeken ismeretlenek voltak. Mindezek miatt elkerülhetetlen, 
hogy emberek nagy tömegei hagyják el élhetetlenné vált lakhelyüket és kezdjenek 
elvándorolni oda, ahol még adottak, de legalábbis jobbak az életfeltételek. 
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Az üvegházhatás 

Az üvegházhatás a klímaváltozás egyik kulcsfogalma, annak az egyik legfontosabb 
előfeltétele, már amennyiben az emberi tevékenység által felfokozott mértékű 
üvegházhatásra és a nyomában járó globális felmelegedésre gondolunk.  

Üvegházhatásnak azt a jelenséget nevezzük, amely során egy bolygó atmoszférája 
csapdába ejti a napsugarakat. Ilyenkor a hőenergia nem képes távozni, mivel egy 
részét visszaveri az atmoszféra, és emiatt a felszín és az alsó légkör hőmérséklete 
magasabb lesz, mint amilyen egyébként, atmoszféra nélkül lenne. 

A Föld légkörének természetes üvegházhatása az élet kialakulásához elengedhe-
tetlen volt, a tengeri élőlények ennek következtében váltak képessé arra, hogy 
idővel meghódítsák a szárazföldet. Vagyis az üvegházhatás bizonyos mértékig jó-
tékony hatású, hisz nélküle a bolygó átlaghőmérséklete 15 °C helyett -18 °C lenne. 

Hogyan alakul ki az üvegházhatás? 

Az üvegházhatás egy természetes folyamat, amelyet az egyes bolygók légkörét 
alkotó gázok okoznak. Jelenleg a Földön az probléma ezzel, hogy az emberi be-
avatkozás következtében az üvegházhatás és a nyomában járó globális felmelege-
dés mértéke veszélyezteti a növényvilágot, az állatvilágot, minket, embereket is, 
vagyis lényegében az egész bolygó jövőjét. 

 

Az üvegházhatás során a bolygót érő napsugarak mintegy felét a bolygó felszíne 
elnyeli. A napfény hőenergiává alakul, majd infravörös sugárzás formájában igyek-
szik távozni, de ennek egy részét az üvegházhatású gázokból álló légköri réteg 
megakadályozza, és az ilyen módon visszatartott, és a rendszerben maradt hő-
energia melegíti a bolygót. 
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Milyen üvegházhatást okozó gázok vannak? 

A legfontosabb üvegházhatású gázok közé tartozik a vízpára, amely az üvegház-
hatás 36-70%-át okozza, a szén-dioxid a második 9-26%-os részesedéssel, harmadik 
a metán 4-9%-os, míg negyedik az ózon 3-7%-os aránnyal, illetve a dinitrogén-oxid is 
hasonló részesedéssel bír. Ezeken kívül léteznek még más, úgynevezett fluorozott 
szénhidrogének is, de ezek jóval kisebb arányban fordulnak elő. 

Jelenleg (és már évek, évtizedek óta) a fenti gázok közül a legnagyobb probléma 
a szén-dioxid- és a metánkibocsátás mértékével van, mindkét gáz légköri jelenléte 
masszív emelkedést mutat, ami emberi tevékenység eredménye. A szén-dioxid az 
ember okozta üvegházhatás több mint 60%-ért felel és leginkább a fosszilis tüzelő-
anyagok elégetésével kerül a légkörbe. Ebben a folyamatban az ipari forradalom 
erős választóvonalat jelent: az azt megelőző 10 000 évben csak 10%-ban változott 
a CO2 szint, míg azóta több mint 30%-kal emelkedett a légkörben lévő szén-dioxid 
aránya, és jelenleg magasabb, mint az elmúlt 800 ezer (!) évben bármikor. 

A másik kiemelkedő jelentőségű üvegházhatású gáz a metán, amely kb. 20%-ban 
járul hozzá az üvegházhatáshoz. Természetes módon is a légkörbe kerülhet, de az 
emberi tevékenység ebben is jelentős változást hozott: elsősorban a bányászat, 
az állattenyésztés (leginkább a marhatartás) és a rizstermesztés felelős a növekvő 
légköri metánszintért, de a fosszilis tüzelőanyagok égetése során is felszabadul-
hat. Még veszélyesebbé és környezetvédelmi szempontból talán még a szén-di-
oxidnál is fajsúlyosabbá teszi, hogy utóbbinál 20-szor hatékonyabb üvegházhatású 
gáz. 

Eltűnőben lévő gleccserek 
(kép forrása: 
https://flic.kr/p/N2d5qo) 

Hogyan alakult az üveg-
házhatás a történelem fo-
lyamán? 

Az üvegházhatás a Föl-
dön mindig is jelen volt, 
legalábbis a légkör kiala-
kulása óta jelen van, de 

mint jelenség csak 1824-ben vált ismertté, Joseph Fourier fedezte fel, majd az 
üvegházhatás mértékét egy svéd kémikus számszerűsítette a 19. század végén. 
Majd egy évszázaddal később egy amerikai klímakutató, James E. Hansen egy 
kongresszusi meghallgatáson azt állította, hogy az üvegházhatás kimutatható és 
klímaváltozáshoz vezet. 

 A magas széndioxid-kibocsátás a karbonlábnyom növekedését idézi elő.  
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DE MI AZ A KARBONLÁBNYOM? 
 

 

A karbonlábnyom azt mutatja, hogy egy cég tevékeny-
sége, egy ember életmódja vagy egy termék életciklusa nyomán mennyi üvegház-
hatású gáz (ÜHG) kerül közvetetten és közvetlenül a levegőbe. A karbonkibocsá-
tás az összes üvegházhatású gáz kibocsátást jelenti. Minél nagyobb a karbonláb-
nyom, annál nagyobb az éghajlatváltozásra mért hatás. 

TUDTAD?  

A magyarországi átlagos egyéni karbonlábnyom 5,7 tonna szén-dioxid egyenér-
ték/fő, ugyanez Németországban 10,5 tonna CO2e/fő, az USA-ban pedig 20 tonna 
CO2e/fő körül alakul. 

A karbonlábnyom számítási módja 

A karbonlábnyom-számítással a közve-
tetten és közvetlenül levegőbe kerülő 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
mértékét lehet kiszámolni. Minden ÜHG-
kibocsátást tonna szén-dioxid egyenér-
tékre (t CO2e) számolandó át, ami egy-
ben a karbonlábnyom mértékegysége is. 

Karbonlábnyomot lehet számolni ter-
mékre, szolgáltatásra, rendezvényre 
vagy akár társadalomra, gazdaságra vo-
natkozóan is. Vállalatok és egyének esetében rendszerint 1 éves időszakra vonat-
kozóan számolnak karbonlábnyomot. 

Az egyének karbonlábnyomát online karbonkalkulátorral, vagy adatbázisok segít-
ségével saját kalkulációk alapján lehet kiszámítani. 

Az egyéni karbonlábnyomot az alábbiak határozzák meg: 

• háztartási energiafogyasztás: villamos-energia, földgáz, fatüzelés, távhő stb. 
• gépkocsi-használatból eredő üzemanyag-fogyasztás 
• tömegközlekedési eszközök használata 
• légiközlekedés 
• hulladék 
• étkezés 
• használati tárgyak vásárlása 
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• internetezés, banki szolgáltatások stb. 
• szabadidős tevékenységek (nyaralás, sport, kultúra, szórakozás) 

Cégek karbonlábnyomát rendszerint nemzetközi szabványok (pl. GHG Protokoll 
vagy ISO 14064) szerint számítják ki. A számítás történhet online karbonkalkulá-
torral, karbonmenedzsment szoftverrel vagy nemzetközi adatbázisok segítségé-
vel saját kalkulációk alapján is. 

A termékek karbonlábnyomát ún. életciklus-elemzés (angolul Life Cycle Assess-
ment/Analysis – LCA) szoftverekkel lehet kiszámítani. 

Ha a mosási hőfokot 40-ről 30 fokra állítanánk, akkor évente háztartásonként 27 
kilogramm szén-dioxiddal tudnánk tehermentesíteni a környezetünket. 

 

 

Ha ezt az összes európai háztartásra vetítjük, akkor ez évente 4,9 millió tonna 
szén-dioxid kibocsátás csökkentést jelentene, ami olyan, mintha 1 millió autót von-
nánk ki a forgalomból. Ha 15 százaléka azoknak az európai háztartásoknak, ame-
lyek most 50 fokon, vagy magasabb hőmérsékleten mossa rendszeresen ruháit 
váltana alacsonyabb hőfokra, az 6 millió tonna éves szén-dioxid kibocsátás-csök-
kenést jelentene. 
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PROBLÉMAMEGOLDÁSI UTAK 

A levegő széndioxid-tartalmának emelkedése klímaváltozáshoz vezet. A klímavál-
tozásnak pedig súlyos gazdasági és környezeti következményei vannak. A széndi-
oxid-kibocsátás jelentős forrása az a háztartás, ahol a szükségesnél magasabb hő-
fokon mosnak rendszerese. 

A probléma kialakulásának fő oka, hogy  
• az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy mosási szokásaiknak milyen következ-

ményei vannak; 
• a gyártók nem gondolják, hogy a probléma megoldásához hozzájárulhatnának. 

 

Következtetés 

Ahhoz, hogy a probléma mérsékléséhez hozzájáruljunk, a célcsoportoknak adek-
vát módon kell megfogalmazni az üzeneteket, az előismeretekhez igazított, ada-
tokkal alátámasztott informálásra van szükség. 

• Az országos tájékoztató és klímavédelmi munka része a laikusok informálása több 
csatornán. Társadalmi célú hirdetésekben jelenjen meg a probléma és a megoldás. 

• A MOSEX mellékeljen mosási tanácsadót a termékeihez. 
• Az iskolák környezetvédelemmel foglalkozó tananyagaiban kapjon helyet a prob-

léma. 
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TUDOD-E? 

Hogy határoznád meg az alábbi fogalmakat? 
1. Üvegházhatás 
2. Karbonlábnyom 
3. Klímaváltozás 

Mit válaszolnál az alábbi kérdésekre? 
1. Miért környezetbarátabb, ha 30 fokon mosunk? 
2. Milyen következményei vannak a széndioxid-kibocsátásnak? 

 

OKNYOMOZÓ 

 

Szakértői munkaként azt a feladatot kapod, hogy dolgozz ki megoldási alternatí-
vákat az alábbi problémára. 

Nadálytó különleges természeti adottságokkal megáldott falu a hegyek között. 
Ráadásul 
még él-
nek a ha-
gyomá-
nyok, van 
egy kis 
tájház is. 
Azon ke-
vés he-
lyek 
egyike, 
ahol a 

parti fecskék fészkelnek. A környéken lakóknak viszont kevés munkalehetőségük 
van, főleg állattartásból élnek, de akinek erre sincs módja alkalmi munkákból ten-
gődik. Az új polgármester elhatározza, hogy sokkal jobban kihasználja a hely adta 
lehetőségeket, és fejlesztőmunkába fog. Úgy gondolja, kiváló turistacélpont le-
het a falu. 

Ekkor a következő további dilemmák merülnek fel: 
1. Ha turistacélpont lenne a falu, akkor meg kellene szüntetni az állattartást. 
2. Ha a helyiek felhagynának az állattartással, a parti fecskéknek kevés táplálék jutna. 
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Folytasd a megoldandó kérdések sorát! 

Intézkedések Érvek ellene Érvek mellette 

   

   

   

 

 

 

 

Ne felejtsd el, legtöbbször nincsenek egyértelműen jó vagy rossz megoldások. Tö-
rekedj arra, hogy a lehető legjobb megoldási stratégiát javasolt, adatokkal, érvek-
kel alátámasztva! Jó munkát! 
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A FENNTARTHATÓSÁG TANÍTÁSÁNAK, TANULÁSÁNAK  
TANTÁRGYI SAJÁTOSSÁGAI 

 

1. KOMPLEXITÁS  

A komplexitás abban áll, hogy a fenntarthatóság tanítása a természeti, társadalmi, 
gazdasági környezet valamennyi szegmensét érinti, azokat mindig egymás vi-
szonylatában, működésében, egymásra hatásában kell, hogy vizsgálja.  

Pedagógiai-didaktikai feltételek: A komplexitás megköveteli a rendszerben gon-
dolkodást.  

A tanulóknak  

• problémastruktúrákat kell feltárni,  
• az egyes rendszerek és alrendszerek (elemek) egymásra hatását megvizs-

gálni,  
• a tapasztalatokat strukturáltan rögzíteni, ehhez 
•  ismereteket, forrásokat rendelni és  
• elemezni,  
• konklúziókat alkotni, azokat érvekkel alátámasztva indokolni. 

 
2. SZEMLÉLET  

A szemléletformálás olyan pedagógiai feladat, amelynek megvalósulása alig lát-
ható, a munka eredménye kevéssé kontrollálható, az attitűdök kiépülése időben is 
hosszú időtartam alatt valósul meg, tehát mindenképpen a célállítás egyik legfon-
tosabb része. A „láthatatlanság” tehát nem jelentéktelenség, hiszen enélkül az el-
várt viselkedésformák is csupán egy felmondandó leckévé silányulnak. 

A fentiek alapján a tanuló viszonyulásainak, attitűdjeinek alakítása mindig része a 
tudásátadásnak. Lássa a dolgokat összefüggéseiben, szeressen olvasni, érdekelje 
a másik ember, éljen állampolgári jogaival, legyen normakövető stb. Ezek a peda-
gógiai célok főleg a személyiség vagy éppen a kognitív képességek egy-egy vonat-
kozására fókuszálnak.  

A pedagógiai cél- és a követelményállítás abban különbözik egymástól, hogy míg 
az előbbi tartalmazhat kontrollálhatatlan elemeket, ilyenek a jövőre vonatkozó el-
várások mint: legyen toleráns az eltérő véleményekkel szemben, támogassa a rá-
szorulókat stb.  

A követelmények viszont csak olyan teljesítményekre értelmezhetőek, amelyek a 
számonkérési procedúrákat követően (dolgozat, vizsga) ellenőrizhetőek. Egy bár-
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milyen tématerület tanításakor pusztán azt tudjuk ellenőrizni, hogy a tanuló ren-
delkezik-e azokkal a tudásokkal, kompetenciákkal, amelyek alkalmasak és elegen-
dőek a célok megvalósulásához.  

Pedagógiai-didaktikai feltételek: A fenntarthatóság tantárgy attitűdbeli elvárt 
eredménye az élethosszig tartó, felelős viselkedés, elköteleződés, aminek terjed-
elme a nagy rendszerekben való működéstől a napi rutinokig húzódik. Ezeknek a 
viszonyulásoknak a kimunkálásában az átlagosnál nagyobb szerepet kap az ér-
zelmi töltöttség, a kutatói beállítódás, a kritikus gondolkodás, a problémamegol-
dási hajlandóság, a konstruktivitás, valamint olyan szociális kompetenciák, mint a 
kollaboráció.  

Nem mindegy, hogy mindezek milyen stratégiákkal, eljárásokkal technikákkal va-
lósulnak meg, hiszen a tanulók ismeretszerzését, figyelmének fenntartását, a ta-
nultak emlékezetbe vésését és az örömteli tanulásélményt hivatottak elősegíteni.  

A fenntarthatóság tantárgy sajátossága, hogy egységbe szervezi a tantárgyakban 
megjelenő széttagolt tudáselemeket. Ezeknek az interiorizálása, integrálása az él-
ményekre, illetve a saját tapasztalatokra és előismeretekre építő pedagógiai mun-
kával valósíthatóak meg.   
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A FENNTARTHATÓSÁG-TANÍTÁS MÓDSZEREINEK ÁLTALÁNOS FUNKCIÓJA 

1. A monotonitás kerülése, azaz változatosság és ezáltal a figyelemfenntartás 
biztosítása: érdekes kérdések, különleges példák, változatos munkaformák 
és feladattípusok. 

2. A személyes érintettség érzésének megteremtése: „tehetek az ügyért, van 
hozzá közöm”. 

3. A megszerzett ismeretek hasznosságának, használhatóságának bizonyí-
tása: olyan feladatadás (kutatás, jelenségek értelmezése stb.), amelynek 
során közvetlenül megtapasztalható a tanultak hasznossága.  

4. A szemléletessé, elképzelhetővé tétel: az ismeretátadást lehetőleg kísérjék 
vizuális vagy vizualizálható példák. Erre az internet széles lehetőséget biz-
tosít. A szemléltetés arra is alkalmas, hogy az absztrakciós szint értelmez-
hetőbbé váljon a konkrét esetek, példák bemutatásával.  

5. Az ismeretfeldolgozás, újrakonstruálás elősegítése: az ismeret akkor válik sa-
ját tudássá, ha kapcsolódni tud egy már meglévő tapasztalat- és ismeret-
struktúrához. Nagyon pontos és szemléletes a mondás, hogy az új tudást 
„meg kell emészteni”, át kell „dolgozni” ahhoz, hogy az elsajátítója hasz-
nálni tudja sajátjaként. Be kell illesztenie az előtte megszerzett információk 
közé, kapcsolódásokat kell kiépíteni, ennek hiányában „kiesik”. A fenntart-
hatóság témának szinte alig van olyan eleme, amelyikről ne lenne saját él-
mény. Itt különösen fontos, hogy a gyerekek szűkebb helyi természeti-tár-
sadalmi környezetéből, illetve az egyéni saját élményekből származzanak a 
példák.  
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6. A felfedezés örömének lehetővé tétele: a felfedeztető, heurisztikus tanulás-
irányítás lényege, hogy a tanuló jellemzően induktív módon, egy irányított 
lépésekből álló folyamat alapján jut el a következtetésekhez, az új ismeret-
hez. Így a tanulás, akár a „keresztrejtvény” adja a felfedezés örömét. Mivel 
motiváló ereje nagy, ezáltal az ismeret megőrzésének lehetősége is meg-
növekszik. Ennek tipikus példája, ha egy probléma- kérdésfelvetést köve-
tően megfigyelési, kutatói feladatokat kapnak a tanulók megfelelő szem-
pontokkal és algoritmussal. Ez történhet terepgyakorlatként vagy könyv-
tári, internetes kutatómunkaként.  

7. Az ismeret-továbbépítés szükségletének kialakítása: az ismeretátadás akkor 
jó, ha további lehetőséget és útmutatást ad a megszerzett tudás tovább-
építésére. Ennek alapja a kíváncsiság felkeltése. Ennek lehet eszköze a 
szakirodalom-ajánlás éppen úgy, mint a további ismeretszerzés hasznának 
a bemutatása. 

Fontos, hogy az alkalmazott módszerek összhangban legyenek a pedagógiai-tan-
tárgyi célokkal, a célcsoporttal, amunkaformákkal, illetve rendelkezésre álljanak 
azok a körülmények és eszközök, amelyek szükségesek az adott módszer alkalma-
zásához. 
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A MÓDSZEREK LEÍRÁSA ÉS JAVASOLT  
ALKALMAZÁSA 

 

Ennek az anyagnak csupán az a célja, hogy a képzés tervezését, az érettségire való 
felkészítést azok számára is tudatosabbá, ötletesebbé tegye, akiknek nincsenek a 
témában és a projektmunkában tapasztalatai. Nem kívánt oktatáselméleti kérdé-
sekkel foglalkozni. Jelen segédanyagban a csoportosítás szempontja az volt, hogy 
főképpen milyen célokhoz és milyen munkaformában érdemes használni az adott 
módszert. Mindez javaslat csupán. Számos más megközelítés is létezik. 

Az alábbi fókuszokat csupán a csoportosítás, a gyakorlati használhatóság és átte-
kinthetőség érdekében határoztuk meg. 
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PÁROS ÉS CSOPORTOS ISMERET-ELŐHÍVÓ ÉS -BŐVÍTŐ MÓDSZEREK  

• PLÉNUM 

A plénum vagy fórum az előadáshoz kapcsolódó eszmecsere, amelyben az addig 
passzív gyerekek kérdéseivel, véleményével számot ad érdeklődéséről,  

Elsősorban a konferenciák, tanácsokozások műfaja. A visszacsatolás hiánya miatt 
az előadónak az elmondottak megértéséről nincs közvetlen kontrollja, ezt a funk-
ciót, illetve a bekapcsolódás lehetőségét adja meg..  

 

• KÉRDEZÉSTECHNIKA: ismeretkereső kérdések 

Az eldöntendő vagy a Ki? Mi? Mikor? Hol? kérdések jellemzője, hogy az információ 
egyik fele a kérdésben fogalmazódik meg, az információ másik felét kell megmon-
dania a kérdezettnek. 

Ez a módszer elsősorban a tételes, lexikális tudás számonkérésére való.  

• KÉRDEZÉSTECHNIKA: válaszkifejtő kérdések - Miért? Hogyan? Mi a vélemé-
nye? Mit gondol? 

A módszer jellemzője, hogy nem lehet rá válasz egyetlen adat. Folyamatleírást, in-
doklást, illetve véleményt várunk a válaszadótól. Éppen ezért számos szubjektív 
elemet tartalmaz. 

Ilyen kérdéseket komplexebb problémák, folyamatok jelenségekkel kapcsolatos 
tudás, attitűd ellenőrzésekor érdemes alkalmazni. Igen hasznos, gondolkodást se-
gítő módszer vitagenerálásra, ahol a tanulók érvelnek, indokolnak, információt 
gyűjtenek stb. Érdemes hasonló kérdésekkel feladatokat, például otthoni felada-
tokat megfogalmazni. 

• KÉRDEZÉSTECHNIKA: tanulói kérdésalkotás 

Valamely hosszabb tananyaggal kapcsolatban kell kérdéseket megfogalmazni a ta-
nulóknak. A kérdéseknek kifejezetten ok-okozatra, célra, mögöttes információkra 
kell irányulni. (Mi okból? Mi célból? Mi a következménye? Mi lett volna ha? Mitől ala-
kult úgy stb.) 

• HÁROMLÉPÉSES INTERJÚ 
a) Pármunkában, előre kiosztott szerepek szerint egy adott témában 

egymást kérdezik, és véleményeket, kritikákat fogalmaznak meg egy-
másnak.  

b) A résztvevők párban dolgoznak. Az interjú előtt külön-külön kérdése-
ket fogalmaznak meg az előre megadott szöveggel vagy témával kap-
csolatban. Egyik a riporter, másik az interjúalany. Később cserélnek. 
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c) Az interjú végeredményét, vagy a további kérdéseket prezentálják. 

Elsősorban nehezebb tananyagszövegek feldolgozását segítő módszer, ami arra 
készteti a tanulókat, hogy figyelmesen olvassák el, és próbálják értelmezni a szö-
veget. A gondolkodva tanulást segíti, ha közben a különböző folyamatok, jelensé-
gek okára, céljára, mögöttes tartalmára kérdéseket kell megfogalmazni. 

A háromlépéses interjú alkalmazható ellenőrzésre, önellenőrzésre is. Ilyenkor a 
párban dolgozó tanulók valójában egymást kérdezik ki az eljárás segítségével.  
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A csoportos és egyéni problémastrukturálást, szemléltetést segítő Grafikus szer-
vezők 

Gondolattérkép (fogalomtérkép, Fürt ábra, Pókháló ÁBRA) 

 

„A fogalomtérkép a fogalomalkotás egyik speciális formája, amolyan hálózati tér-
kép cellákból és vonalakból. Előbbiek reprezentálják a fogalmakat, utóbbiak a köz-
tük levő viszonyokat, mint például jelen esetben az ábra alapján elmondható: a nö-
vény egy élőlény. 

 

Használhatjuk a fogalomtérképet egy probléma megértésének kezdetkor is. Elő-
ször leírjuk például a központi fogalmat: élőlény, majd lejegyzünk néhány kapcso-
lódót: állat, kutya, növény, tehén, fű. Ezt követően mindegyik fogalmat felírjuk egy-
egy külön papírdarabra, majd szétválogatjuk azokat aszerint, hogy milyen kapcso-
latot gondolunk közöttük. 
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Ebben a szerkezetben felragasztjuk a fogalmakat, majd vonalakkal jelezzük az ösz-
szekapcsolható elemeket, végül pedig megnevezzük, és a vonalra írjuk a köztük 
levő kapcsolatokat. 

 

 

 

Mindezek után nézzük meg, milyen összefüggéseket alakítottunk ki, próbáljuk 
szóban is értelmezni a látottakat. 

Sokféle fogalmi térkép készíthető, s van néhány fontosabb forma, amit érdemes 
megismerni. 

A pókháló egy központi fogalmat helyez a magyarázat középpontjába, és ehhez 
kapcsolódnak az ábra külső körében a kötődő fogalmak. 

 

A hierarchikus térkép a fogalmak alá- és fölérendeltségét ábrázolja egymáshoz ké-
pest, a legfontosabb információt egy ilyen ábrán a fogalom helyzete adja. 

 

A folyamatot bemutató ábra az adott információkat láncszerűen ábrázolja. 
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A rendszerszerű ábra legtöbbször a folyamatábrához hasonlóan összegyűjti és 
struktúrába rendezi az információkat, de jelzi az elágazásokat, ki- és bemeneti pon-
tokat is. 

 

 

Jó folyamat leírására is, hiszen a fejlesztések során gyakran előfordul, hogy a diá-
kok nem értik meg előre a történés teljes menetét, nehezen látják át, hol ér majd 
véget a munka, és közben milyen elágazások lehetségesek. 

 

Az egyről sok mindent elmondó ábrát akkor célszerű használni, ha egy jelenségről, 
fogalomról több szempontot akarunk előhívni, illetve szeretnénk felvázolni azokat 
a szempontokat, melyekkel egy-egy témához közelíthetünk, például egy fogalma-
zás elkészítése során. 
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Ábrázolhatjuk egy kutatási folyamat menetét is. Mivel a vizsgálódás bonyolult és 
hosszú folyamat, érdemes előre kutatási tervet készíteni, s azt strukturáltan meg-
jeleníteni. A téma lesz a kiindulópont, azután közös megbeszéléssel a további kér-
dések is megválaszolhatók.” 

 

 

 

A gondolat- vagy fogalomtérképek jól alkalmazhatóak a problémamegoldásra. Az 
okok, következmények, egész-rész viszonyának feltárására. Az egymáshoz tar-
tozó elemek vizuális megjelenítésére. 

 

T-táblázat 

Egy fogalom, jelenség vagy probléma különböző szempontú – „pro” és „kontra” 
megvilágítására alkalmazható a T-táblázat. 

Például: 

IGEN NEM 

Igen, mert akkor kevesebb lesz az 
eldobált hulladék, ami szennyezi a 
környezetet. 

 

Nem, mert akkor az is fémdobozos 
italokat vesz majd, aki addig a kör-
nyezetbarátabb megoldásokat ré-
szesítette előnyben.  
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Leginkább olyan problémahelyzetek, jelenségek, vitás kérdések megítélésére – 
egyéni, páros és csoportos munkaformákban – alkalmazható módszer, amelyekkel 
kapcsolatban – nézőponttól függően – bőségesen vannak érvek egy-egy állítás el-
len és mellett is. Hatékony és egyszerű módszer egy-egy vitára való felkészüléskor. 
Alkalmas a vitapartner lehetséges ellenvetéseinek megjelenítésére, az érvek és el-
lenérvek csokorba szedésére, strukturálására. 

   

Venn-diagram 

A Venn-diagram olyan grafikai szervező, amely két vagy több egymást átfedő sík-
idomból áll, és egyes fogalmak, jelenségek, problémák hasonlóságának, különbsé-
gének és közös jellemzőinek megjelenítésére szolgál. 

 

Venn-diagram jól alkalmazható olyan típusú feladatoknál, amelyekben két prob-
léma, fogalom, jelenség közötti hasonlóságokat és különbségeket kell összevetni. 

Példa: 

XY és Z adatokat takarékossági okokból egyetlen adatbázisba kellene szervezni. 
Ehhez azonban szükséges azoknak a jellemzőknek (azonosságok, különbségek) az 
összegyűjtése, amelyek ezt lehetővé teszik.  
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ÖNÁLLÓ FELADATOK CSOPORTOS PREZENTÁLÁSSAL ÉS KONKLÚZIÓVAL 

Szabad esszé 

A szabad esszé egy dologról tényről, problémáról jelenségről való spontán állítá-
sok, információk megfogalmazása. „Mit tudok, mit gondolok.” Az oktató arra kéri 
a résztvevőket, hogy a megadott témáról mindent írjanak össze néhány percben, 
ami az eszükbe jut. 

Ezután a résztvevők prezentálják az eredményt, ami nem alkalmas (spontaneitása 
és strukturálatlansága miatt) a résztvevők minősítésére, csupán beszélgetésin-
dító, ismeretfelidéző szerepe van. 

A szabad esszé alkalmas az előzetes ismeretek felelevenítésére, összegzésére, egy 
elkövetkezendő koncepció alapjainak lerakására. Egy új ismerete bevezetőjeként, 
de egy adott téma lezárásakor is jól használható. 
 

 

Kiselőadás 

A tanuló otthoni felkészülés után egy – a képzés tartalmának megadott részéből – 
10-15 percnyi időtartamban előadást tart. Az előadáson elhangzottakat a csoport 
megbeszéli. 

A kiselőadás javasolt alkalmazása olyan érdekes, a kötelező t6ananyag 
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Gyűjtőmunka 

Egy adott témával kapcsolatos információk összegyűjtése és strukturálása meg-
adott szempontok szerint. 

Információmegosztás a csoportban 

A csoportok egymás után egy-egy dolgot mondanak, az általuk gyűjtött listából 
ügyelve arra, hogy a már elhangzottak ne ismétlődjenek. 

Bármilyen témával kapcsolatosan feladható jellemzően otthoni feladatnak. Célja, 
az adott témakörben a lehető legtöbb információ „elraktározása”. Maga a gyűj-
tés, keresés, válogatás, csoportosítás a témával kapcsolatos tudás kiszélesítését 
és bevésését segíti. Az egyéni munkát követheti egy közös „csoportlista” készí-
tése. A csoportos munkaformához kötődő, együttműködési képességet is fej-
lesztő problémamegoldó módszerek 

Ötletbörze (brain-storming) 

Az ötletbörze lényege, hogy egy adott probléma megoldásához valamennyi ötle-
tet, javaslatot – olyanokat is, amik látszólag használhatatlanok – a moderátor felír.  

Ezek után egyenként kell megvizsgálni az ötletek használhatóságát. Amelyeket 
használhatatlannak ítél a csoport, el kell vetni. A megmaradt ötletekkel lehet dol-
gozni ezután. 

 

Komplex emberi és/vagy szakmai helyzetek megoldásához érdemes alkalmazni.  

Például: Jóska észreveszi, hogy a szomszédja, Áron az erdőbe hordja az építési tör-
meléket. Be kellene jelentenie, de a falu illetékese Áron jó barátja. Ráadásul amúgy 
sincsenek jó viszonyban a szomszéddal, aki egyszer már megfenyegette őt és a 
családját. Mi lenne az optimális megoldás? 
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Vita 

A vita módszerével részben egy adott probléma, jelenség különböző nézőpontú 
megközelítésére, megértésre adhatunk lehetőséget. Nem mellékes, hogy a vita 
résztvevői egy olyan konfliktuskezelési módot gyakorolnak be, aminek a vége kon-
szenzus is lehet.  

A vita módszerének alkalmazásához szükséges előzetesen a szabályokat tisztázni. 
Például a megszólalás maximális időtartamát, a személyeskedés kerülését, a vitá-
ban a tématartást. Célszerű vitavezetőt kijelölni, aki a szabályokat betartatja, mo-
derálja a vitát. 

A vita módszerét olyan problémák megoldására érdemes használni, amiben a 
résztvevőknek egyéni tapasztalatai, így egyéni véleménye is lehet. Érdemes hasz-
nálni a média áll közvetített információkat az adott témával kapcsolatban, vagy 
olyan mindenkit izgató, erkölcsi aspektusokat is felvető témákból vitát rendezni, 
mint például a korrupció kérdésköre. 

Szerepjáték 

Egy adott helyzet, történet elmesélését követően a résztvevők „eljátsszák” a tör-
ténetet, ki-ki felvállalva a szerepek valamelyikét. A játék végén a szereplők is be-
számolnak saját érzéseikről, illetve a játékon kívüli résztvevők is elemzik a helyze-
tet, a szerepeket, a szerepviselkedést. 



 

43 
 

A nézőpontváltás elősegítése érdekében érdemes ugyanazokkal a tanulókkal, 
csak más-más szerepben, előadatni a jelenetet. 

A szerepjáték módszerét helyzet, illetve esetszimulációra lehet használni. Alkal-
mas arra, hogy egy-egy vitás kérdést, történetet, például munkahelyi esetet ele-
mezzenek a tanulók különböző nézőpontból. A szerepjátéknál fontos, hogy a 
résztvevők önként vállalják a játékot. 

Projekt 

A projekt – a képzésben – egy olyan komplex módszer-együttes, amely határozott 
időtartamú, csoportos vagy önálló munkaformában végezhető és produktummal 
záródó. 

Célja a tanultak alkalmazása analóg, komplex problémára. Csoportos projekt ese-
tén célszerű heterogén kis csoportokat képezni, projekttervet készíteni és a pro-
jekten belüli szerepeket (feladatokat és felelősségeket) elosztani. 
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KÉSZÜLÜNK A PROJEKTÉRETTSÉGIRE 
 

VIZSGALEÍRÁS – FENNTARTHATÓSÁG PROJEKTÉRETTSÉGI 
 
Fenntarthatóság tantárgyból érettségi középszinten tehető. Az érettségi módja: projektérettségi, 
amely magában foglalja a projekt megvalósítását (írásbeli vizsgarész) és a szóbeli vizsgarészben a pro-
jekt folyamatának, illetve eredményének bemutatását.  

 

Középszint 
Írásbeli vizsga (projekt) Szóbeli vizsga 

15 perc 
Egy téma önálló, évközi feldolgozása Projektvédés 
100 pont 50 pont 

 
 

Általános szempontok 

A projektmunka elkészítésének célja, hogy a vizsgázók igazolják, képesek elméleti ismereteik gyakor-
latban történő alkalmazására. Az általuk választott téma feldolgozása során képesek a rendszerben 
történő és problémamegoldó gondolkodásra, a felelős és kritikus véleményalkotásra és döntéshoza-
talra.  

Nyilvánosságra hozható anyagok 

• A projektérettségi témaköreit a tavaszi és az őszi vizsgaidőszakokra vonatkozóan az Oktatási Hi-
vatal hozza nyilvánosságra.  

• Az intézmény a központi témakörök alapján saját témákat jelöl ki, amelyekből a vizsgázó választ. 
A helyi projekttémákat az intézmény az őszi vizsgaidőszak március 1-ig, a tavaszi vizsgaidőszak 
esetében október 1-ig nyilvánosságra hozza. 

• Az intézmény nyilvánosságra hozza a projektmunka elkészítését segítő útmutatót és az értékelés 
általános szempontjait.  

A vizsgázót projektmunkájának elkészítésében konzulens segít, a tanulói jogviszonyban lévők konzu-
lense a tantárgyat 11-12-ben tanító szaktanár.  

A vizsgázónak önállóan választania kell egyet az intézmény által megadott témák közül. Az elkészült 
projektmunkát a vizsgázónak legkésőbb az írásbeli vizsgaidőszak kezdetéig kell leadnia. A projekt-
munka leadásakor a tanulónak mellékelnie kell a munkanaplót. 

A vizsgázónak a munkanaplóban röviden rögzítenie kell: 

• a feladatválasztással kapcsolatos motivációit, 
• a produktum elkészítésének fázisait, 
• a munkája során felmerült problémákat, kérdéseket, 
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• a projektmunka készítése során alkalmazott módszereket, 
• a projekt főbb lépései, az esetleges akadályokat és ezek megoldását, 
• a feladatmegoldás során szerzett személyes élményeket, tapasztalatokat,  
• a konzultációs időpontokat.  

A projekt megvalósítását támogató konzulens feladata, hogy az önálló megvalósítás során legalább 3 
konzultációs lehetőséget biztosítson. Ezek alkalmával 

•  tanácsaival segítse a vizsgázót a feladat elkészítésében,  
• ellenőrizze a munkafolyamatáról készült munkanaplót.  

A folyamat végén a konzulens a megadott szempontok szerint szövegesen értékeli a munka folyamatát 
és az elkészült produktumot. Az értékelés a vizsgadokumentáció részét képezi, ezért azt csatolni kell 
az elkészült projektmunkához; a dokumentumot a konzulens dátummal és aláírásával hitelesíti.   

 

Az írásbeli vizsgarész (projektfolyamat)  

A projektmunka elkészítése önálló tevékenységen alapul. A vizsgázó önállóan – a konzulenssel egyez-
tetve – választ témát, illetve megvalósítási módot, projektproduktumot. A választott témán belül a 
vizsgázónak be kell bizonyítania, hogy megszerzett ismereteit alkalmazni tudja a konkrét feladat meg-
valósításában. A vizsgaanyag elkészítésének menetét a konzulens folyamatosan ellenőrzi.  

A vizsgázó a választott témát a következő módokon dolgozhatja fel, illetve készítheti el a produktumot:  

• Hagyományos dolgozat 10-15 oldal terjedelemben, amelyben a választott témához kapcsolódó 
problémát, esetet, folyamatot stb. mutatja be és elemzi, következtetések, javaslatok megfogalma-
zásával együtt.  

• A választott témához kapcsolódóan kérdőíves felmérés készítése, feldolgozása, elemzése, követ-
keztetések levonása.  

• Írásban elkészített, szerkesztett interjú, amely lehetővé teszi a tanuló számára, hogy egy-egy kör-
nyezeti témával kapcsolatban szakember segítségével, autentikus forrásból nyerjen információ-
kat.  

• Audiovizuális produktum (videofilm, fotósorozat) elkészítése, ennek írásbeli magyarázata, elem-
zése. 

• A fenti műfajok bármilyen kombinációban történő alkalmazása előre egyeztetett módon.  
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A projektfolyamat és a javasolt konzultációk 

A téma kiválasztásához szükséges megbeszélés konzultáció 

a) A témához kapcsolódó irodalmak, szakanyagok kiválasztása  
b) Ha szükséges, kapcsolatfelvétel a kiválasztott közreműködőkkel 
c) A produktum elkészítésének ütemterve 
d) A projektmegvalósítás vázlatának leadása a felhasznált szakiroda-

lom feltüntetésével  

konzultáció 

 

Az első változat, „nyers példány” bemutatása konzultáció 

Az elkészült projektmunka leadása 
 
konzultáció (belső, ta-
nári bírálat) 

Javítás 
 

A végleges produktum összeállítása mellékletekkel, bibliográfiával, inter-
júval és egyéb elkészült anyagokkal együtt 

 

 
A projekt előrehaladását a vizsgázó a munkanaplóban rögzíti. Javaslat a munkanaplóra: 

Munkanapló (MINTA)  

Dátum Feladat megjelölése Elvégzett munka Tapasztalatok         
    
    
    
    

 
Amennyiben a jelölt írásbeli dolgozatot, illetve más műfajhoz írásbeli magyarázatot készít, annak for-
mai követelményei: 

• A/4 formátum,  
• szövegszerkesztővel készült, mellékletek nélkül minimum 10 oldal  
• A lap bal oldalán 3,5 cm, jobb oldalon, valamint fent és lent 2,5 cm széles margó 

• Sorkizárás, 12 betűnagyság, Calibri betűtípus, 
• Sortávolság: 1,15  
• A bekezdések elválasztása sorkihagyással 
• Oldalszámok: lap közepén, alulra  
• Generált tartalomjegyzék 

• Forrásmegjelölés hivatkozással a szövegben, zárójelben (Nagy I., 2021), a források pontos meg-
adása a dolgozat végén a felhasznált irodalomban 

• Borító 

Audiovizuális produktum 

Projektproduktum lehet az iskolai rádió vagy televízió részére készített riport- vagy műsorsorozat, film, 
egyéb audiovizuális interjú, riport, fotósorozat, tematikus képsorozat. A projekt terjedelme akkor felel 
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meg a vizsga elvárásainak, ha az iskolarádió, illetve televízió részére készített műsor legalább 3-5 perc 
terjedelmű, a műsorsorozat 3-5 részből áll, a film legalább 5-20 percnyi. A fotósorozat – bármilyen 
megjelenési formában vagy adathordozón – legalább 10-15 képből áll. A fotósorozat egyik megjelenési 
formája lehet a ppt és a prezi is. A projekt elbírálásának feltétele, egy 1-3 oldalas kísérő szöveg, 

Minden projektproduktum esetében: 

Külső vagy kísérő borító: a következő adatokkal Fenntarthatóság érettségi projektmunka � Témakör, 
Cím, Szerző: név, Dátum (évszám), Intézmény és a konzulens neve.  

 
A konzultációkról a vizsgázó a konzulens aláírásával hitelesített jegyzőkönyvet vezet.  

Jegyzőkönyv (MINTA) 

Dátum Téma Tárgy Igazolás (aláírás)             
    
    
    
    

 
 

Szóbeli vizsgarész  

A szóbeli vizsgán a vizsgázó rövid felkészülés után prezentáció keretében önállóan bemutatja a  

• projekt megvalósításának folyamatát, 
• a projektmunka produktumát. 

A bemutató időkerete maximum 15 perc. A vizsgázót a bemutató közben akkor szabad megszakítani, 
ha igazolhatóan eltér a megadott feladattól. A bemutató végén a vizsgázónak válaszolnia kell a kérde-
zőtanár, illetve a vizsgabizottság által feltett kérdésekre. A szakmai kérdésekre adott válaszok is a 
vizsga részét képezik. 

A prezentáció PDF-ben leadott változata a vizsgadokumentáció részét képezi. 
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Értékelés 

 
A projektmunka értékelése 

Az elkészült produktum értékelése központi javítási-értékelési útmutató (szempontrendszer alapján) 
történik. Az értékelés során a projektmunka elkészítésének folyamatát és a produktum minőségét is 
értékelni kell. 

Az elkészítési folyamat értékelési szempontjai: (30 pont) 

• Témaválasztás, szakmai háttéranyagok gyűjtése és feldolgozása 

• Határidők betartása 

• Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel 
• Munkanapló vezetése, a tapasztalatok rögzítése 

Az elkészült projektmunka értékelési szempontjai: (70 pont) 

• Cím és tartalom összhangja 

• Tartalmi hangsúlyok, fókuszok megjelenése 

• Általános tájékozottság a feldolgozott témában 

• Szakmai tartalom minősége 

• Belső arányok (pl. fejezetek, tartalmi részek aránya) 
• Logikus felépítés 

• Formai követelmények betartása 

• Stílus 

• A tanult ismeretek és a mindennapi élet (gyakorlati tapasztalatok) összekapcsolása 

• Forrásfeldolgozás minősége  
• A produktum típusától függően írásbeli dolgozat esetében az ábrák, képek, diagramok, mellékletek 

stb. minősége, audiovizuláis produktum esetében a kép és a hang minősége. 
• Önálló vélemény, javaslat megfogalmazása 

A projektvédés értékelési szempontjai (50 pont) 

• A cél és a tervezett eredmény világos megjelenése 

• Logikus felépítés 

• Belső arányok (folyamat és produktum) 
• Az előadás szakmaisága, a szaknyelv használata 

• A prezentáció stílusa, minősége 

• Önálló vélemény, javaslat megfogalmazása 

• A vizsgabizottság kérdéseire adott válaszok szakmai minősége 
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