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Elméleti háttér 
 
1968-ban alakult meg a Római Klub, amely a Föld globális problémáit 
mérte fel, közel 25 ország 70 szakemberének közreműködésével (Rosta, 
2008). Jelentést készítettek arról, hogy ha a népesség növekedése, az 
erőforrások használata, illetve a környezetszennyezés mértéke úgy nő, 
mint ahogy az 1960-as években, akkor ez milyen következménnyel lehet 
a kétezres évekre (Szász, 2010). 

Négy évvel később, 1972-ben a Stockholmi Konferencián a környezet 
megóvása érdekében megfogalmazták a környezetvédelem alapelveit, 
kiemelt témakörként az oktatást hangsúlyozták (Havas, 2001). A kétezres 
évek elején a környezetvédelem több részre tagolódott. Kerényi úgy véli 
az épített környezet, a talaj, a víz és a levegő tartozik bele (Kerényi, 
2003a). Horváth szerint, amikor ezekről a témakörökről beszélünk, akkor 
a környezetvédelem a cél, vagyis az, hogy a jelenlegi helyzet 
megmaradjon, ne romoljon a természeti környezet helyzete (Horváth, 
2008). 

Láng így fogalmaz a környezetvédelemről: „Olyan céltudatos, 
szervezett, intézményesített emberi (társadalmi) tevékenységet értünk, 
amelynek célja az ember ipari, mezőgazdasági, bányászati 
tevékenységéből származó káros következmények kiküszöbölése és 
megelőzése az élővilág és az ember károsodás nélküli fennmaradásának 
érdekében” (Láng, 2002:636). Kerényi véleménye szerint: „A 
környezetvédelem a legtágabb értelmezés szerint olyan társadalmi 
tevékenységi rendszer, amelynek célja a bioszféra létének (beleértve az 
embert, mint biológiai fajt is) és egészséges fejlődésének megőrzése oly 
módon, hogy környezetünket (és magát az embert is) megóvjuk 
mindenfajta emberi tevékenység nem szándékolt szennyező és pusztító 
hatásától. Mesterséges környezetünket úgy alakítjuk, hogy az a 
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természeti környezettel harmóniában legyen; bármiféle emberi 
tevékenység, ezen belül kiemelten a gazdasági tevékenység végzése 
során tekintettel vagyunk az élő rendszerek és az egyes élőlények 
tűrőképességére, és a tűrési határokat tevékenységünk során nem lépjük 
át” (Kerényi, 2003b:14). 

Ezt a két gondolatot az úgynevezett komplementer elv alapján 
értelmezhetjük. Ez annyit jelent, hogy a természetvédelem és a 
környezetvédelem egymásnak alá nem rendelt, sokkal inkább kiegészítő 
területe. A környezet- és természetvédelmi tevékenységeket szükséges 
összehangolni, amelyek így pozitív hatással vannak egymásra (Tardy, 
1994). 

Annak érdekében, hogy az oktatás területén is minél sikeresebb legyen 
a környezeti nevelés, 1977-ben Tbilisziben az NEP és az UNESCO 
Kormányközi konferencia címen párbeszédet hirdetett. Úgy fogalmaztak, 
hogy a környezeti nevelés legfőbb célja, hogy az emberek 
környezettudatosan gondolkodjanak, oda tudjanak figyelni a 
környezetükre, felfigyeljenek a problémákra, észrevegyék, hogy ők mit 
tehetnének. Mindez segíthet a környezeti károkra való érzékenység 
kialakítása. Mindehhez nélkülözhetetlen a megfelelő tudás, motiváció, a 
problémák felismerése és az ezekre való megoldások keresése, kiemelten 
kezelve a prevenciót (Czippán, Havas & Victor, 2010). 

1987-ben az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága (World 
Commission on Environment and Development – WCED), más néven a 
Brundland-bizottság kiadta a Közös Jövőnk (Our Common Future) című 
helyzetjelentését, amelyben először jelent meg a fenntartható fejlődés 
fogalma. Úgy fogalmaztak, hogy a fenntartható fejlődés magában foglalja 
azt, hogy az emberek a jelenlegi életszínvonaluk fenntartásával nem 
veszélyeztetik a jövő generációk szükségleteinek kielégítését. Három 
területet jelöltek ki, a környezet-, a szociálpolitika- és a gazdaságpolitikát 
(Persányi, 1988). 

A Brundland-bizottság a következőképpen képzelte el a három terület 
integrációját: „Az egyenlőtlen fejlődés, a szegénység, a népesség 
növekedése súlyos túlélési gondokat okoz, amelyek példátlan módon 
terhelik bolygónk termőföldjét, erdeit, vizeit és más természeti 
erőforrásait. A szegénység és a környezetkárosodás lefelé futó spirálja 
pazarolja a lehetőségeket és az erőforrásokat, köztük főleg az emberi 
erőforrásokat. Elemzéseink és ajánlásaink alapja a szegénység, az 
egyenlőtlenség és a környezetkárosodás közötti összefüggések feltárása 
és megismertetése. Mára a gazdasági növekedés új korszakára van 
szükség. Olyan növekedésre, amely erőteljes, ugyanakkor társadalmilag 
és környezetileg egyaránt fenntartható” (Persányi, 1988:18). 

Az 1992-es Rio de Janeiroban tartott ENSZ tanácskozáson hangzott el, 
hogy az oktatás nélkülözhetetlen eleme a fenntarthatóságnak. Kiemelték, 
hogy ezzel segíthető elő, hogy az emberek tevékeny állampolgárokká 
váljanak, ne legyenek közömbösek a környezetük iránt (Czippán, Havas & 
Victor, 2010). 

Mindezeket összevetve megfigyelhető, hogy a környezeti nevelés 
egyszerre jelenti a környezet megóvását, a megfelelő szemléletmód 
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kialakítását, a környezettudatos viselkedés és szemléletmód 
megerősítését (Victor, 1998). 

Mindazonáltal felfogható a környezeti nevelés aszerint is, hogy mindaz, 
amely a környezeti nevelési munka során megvalósul az hozzásegíti a 
következő felnövekvő generációkat abban, hogy a környezetükben lévő 
problémákat felismerjék, képesek legyenek megismerni a természetet, a 
közvetlen környezetet (Czippán, Havas & Victor, 2010). „A környezeti 
nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak 
meghatározásának folyamata, amelyek segítenek az ember és kultúrája, 
valamint az őt körülvevő biofizikai környezet sokrétű kapcsolatának 
megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és hozzáállás 
kifejlesztésében. A környezeti nevelés hatást gyakorol a környezet 
minőségét érintő döntéshozatalra, személyiségformálásra és egy széles 
értelemben vett viselkedésmód kialakítására” (Czippán, Mathias & Victor, 
2004:10). Mindemellett a szerzők úgy gondolják, hogy a környezeti 
nevelés nem csak a diákok, hanem a pedagógusok hozzáállását is 
formálja. Magában foglalja mindannak a tudásnak, személetnek az 
átadását, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók a környezetükben 
lévő élő-és élettelen természet megóvásának érdekében cselekedni 
tudjanak. Nem csak a látásmód, az ismeretek átadása a fontos, hanem az 
ehhez használt sokoldalú motivációs és módszertani kultúra, amely még 
jobban segíthet egy pozitív környezeti attitűd formálódását (Shepardson 
et al., 2003; Gévai, 2011). 

Néhány szakember szerint a környezeti nevelést négy területre lehet 
felosztani. Az első olyan környezetet jelent, amelyet az ember hozott 
létre, főleg épített környezet. A második terület már a megismerés 
folyamatát jelenti, mint a víz, a levegő, az élővilág (növények, állatok). A 
harmadik terület az előzőleg megszerzett tudásra építve a helyes 
életmódszokások kialakítását tartja fontosnak. A negyedik terület pedig az 
eddig elsajátított ismeretek összességét megerősítő belső igény 
kialakítása arra, hogy fenntartható életmódot éljünk (Lehoczky, 1999; 
Orbán, 2006; Gévai, 2011). 

Magyarországon a Nemzeti Alaptanterv határozza meg, már 1995-óta, 
mint műveltségterület a környezeti nevelést (NAT, 1995). 2003-ban a 
korábbi műveltségterületből kivették a környezeti nevelést, mivel már 
kiemelten fontos feladatként jelölték. Ekkor már kiegészült a fenntartható 
fejlődés és a környezettudatos magatartás elérésével (NAT, 2003). 2012-
ben, mint minden tantárgyba beépíthető tartalom jelent meg a 
környezettudatosság és a fenntarthatóság egyaránt (NAT, 2012). 
Mindehhez szolgálhat jó alapot a környezeti nevelési oktatócsomagok 
alkalmazása. 
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Kutatási eredmények 
 
A kutatás alapja egy több évre visszamenőleg megvalósult mérés, amely 
során egy környezeti nevelési oktatócsomag hatékonyságát vizsgálom. Az 
idei évben 16 tanulócsoport vesz részt a mérésben, köztük olyan 
intézmények, amelyek már korábbi években is szolgáltattak adatot, illetve 
olyan iskolák is, amelyek még nem foglalkoztak környezeti nevelési 
oktatócsomaggal, valamint vannak kontrollcsoportok is. 

A diákok azonos tankönyvcsaládból tanulnak, azonos életkorúak. 
Minden iskolában kötelező elem a környezeti nevelés, valamennyi 
ökoiskola, több közülük örökös ökoiskola. A mintavétel tanítási órán, 
pedagógus jelenlétében történt papíralapú, illetve online kérdőív 
segítségével. Minden osztályban van kiemelkedően tehetséges, átlagos 
tanulási képességű, illetve SNI-s és lassabban haladó tanuló is. 

Azért is tartom fontosnak a mérést, mivel nélkülözhetetlennek tartom a 
saját tapasztalaton alapuló környezeti nevelést, amely segítheti a tudatos 
és helyes környezeti magatartás elsajátítását. Az eddigi mérések 
(Krakker, 2016, 2017, 2018) azt igazolják, hogy azoknál a 
tanulócsoportoknál, akiknél tevékenységalapú módszerekkel van 
összekötve a környezeti nevelés, náluk a környezettudatos cselekedetek 
száma magasabb. Ezt nem csak a bemeneti és kimeneti mérések 
eredményei közötti különbségek mutatják, hanem a pedagógusok, szülők 
visszajelzései, a saját tapasztalataim. 

Ennek a komplex környezeti nevelési oktatócsomagnak két összetevője 
van. Tartalmaz egy hanganyagot, amely a tanév minden hétfőjén olyan 
információkkal látja el a gyerekeket, mint az aktuális hét jeles napjai, 
néphagyományai vagy népszokásai. Minden hónapnak van egy madara, 
amely egy Magyarországon abban az időszakban különösen sokszor 
megfigyelhető. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek a környezetükben 
hallható és látható madarakat észrevétlenül megismerjék. Ezt egészíti ki 
egy foglalkoztató füzet, amely változatos feladataival, elgondolkodtató 
játékaival segít a felső tagozatos diákok számára az életkori 
sajátosságokat figyelembevéve megerősíteni az audiovizuális hanganyag 
ismereteit. 

Eddigi kutatásaim azt igazolják, hogy a folyamatos, élményekkel 
megerősített környezeti nevelés segíti a megszerzett tudás gyakorlatban 
való alkalmazását (Krakker, 2018). 

A kutatás során tíz tanulócsoportban összesen 205 gyermek alkalmazza 
az Oktatócsomag a környezettudatosságra, egészséges életmódra 
neveléshez című környezeti nevelési oktatócsomagot. Kontrollcsoportként 
az intézményekből hat tanulói csoport szolgál, összesen 123 tanuló 
részvételével. Minden vizsgált tanulócsoport azonos tankönyvből tanul, 
ezzel segítve, hogy a kutatási eredmények jól összevethetőké váljanak. A 
bemeneti mérést kitöltők közül most a 10-11 éves korosztály adatiból 
szeretnék bemutatni néhányat. Összevetném olyan tanulói csoportok 
eredményét, ahol a diákok már harmadik osztályos koruk óta alkalmazzák 
az oktatócsomagot olyan diákok eredményével, akik csak most kezdenek 
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el foglalkozni vele. A nemek átlagos aránya közel azonos, ugyanakkor 
megfigyelhető, hogy a vidéki tanulócsoportok esetében van olyan osztály, 
ahol a fiúk aránya mindössze 16%. 

A bementi mérésből kiderült, hogy az oktatócsomagot már két éve 
alkalmazó intézmények diákjai a komposztálás, kertgazdálkodás, a 
vízhasználat témaköreiben több olyan választ adtak, amely jobb 
környezeti attitűdöt feltételez. Ezt az eredményt a korábbi mérések is 
igazolják (Krakker, 2016, 2017, 2018). 

Az oktatócsomagot eddig nem alkalmazó intézmények körében a vidéki 
intézmények körében ugyanazt figyeltem meg, mint korábbi méréseim 
során (Krakker, 2018). A mérésből kiderült, hogy a vidéki településeken 
élő diákok kertgazdálkodással, komposztálással kapcsolatos ismeretei 
hasonlóak, mint a városi tanulóké, viszont a környezettudatos 
cselekedetek száma alacsonyabb. A pedagógusokkal folyatott interjúk 
alapján ennek oka lehet, hogy a fűtéshez sokhelyen felhasználják a kerti 
hulladékot, illetve, hogy egyre kevesebben laknak kertesházban, többen 
társasházban. 

Az elektromos energia felhasználásával kapcsolatban a villany 
lekapcsolásának gyakoriságát vizsgáltam. Ezzel a témával kapcsolatban 
eltérő arányú válaszokat figyeltem meg a vidéki, illetve a városi iskolák 
válaszai között. Míg a városban élő diákok közel 80%-a (78,4%) 
válaszolta azt, hogy mindig lekapcsolja maga utána villanyt, addig a vidéki 
tanulók alig több mint fele (53%). Eltérés tapasztalható azok között a 
városi diákok között is, akik már harmadik osztályos koruk óta 
alkalmazzák az oktatócsomagot és azok között, akik csak most kezdik. 
Míg azok, akik már két éve alkalmazzák az oktatócsomagot 91%-ban 
lekapcsolják maguk után a villanyt, addig az oktatócsomagot most 
alkalmazni kezdők 65,8% válaszolta ugyanezt. 

A mérés során kíváncsi voltam arra, mennyire ismerik a diákok a 
megújuló és meg nem újuló energiaforrásainkat. Arra a kérdésre, hogy a 
felsoroltak közül melyik lehet a megújuló energiaforrás, a vizet az összes 
intézményt nézve a gyerekek 72,1%-a választotta. Az oktatócsomagot 
már korábban alkalmazó tanulók 91%-a tudta, míg az oktatócsomagot 
még nem alkalmazó diákok közel 60%-a (58,9%). Ebből a szempontból a 
kontrollcsoport és az oktatócsomagot most alkalmazni kezdő gyerekek 
eredménye azonos lett (58,3%). Ez az arány azért is érdekes, mivel a 
diákok alsó tagozaton is tanultak már a megújuló és meg nem újuló 
energiaforrásokról, mégis a százalékok azt mutatják, hogy azoknál a 
diákoknál, akik valamilyen tevékenységalapú módszerrel kiegészülve 
részesültek az információ elsajátításában maradandóbb tudást szereztek. 

A pedagógusokkal történt interjúkból kiderült, hogy az oktatócsomagot 
alkalmazó gyerekek szívesen foglalkoznak a kiegészítő tartalmakkal, 
várják a minden héten elhangzó hanganyagot és a hozzá tartozó 
foglalkoztatófüzeti feladatokat. 
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Összegzés 
 
A 2019/20-as tanév bemeneti méréseinek eredménye alapján 
elmondható, hogy azoknak a diákoknak a tudása közel azonos, akik nem 
alkalmaztak még sosem ilyen típusú környezeti nevelési oktatócsomagot, 
függetlenül attól, az ország mely területén történt a mérés. Azok a 
tanulók, akik már harmadik osztályos koruk óta részesei ennek a komplex 
oktatócsomagnak, magasabb környezeti attitűdöt mutattak a primer 
mérés során, mint a többi diák.  

Azoknál az intézményeknél, ahol alkalmazzák a környezeti nevelési 
oktatócsomagot, élményalapú módszerekkel van megerősítve az iskolai 
környezeti nevelési munkája. Ennek eredményességét már a bemeneti 
mérés eredményei közötti különbség is megmutatja, hiszen 20-30%-kal 
többen választottak környezettudatos életmódra következtethető választ, 
mint azok a diákok, akik még nem foglalkoztak az oktatócsomaggal. A 
pedagógusok visszajelzéséből kiderül, hogy már most van olyan 
tanulócsoport, ahol a diákok az elhangzott hanganyag, valamint a hozzá 
kapcsolódó foglalkoztatófüzet hatására több környezettudatos 
tevékenységet végez. Ilyen az iskolai lámpa lekapcsolása, ha nem 
tartózkodnak a teremben, a bevásárlótáskák újrahasznosított verziójának 
alkalmazása, a hulladék még inkább szelektíven történő kidobása. 

Mindez arra enged következtetni, hogy a környezettudatos 
szemléletmód, a környezeti attitűd megerősíthető tevékenységalapú, 
élményekkel gazdagított környezeti nevelési munkával, amely segítheti a 
diákokat abban, hogy az életkor előrehaladtával se váljanak 
környezetközömbössé, a környezettudatos cselekedetek száma pedig 
magasabb legyen. 
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