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N@TÚRÁZZUNK! ?  

 

Digitális Oktatási Napok,  
Budapest, 2016. december 7-8.  

Könczey Réka, Halácsy Ágnes 



Feladatok mindenkinek, nemcsak zöldóvoda- 

és ökoiskola-pedagógusoknak: 

2016-2030; ENSZ FFC (UN SDG) 



A fenntartható fejlődést szolgáló oktatás (FN)  

„…legfontosabb szerepe az, hogy az egyéneket és a 
csoportokat felvértezze a tudatos választáshoz 
szükséges ismeretekkel, készségekkel és attitűdökkel, 
mely választásoknak köszönhetően a világot olyanná 
alakíthatják, illetve olyannak őrizhetik meg, amelyet ők 
maguk és a jövő nemzedékek egyaránt olyan helynek 
tartanak, ahol lehet élni és dolgozni. Az oktatási 
intézményeknek, a helyi közösségeknek, a civil 
társadalomnak és a munkáltatóknak mind kulcsfontosságú 
szerepük van az ilyen kompetenciák kifejlesztésében és 
előmozdításában.” 

ENSZ EGB FN stratégia 



A fenntarthatóságra nevelés aktuális nemzetközi 

fejlődési irányvonalai 

 intézményesülés/egész intézményes 

megközelítés 

 a FN sikerességének mérése 

 innovációk támogatása és integrálódásuk 

 részvételi kutatás/közösségi kutatás 
 

Forrás: UNESCO: GLOBAL EDUCATION MONITORING 

REPORT SUMMARY, 2016 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002464/246429E.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002464/246429E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002464/246429E.pdf


Egészintézményes megközelítés a FN-ben 

Az egészintézményes megközelítés szerint a pedagógiai tartalmi 

munka és az oktatási intézmény működtetése, mindennapi élete is a 

fenntarthatóság értékének hiteles képviseletére alapul.  

 

Ökoiskola cím (2005‒): ma 869 cím mintegy 920 feladatellátási 

helyen, ahová a tanulók cca. 20%-a jár. 

 

Zöld Óvoda cím (2006‒): ma 706 cím, >800 feladatellátási helyen,  

ahová az óvodások kb 22%-a jár. 

 

 

http://www.ofi.hu/okoiskola
http://www.zoldovoda.hu/index.php?page=news


A FN néhány jellemzője 

 magába foglalja a 
környezet, 
társadalom és 
gazdaság mellett 
a fenntarthatóság 
kulturális 
dimenzióját is; 



 interdiszciplináris: 
egyetlen 
tudományterület 
sem tudhatja 
egyedül a 
magáénak, de 
minden 
tudományág 
hozzájárulhat; 

 

A FN néhány jellemzője 



 változatos pedagógiai 
módszereket 
alkalmaz, amelyek 
ösztönzik a részvétel 
alapú tanulást és a 
magasabb rendű 
(komplex) 
gondolkodásra 
irányuló készségeket; 

 

A FN néhány jellemzője 



 erősíti a közösségi 
döntéshozatalra, a 
toleranciára, a 
környezetgazdálkodás-
ra,  a munkaerő 
alkalmazkodó-
képességére és az 
életminőség javítására 
irányuló  
képességeket; 

 

A FN néhány jellemzője 



 helyileg releváns, és 
kulturálisan 
megfelelő: 
figyelembe veszi a 
globális problémákat 
ÉS a helyi ügyeket is. 

 

A FN néhány jellemzője 



Papíralapú? - Digitális? 



Szobában? – Szabadban? 

Megfigyelés -  Öröm-
bánat  térképezés 

(minden korosztálynak) 

 
Szimuláció - 
Halászjáték 

(asztali verzió, 6 éven 
felülieknek) 



3H (head, heart, hand) egyensúlya a FN-ben 

A megismerés legyen változatos, és ezáltal 

a szemlélet komplex, például: 

 konstruktív megközelítés 

 cselekedtetés, felfedeztetés központú 

 élményszerzésre építő  

 játék 

 



 

 Élethosszig tartó környezeti nevelés megalapozása 

 Lokális és tematikus hálózatok, együttműködések 
erősítése 

 Helyi értékek felmutatása révén erősebb a kötődés a 
lakókörnyezethez és a tájhoz. 

 Európai szinten jelentős természeti kincseink 
tudatosodása minden érintett részéről, miközben a velük 
való felelős gazdálkodást a helyi lakosok gyakorlatában 
ismerik meg az óvodások, iskolások. 

 

SH természetvédelmi komponens NEVELÉSI 

projektcéljai 



 

 

 

N@túrázzunk!? 



Mi is a Natura 2000? 

Az EU területének 17,5%-a Natura 
2000 terület: 949 910 km2 szolgálja  
egyszerre a gazdálkodást és a 
megőrzést 



A hazai Natura 2000 hálózat 

21,5% Natura 2000 terület.  



Eszközrendszer pedagógusoknak 

Natúrázzunk! – 
kézikönyv 
sorozat 
pedagógusok 
részére 

Foglalkoztató 
5-8 éveseknek, 
Rejtvényfüzet 
9-15 éveseknek 

N2KaLand – PC 
offline játék és 
mobilapp, 6-13 

éveseknek 

NKP 
eszközcsomagok 

– Morotva, a 
régi holtág 

Életjelek Akció 
zöldóvodáknak és 

ökoiskoláknak 
május végén 

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/naturazzunk_rejtvenyfuzet_01.pdf
http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/naturazzunk_foglalkoztato_fuzet_web.pdf
https://player.nkp.hu/play/202905/false/undefined
http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/natura2000_1-76_ea_iskola.pdf


Természetvédők, pedagógusok és  

terepi környezeti nevelők közös munkája 

a moduláris szerkezetű sorozat.  



Letölthető: http://ofi.hu/letoltheto-
dokumentumok 

http://ofi.hu/letoltheto-dokumentumok
http://ofi.hu/letoltheto-dokumentumok
http://ofi.hu/letoltheto-dokumentumok
http://ofi.hu/letoltheto-dokumentumok


IKT a szabadég-pedagógiában 

- Önálló felkészülés 

- Online térkép (felülnézet – rálátás, zoom 

– távlatos gondolkodás térben, 

összehasonlíthatóság - távlatos 

gondolkodás időben) 

- Tanösvények virtuális vezetőfüzettel, 

mobil alkalmazással 

- Határozó mobilalkalmazások 

- GPS  

- Közösségi kutatások  

 

 



MOROTVA, A RÉGI HOLTÁG 

– ilyen volt, ilyen lett 

http://mapire.eu/hu/ 

https://www.google.hu/maps 

http://mapire.eu/hu/
https://www.google.hu/maps
https://player.nkp.hu/play/203044/false/undefined


3H (head, heart, hand) egyensúlya a FN-ben 

a megismerés legyen változatos, és ezáltal 

a szemlélet komplex: 

- konstruktív megközelítés 

- cselekedtetés, felfedeztetés 

- élményszerzés 

- játék 

 



A JÁTÉKOSÍTÁS fontos, mert a tanulási 

motivációt növeli 

- A játék spontán, külső kényszertől mentes tevékenység. 

(Piaget, 1951) 

- A játék örömet okoz. Nem a tevékenység eredménye, 

hanem maga a cselekvés a fontos. (Mérei, 1994) 

- A játék az az út, amely a világ megismeréséhez vezet. 

(Clauss és Hiebesch, 1973) 

- A játéknak nincs záró cselekvés jellege, önmagáért zajlik. 

(Clauss és Hiebesch, 1973)  

- A gyermek a játékot nagyon komolyan veszi. (Vigotszkij, 

1967) 

- Játékot kísérő kettős tudat előnyei. Mintha-jelleg 

stresszcsökkentő hatása. (Vigotszkij, 1967) 
Dia forrása: Vida László: A Gemifikáció lehetőségei az oktatásban. 2016, 

http://prezi.com/mthofkm4ffkz/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share  

 

http://prezi.com/mthofkm4ffkz/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share






iOS, Andoid, PC 



N2K@LAND 

3 ügyességi pálya: 

 

• védett növény 

kijelölés, T-fa 

• kaszálás, 

gyomtalanítás 

• szénabehordás 

 

 

 

 

 

 

 



N2K@LAND 

3 memory pálya:  

 

• élőhelykezelési 

módok,  

• invazív növények, 

állatok, 

• N2K jelölő fajok 

 



ÉLETJELEK akció, mert szabadég-tevékenység 

http://ofi.hu/hir/eletjelek-akcio-felhivas 

http://ofi.hu/hir/eletjelek-akcio-felhivas
http://ofi.hu/hir/eletjelek-akcio-felhivas
http://ofi.hu/hir/eletjelek-akcio-felhivas
http://ofi.hu/hir/eletjelek-akcio-felhivas
http://ofi.hu/hir/eletjelek-akcio-felhivas
http://ofi.hu/hir/eletjelek-akcio-felhivas


… mert helyben releváns, mert a környezeti, a társadalmi, 

a gazdasági és a kulturális kompetenciákat is fejleszti 



BMSZC  Egressy Gábor Két TNYSZ 



Budai Középiskola 



Kunszállási Tóth Pál Ált. Iskola 



… mert KÖZÖSSÉGI és KUTATÁS 

- A kutatás a közösség ügye? 

- Közös a tervezés? 

- A tudományos visszajelzés valóban 

tudományos? 

- A kutató végig részese a 

folyamatnak? 

- Az adatgyűjtés minősége megfelelő 

a kutatáshoz? 

- Az eredmények tudományosak ÉS 

közösek? 

http://www.beagleproject.org/ 

http://vadonleso.hu/ 

http://www.termeszetessegmero.hu/ 

http://www.mme.hu/madarmonitoring 

http://www.beagleproject.org/
http://vadonleso.hu/
http://www.termeszetessegmero.hu/
http://www.mme.hu/madarmonitoring


A Natúrázzunk! jellegzetes FN tevékenység, mert 

 magába foglalja a környezet, társadalom és gazdaság 
mellett a fenntarthatóság kulturális dimenzióját is; 

 interdiszciplináris; 

 változatos pedagógiai módszereket alkalmaz, ösztönzi a 
részvétel alapú tanulást és a magasabb rendű (komplex) 
gondolkodásra irányuló készségeket; 

 erősíti a közösségi döntéshozatalra, a toleranciára, a 
környezetgazdálkodásra, a munkaerő alkalmazkodó-
képességére és az életminőség javítására irányuló  
képességeket; 

 helyileg releváns, és kulturálisan megfelelő: figyelembe 
veszi a globális problémákat ÉS a helyi ügyeket is. 



Feladatok mindenkinek, nemcsak zöldóvoda- 

és ökoiskola-pedagógusoknak: 



A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, 

taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés 
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KÖSZÖNJÜK A FIGYELMÜKET,  

ÉS A FENNTARTHATÓSÁG 

ÉRDEKÉBEN MÁR EDDIG 

ELVÉGZETT LELKIISMERETES 

MUNKÁJUKAT! 

 
Az N2K@LAND játék  

a Kalandpark OFI állomásán  

kipróbálható 


