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1. FEJEZET

utazás a fenntartható fejlődésért tett iskola és közösség 
együttműködések földjén
Astrid Sandås, Norvégia

1. A fenntartható fejlődésre nevelés keretrendszere
„Kezünkben tartjuk a jövőt, mi együtt, és nekünk kell biztosítanunk azt, hogy unokáink ne 
kérdezzék meg, miért nem cselekedtünk helyesen, és hogy ne kelljen a következményeket 
elszenvedniük”
(Ban ki-moon, ensz főtitkár, 2007)

a fenntartható fejlődés az ensz alapvető paradigmája. a fenntartható fejlődés 
fogalmát 1987-ben a Brundtland Bizottság alkotta meg: „a fenntartható fejlődés 
olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő 
nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket“. ahhoz, hogy ilyen 
fejlődés valósuljon meg, változásokra van szükség az életmódunkban, abban, ahogyan 
a közös erőforrásainkkal gazdálkodunk, a termelt javak elosztásában valamint abban 
is, ahogyan a természeti környezettel harmóniára törekszünk. a fenntartható fejlődés 
négy dimenziója – társadalom, természeti környezet, kultúra és gazdaság – szorosan, 
elválaszthatatlanul összefügg. a fenntarthatóság olyan jövőképet jelent, amelyben a 
környezeti, társadalmi és gazdasági megfontolások egyensúlyával lehet az életminőség 
javulását elérni. egy jól működő társadalomnak például szüksége van olyan egészséges 
természeti környezetre, amely élelmet és egyéb forrásokat, így ivóvizet és friss levegőt 
biztosít polgárai számára.
az oktatás a változás motorja. ezért 2002 decemberében az ensz közgyűlése, az 
57/254-es határozatában meghirdette az oktatás évtizede a fenntartható fejlődésért 
programot (angolul: decade of education for sustainable development: desd, 2005-
2014). a fenntartható fejlődésre nevelés stratégiája, amelyet ebben a programban 
leírnak, olyan értékeket közvetít, mint a szolidaritás, esélyegyenlőség, az emberek, 
országok, kultúrák és generációk közötti kölcsönös tisztelet. az oktatás évtizede 
a fenntartható fejlődésért célja, hogy az oktatási rendszereket a fenntartható 
jövőért folytatott munkára ösztönözze. az 1992-es „föld-csúcs” (a rio de janeiróban 
rendezett környezet és fejlődés konferenciája) agenda 21 programja, 40 fejezetében 
a  fenntarthatóság sok útvonalát említi meg (fenntartható mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás, kutatás és technológia transzfer, fenntartható fejlődés üzleti 
gyakorlat és fogyasztás). az oktatás ezek közül csupán egy. az oktatás önmagában nem 

Bevezetés

a jó útikalauz általános képet fest egy tájról, áttekinti a hely kulturális hátterét és 
összefüggéseit, és közben kiemel néhány érdekességet is. nem mondja meg az 
olvasónak, hová menjen; ehelyett az egyéni felfedezésre, további kutakodásra ösztönöz. 
a jó útikalauz azokban is felkelti a kalandvágyat, akik még sohasem utaztak, vagy 
akik úgy gondolják, hogy már bőven eleget utaztak addigi életükben. a jó útikalauz 
széles olvasóközönséghez szól. a jó útikalauz olyan, mint egy útitárs, amikor útnak 
indulunk, és az elmélkedésre érdemes élmények tárházát őrzi, amikor hazaérkeztünk. 
a mi Útikalauzunk új együttműködések kezdeményezését és a meglévők folytatását 
is segíteni szeretné. nem tartalmaz sem sikerrecepteket, sem követendő („legjobb”) 
gyakorlatokat. ehelyett azt reméljük, hogy ösztönözni fogja az olvasókat arra, hogy 
reflektáljanak azokra a tapasztalatokra, amelyek az iskolák és közösségek tanulása 
során keletkeznek, amikor a fenntartható fejlődésért együttműködéshez látnak.

könyvünk tartalma az együttműködés alapkérdései köré szerveződik: mit, ki, miért, 
hogyan, mikor és hol. minden fejezet négy részből áll: az Elméleti összegzés a 
kutatások egy-egy olyan szeletét tárja az olvasó elé, amely talán gazdagíthatja az 
együttműködések gyakorlatát; az Előnyök és Kihívások egy-egy gyakorlati kérdést 
világítanak meg; végül az Esetpélda a Codes multilaterális hálózat tapasztalataiból 
mutat egy-egy odaillő példát.

átfogó képet nyújt az együttműködésekről az első fejezet, amelyben egy korábbi 
nemzetközi projekt vezetője számol be komplex tapasztalatairól. az utolsó fejezet 
elméleti alapokkal szolgál azoknak, akik mélyebben szeretnék a fenntartható fejlődés 
kérdéskörét megismerni. az ajánlott olvasmányok a további ismeretszerzést ösztönzik, 
míg a kérdések a reflexiót segítik.

számos más kézikönyvvel ellentétben, ez az Útikalauz az olvasót gondolkodásra 
hívja, mielőtt és miután cselekvésre csábítaná. a Codes multilaterális hálózat 
tapasztalatainak gazdagsága, a partnerek beszámolói nyomán számos ponton tetten 
érhető. a mi együttműködésünkben egyetemek, önkormányzatok, civil szervezetek, 
pedagógus-hálózatok és a magánszektor képviselői is részt vettek. ennek alapján 
bízunk abban, hogy szinte bárkinek, aki a fenntartható fejlődésért kezdeményezett 
együttműködésekről gondolkodik, lesz mondanivalónk.
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a fenntartható fejlődésre nevelés a föld karta értékeire építve arra törekszik, hogy 
minden ember elsajátíthassa a fenntartható jövő kialakításához szükséges tudást, 
készségeket, attitűdöket és értékeket. a fenntartható fejlődésre nevelés beépíti a 
fenntarthatóság kulcstémáit a tanítás-tanulás folyamatába; például az éghajlatváltozást, 
a természeti katasztrófák kockázatainak csökkentését, a biológiai sokféleséget, a 
szegénység csökkentését és a fenntartható fogyasztást. ehhez résztvevő tanítási-tanulási 
módszerekre van szükség, amelyek motiválják és képessé teszik a tanulókat arra, hogy 
megváltozzon a viselkedésük és cselekvést vállaljanak a fenntartható fejlődésért.

2. A fenntartható fejlődésre nevelés beépítése napjaink zsúfolt tanterveibe
tekintetbe véve, hogy a tanterv a legtöbb országban meglehetősen zsúfolt, hogyan 
kérhetjük az iskolákat arra, hogy még valamivel foglalkozzanak?

a fenntartható fejlődésre nevelés viszonylag új terület illetve nevelési dimenzió, amelyet 
már létező tantárgyakba kell beépíteni. fel kell magunknak tennünk azt a kérdést, 
hogy mi a nevelés-oktatás célja, hogyan kell eredményesen tanítani, hogyan lehet a 
tanulók kompetenciáit eredményesen fejleszteni, továbbá milyen kompetenciákra lesz 
növendékeinknek a jövőbeli világban szükségük. a fenntartható fejlődésre nevelés 
célja, hogy a tanulók cselekvési kompetenciáit fejlessze, amelyek révén a változás 
előmozdítóivá válhatnak.

az oeCd innovatív tanulási környezetek (angolul: innovative learning environments, 
ile) projektjének szakemberei szerint (oeCd, 2014) empirikus bizonyítékok vannak 
arra, hogy az eredményes tanulás aktív bevonódással, társas részvétellel és értelmes 
tevékenységekkel jellemezhető. az új tudás a meglévő tudáshoz kapcsolódva épül 
fel. a tanulóknak tevékenykedniük kell, és erre reflektálniuk. a cél a memorizálás 
helyett a megértés. a tanításnak abban kell segítenie a tanulókat, hogyan adják át 
tudásukat, és ennek gyakorlására időt kell adnia. emellett megállapítják, hogy a tanulás 
bizonyos értelemben mindig konstruktív folyamat. az eredményes tanulás során a 
tanulók a folyamat aktív résztvevői.  a tanulás folyamatának olyan kontextusban kell 
megtörténnie, ahol az egyéni tudásépítés nem pusztán szóló tevékenységeken, hanem 
interakciókon, tárgyalásokon és együttműködéseken keresztül valósul meg.

az erős innovatív tanulási környezetre jellemző, hogy megfelelő egyensúlyt teremt 
a felfedezés és az egyéni tevékenykedés, illetve rendszeres instrukciók és az irányítás 
között, miközben szem előtt tartja a tanulók közötti egyedi különbségeket a motiváció, 
a képességek és a fejlesztési szükségletek terén. a kihívás ebben az, hogy a tanulóknak 
a helyi közösség megfelelő tereiben (terepén) és a tanteremben is tevékenységeken, 

képes fenntarthatóbb jövőt létrehozni, de kétségtelen, hogy a fenntartható fejlődésre 
nevelés nélkül nem érhetünk célt.

a fenntartható fejlődésre nevelés (angolul: education for sustainable development, 
esd) képessé teszi a tanulókat arra, hogy olyan kompetenciáik fejlődjenek, amelyek 
révén részt vehetnek a fenntartható jövőért folytatott munkában. a bennünket 
körülvevő, bonyolult természeti, gazdasági és társadalmi rendszerek megértésén túl 
ide tartozik a változás értelmezése több szinten is: személyes, közösségi és társadalmi 
szinteken. Végül, az egyéni felelősség, az egyedi értékek és szerepek megalapozása, 
amelyek révén a tanulók felelős és aktív polgárokká válhatnak. ahhoz, hogy ezek a 
kompetenciáik fejlődjenek, a tanulóknak gyakorolniuk kell a problémamegoldást és 
a kritikus gondolkodást, hiszen így válnak majd képessé arra, hogy a fenntartható 
fejlődés dilemmáit és kihívásait magabiztosan kezeljék.

a fenntartható fejlődésre nevelés értékközpontú: alapvetően fontos, hogy a fenti 
normák (a fenntartható fejlődés alapértékei és alapelvei) világosan kimondva 
megjelenjenek, és ezeket vizsgálni, vitatni, próbálgatni és alkalmazni lehessen. a 
fenntartható fejlődésre nevelés értékei a föld kartába is beépültek: ez a nyilatkozat 
olyan alapvető etikai elveket rögzít, amelyek a méltányos, fenntartható és békés 21. 
századi globális társadalom építését szolgálják.

a föld karta egy évtizedes, világméretű, kultúrák közötti közös célokról és értékekről 
folytatott párbeszéd eredménye. a projekt az ensz kezdeményezésére indult, de 
globális civil mozgalmi keretek között zárult. 2000-ben, a föld karta Bizottság hozta 
nyilvánosságra. a föld karta olyan alapelveket tartalmaz, mint:

•	 Méltányos,	 részvételen	alapuló,	 fenntartható	és	békés,	demokratikus	társadalmak	
építése, és a föld adományainak és szépségének megőrzése a jelen és jövő 
nemzedékek számára;

•	 A	Föld	ökológiai	rendszereinek	védelme	és	integritásuk	helyreállítása;
•	 Annak	biztosítása,	hogy	a	gazdasági	tevékenységek	és	intézmények	minden	szinten	

méltányos és fenntartható módon szolgálják az emberiség fejlődést;
•	 A	 nemek	 közti	 egyenlőség	 és	 esélyegyenlőség	 mint	 a	 fenntartható	 fejlődés	

előfeltételének megerősítése;
•	 A	kormányzás	átláthatóságának	és	beszámoltathatóságának	biztosítása,	részvétel	a	

döntéshozásban és hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz;
•	 A	 fenntartható	 életvitelhez	 szükséges	 tudás,	 értékek	 és	 készségek	 beépítése	 a	

formális oktatásba és az élethosszig tanulásba.
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a Bonni nyilatkozat (fenntartható fejlődésre nevelés Világkonferenciája, 2009) szintén 
az együttműködést hangsúlyozza.

a fenntartható fejlődésre nevelésben csakúgy, mint más területeken, az együttműködés 
kihívást jelent az iskolák számára, mind a belső szervezeti dinamika, mind a külső 
partnerekkel való együttműködési képességek szempontjából.: akárcsak a 
társadalom különböző, helyi és nemzeti szintű szektorai számára. az együttműködés 
nélkülözhetetlen a fenntartható fejlődésben, ezért az együttműködés tanulása a 
fenntartható fejlődésre nevelés szerves része. az oeCd „innovatív tanulási környezetek” 
projektjének is központi gondolata, hogy az együttműködésen keresztüli tanulás révén 
teremtsenek innovatív tanulási arénákat. a projekt a pedagógiai kutatások kísérleti 
tanítási-tanulási megközelítéseket, tanulási folyamatokat és eredményeket leíró átfogó 
szakirodalmi áttekintésére alapozza ezt, amelyben a szituált tanulás (angolul: situated 
learning) és az önkéntes munkából való tanulás (angolul: service learning) jelenítik 
meg a közösség tagjaival való együttműködéseken keresztül történő tanulási formákat.
Billing és furco az önkéntes munkából tanulást így definiálja: „olyan kísérleti pedagógiai 
megközelítés, amelyben a nevelés a tanulók közösségi szolgálatba való bevonásán 
keresztül történik, amely az iskolai tanterv részeként valósul meg. az önkéntes 
munkából tanulás során a tanulók olyan tanulási tapasztalatokat szereznek, amelyek 
a közösségek autentikus, valós helyzeteinek kontextusába ágyázódnak”. (Billing, 
furco, 2002) noha az önkéntes munkából tanulásnak nincs fenntarthatósági vetülete, 
pedagógiai értelemben véve, az együttműködés révén, a fenntartható fejlődésre 
nevelés nagyon közeli rokona.

a kutatás megélésének és a tudományos szemlélet megalapozásának kiváló 
példája az is, amikor a tanulók a helyi közösségben, a helyi környezettel kapcsolatos 
természettudományos projektekben vesznek részt. ezek a projektek közelebb hozzák 
az iskolákat a helyi közösséghez és a kutatóintézetekhez is.

a helyi fejlesztési ügynökségeknek és kutatóintézeteknek többnyire nincsen 
kapacitásuk arra, hogy az összes helyi közösségben zajló fejlesztést folyamatosan 
nyomon kövessenek és a felmerülő kérdéseket megválaszolják. az iskolákkal való 
együttműködés megsokszorozza ezen intézmények kapacitásait. az iskolák napi 
oktatási munkájuk részeként értékes természettudományos megfigyeléseket 
tehetnek. a kutatóintézetek segíthetik az iskolákat abban, hogy a tanulók számára is 
használható, ugyanakkor kellőképpen megbízható (és saját munkatársaik számára is 
alkalmas adatokhoz vezető) tudományos módszereket javasolnak. a tanároknak és a 
tanulóknak el kell sajátítaniuk ezen módszereket. az együttműködő intézmények, helyi 

aktív részvételen keresztül kell tudásukat felépíteniük. a cselekvési kompetenciák 
fejlesztéséhez a tanulóknak együttműködőkké kell válniuk, megvitatva és bemutatva 
felfedezéseiket. Be kell ismernünk, hogy a tanulás nehéz munka: a fenntarthatóság 
kompetenciái könnyen nem fejleszthetők.

a fenntartható fejlődésre nevelés olyan kompetenciákat fejleszt, mint a kritikus 
gondolkodás, a jövő-forgatókönyvek elképzelése, az együttműködő döntéshozatal; 
ezáltal pedig a jelen általános gyakorlathoz képest lényegi változásokat igényel a 
tanítás-tanulás terén. másfelől viszont a fenntartható fejlődésre nevelést a tanulói 
kompetenciák fejlesztésének eredményes módjaként ajánlják. gyakran gondolják, 
hogy a tanulás egyszerűen annyit tesz, hogy a tanulóknak új tudást adnak: olyan 
(instrumentális) programok készülnek, amelyek a tudás befogadását egyszerűsítik. 
sok hasonló pedagógiai rendszer készül, és kísértést jelent, hogy kövessük ezeket 
a példákat. arjen Wals, a Wageningen egyetem uneso tanszékének vezetője a 
következőképpen fogalmaz: „minél mélyebb a bolygó méretű fenntarthatósági válság, 
annál nagyobb a kísértés, hogy instrumentális megközelítésekhez nyúljunk, hiszen az 
emberek azt gondolják, hogy azonnali cselekvésre van szükség, másként kifutunk az időből. 
Az instrumentalizmus azonban egy bolygó szintű tudatossággal rendelkező, stabilabb 
társadalom fejlesztésétől foszthat meg bennünket.” (unesCo, 2009b). az innovatív 
tanulási környezetek projekt szakértői szerint a tanulók fenntarthatósággal kapcsolatos 
kompetenciái nem fejlődnek az úgynevezett „instrumentális megközelítésmód” mellett.

3. Iskolák és közösségek együttműködése a minőségfejlesztésért
a fenntartható fejlődésre nevelés célja, hogy a kompetencia- (tudás-, készség- és 
attitűd-) fejlesztés terén növelje az iskolák teljesítményét; ezáltal a tanulók aktív és 
felelős polgárokká váljanak, akik fenntartható jövőt hoznak létre. ezért az iskoláknak a 
fenntarthatóság szempontjából újra kell értelmezniük az általuk kínált nevelés-oktatás 
célrendszerét. Újfajta tanulási arénák és módszerek jelentek meg, amelyeknek révén a 
tanulási célok eredményesebben érhetők el (unesCo, 2009a). 

a z oktatás évtizede a fenntartható fejlődésért program félidei jelentése kiemeli az 
együttműködések szerepét abban, hogy a fenntartható fejlődésre nevelés spektrumát, 
minőségét és eredményességét növeli. (uneCso 2009b) a következőképpen 
fogalmaznak:
„Kulcsfontosságú a kapcsolatépítés helyi, nemzeti és nemzetközi szinten is azért, hogy a 
fenntartható fejlődésre nevelésben a többszereplős szociális tanulást, és az iskolák, oktatási 
intézmények és szervezetek, valamint más potenciális partnerek közötti hálózatosodást 
elősegítse és megerősítse.”
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 2. fejezet: MIT

Milyen kihívásokat rejt a fenntartható fejlődésre nevelés koncepciója?
Melyek azok a témák, amelyek fordulópontot hozhatnak az iskolák illetve a 
közösségek életében?

az Elméleti összegzésben a fenntartható fejlődés gondolatkörét vázoljuk fel: a 
mélyebben érdeklődő olvasók az utolsó fejezetben további információkat találnak (8. 
fejezet: alaPok. a fenntartható fejlődés és a fenntartható fejlődésre nevelés). ezekkel a 
gondolatokkal arra bátorítjuk az együttműködések résztvevőit, hogy komplex témákat 
célozzanak, és találják meg, hogyan építhető be a helyi tudás ezek megoldásába.
az Előnyök a fenntarthatóság koncepciójából eredő egész sor „nyereséget” sorol fel: 
az iskolák és a közösségek megalapozott motívumokat meríthetnek a ciprusi példa 
nyomán.
a Kihívások egy nemzetközi projekt és az abban megélt tanulási folyamat nyomán 
mutat be és gondol végig problémákat.
az Esetpélda arra ad példát, hogyan kezelhetők különféle témák és komplex problémák 
eltérő nézőpontokból. ezzel a fenntartható fejlődés különböző szempontból eredő 
vízióinak ütköztetéséből eredő problémákra is rámutat.

ELMÉLETI ÖSSZEGZÉS 
Franz Rauch és Mira Dulle

már 1987-ben a környezet és fejlődés Világbizottság (WCed) úgy határozta meg a 
fenntartható fejlődés fogalmát, mint „olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, 
anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék 
szükségleteiket“ (hauff, 1987, 43). ez arra is vonatkozik, hogy a nyugati világ egyöntetűen 
elfogadott uralkodó nézetével szemben, a környezetvédelem nem az egyetlen módja 
annak, hogy a jövő nemzedékek számára az erőforrásokat megőrizzük. a világközösség 
merész célkitűzése a tőke és a természeti javak, valamint a fejlődési lehetőségek 
méltányos és egyenlő elosztása volt a föld népei között.

a fenntartható fejlődés azonban sem nem általános irányvonal, sem pedig világosan 
körvonalazott cél. a koncepciója keveset árul el arról, hogyan lehet igazságot tenni
„a fenntartható fejlődés koncepciója – ahogyan ez a dokumentum sugallja – nem 
egyszerű, és nem lehet irányokat szabni az eléréséhez” (unesCo, 1997, előszó). a cél 

tapasztalataik illetve kutatási tevékenységeik révén naprakész és megfelelő mélységű 
tudást adnak az adott témában. ilyen ideális iskola és közösség közötti kutatási 
együttműködésben az iskolák gyakorlati célokat társíthatnak a természettudományos 
tantervhez, míg a helyi közösségek hozzájuthatnak a helyi témákra, hosszabb 
távon alkalmazott tudományos kapacitáshoz, miközben polgáraik bevonódnak. a 
kutatóintézetek társadalmi jelenléte erősödik, és az iskolák által felvett adatok gazdag 
tárához jutnak. minden résztvevőnek megvan a szerepe és a nyeresége, és a maguk 
módján mind hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez: de csakis együttműködő 
partnereikkel együtt!

4. Az iskola és közösség közötti együttműködések sikeres példái
miközben a fenntartható fejlődésre nevelést a legtöbb országban fontosnak tartják, 
maga az oktatási rendszer még nem követte megfelelően ezt a célkitűzést. a Codes 
multilaterális hálózat (honlapja: http://www.comenius-codes.eu) a 2007-2010 között 
megvalósult suPPort – együttműködés, részvétel egy fenntartható holnapért eu 
Comenius élethosszig tanulás hálózati program folytatása.

a suPPort konzorciuma felismerte, hogy a tanulók fenntarthatósági kompetenciáinak 
eredményes fejlesztéséhez a tanulók egyéni képességeihez és a helyi közösségben 
releváns fenntarthatósági problémákhoz kell igazítani a pedagógiai célokat. olyan 
eszközt kívántak fejleszteni, amely a fenntartható fejlődésre nevelés céljait anélkül 
támogatja, hogy kész megoldásokat írna elő a pedagógusok számára. az eszköz 
segítségével a tanulók egyedi tanulási helyzeteket hozhatnak létre, teret engedve 
kreativitásuk és szabadságuk kibontakoztatásához. kihívást jelentett, hogy 
„instrumentális” helyett résztvevő megközelítéssel dolgozzunk. 

ezért a konzorcium iskolai kampányt tervezett „Co2nnect: Co2 az iskolába menet” 
címmel, amelyben a fenntartható közlekedés kapcsán kellett az iskoláknak 
együttműködniük, és más iskolai, kutatói vagy egyéb helyi közösségi partnereket 
találniuk egy webes hálózaton keresztül.

a 4. fejezetben (miért?) részletes leírás olvasható a Co2nnect kampányról. a partnerek 
együttműködését ikt eszközök támogatták, túlzott behatárolás nélkül. a kampányban 
eddig mintegy harmincötezren vettek részt. ez a siker arra sarkallta a Codes 
konzorciumot, hogy a suPPort partnerek segítségével 2014-ben újra meghirdessék 
a kampányt, ezúttal külön hangsúlyozva a közösségek és iskolák együttműködését.
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ELŐNYÖK
Aravella Zachariou

Milyen előnyökhöz jutnak a partnerek?

a fenntartható fejlődésre nevelés előnyei iskolák és közösségek együttműködésében 
sokrétűek és szerteágazók. a közösség és az iskolák bármilyen szintű javulása az 
életminőség javulásához vezet, és csakis kollektív erőfeszítések árán valósulhat meg. 
ide tartozik a környezet- vagy természetvédelmen túl a szolidaritás az ökológiai 
rendszerekhez való illeszkedés vagy a demokrácia fejlesztése.

a tisztelet, a felelősség, az egyenlőség, a részvétel, az élethez való jog, és a saját helyi 
környezet kreatív, alkotó és különösen pedig fenntartható módon való alakításának 
joga minden együttműködés alapértékei között szerepelnek. az együttműködés tehát 
ezen értékek támogatása, amely tehát a közösség és az iskola fejlődéséhez is hozzájárul.

1. Iskolafejlesztés: ciprusi tapasztalatok
a fenntartható fejlődésre nevelésben az együttműködés szerepe, hogy olyan új 
kereteket adjon a tanuláshoz, amelyek révén az iskola nyithat a közösségek felé 
és az iskola és a közösség által adott terepeket elsődleges nevelési eszközként 
alkalmazhatja. ez a folyamat, amely generációk közötti párbeszéden és interakciókon 
alapul, eredményes kommunikációs hálózatokat hozott létre különféle szereplők 
között és számos olyan modern pedagógiai rendszert, amelyek segítenek befogadni 
azt a gondolatot, miszerint a helyi cselekvés a legerősebb kiinduló pont a globális 
cselekvésekhez, és ezen keresztül a fenntartható világ létrehozásához, amelyért 
mindannyian felelősek vagyunk, és amelyben mindnyájunknak szerepe van.

Cipruson, a lidavia általános iskola a helyi termékek megőrzésén kezdett 
dolgozni. kapcsolatot kerestek a környezeti fenntarthatóság (a helyi mesterek 
által űzött vesszőfonáshoz nyersanyagforrásként szolgáló vizes élőhelyek 
megőrzése) és a társadalmi és gazdasági fenntarthatóság (a fonott tárgyak 
helyi kereskedelmének fejlesztése, a hagyományos mesterségek megőrzése, a 
régió gazdasági fenntarthatósága és társadalmi kohéziója), valamint a kulturális 
fenntarthatóság (népművészeti örökség, a fűzfavessző mint helyi növényzet 
által inspirált dalok és táncok) között.

2. A közösségen belüli kommunikáció fejlődése
a közösségi projektek erősítik a közösségen belüli fenntartható életmód 

eléréséhez vezető utat adott helyzeteknek megfelelően újra kell tervezni, és ebbe 
minden érintett szereplőt be kell vonni.

a fenntartható gazdaság és társadalom csakis a keresés, tanulás és tervezés társadalmi 
folyamatának lehet az eredménye (rauch, 2004). döntő fontosságú az a képesség, 
hogy különféle koncepciókat és érdekeket konstruktívan kezeljenek (minsch, 2000). a 
fenntartható fejlődés a keresés folyamatához és a reflexió kereteihez nyújt támpontokat. 
a környezet formálásának kompetenciái alapvetőek (de haan, 2008; rauch és steiner, 
2013).

ennek az alapelvnek a különböző értelmezései széleskörű kapcsolódási pontokat 
kínálnak. mivel a fogalom nem határozható meg pontosan, ezért igen kreatív, sokféle, 
mégis dinamikus, ugyanakkor azonban meghatározott irányultságú kört teremt. 
nyitott társadalmakban a nyitott nézetek általában visszhangra találnak, és éppen ez 
az a vita, amely jelenleg a fenntartható fejlődés fogalma körül zajlik. a fenntartható 
fejlődés előnyös – adekvát, kezelhetően komplex, mégsem túlegyszerűsítő – kereteket 
kínál napjaink társadalmainak komplex problémáira való válaszadáshoz (rauch, 2004).
a fenntartható fejlődés koncepciója nem korlátozhatja magát a globális problémák 
pesszimista rendszerezésére: szükségszerűen optimista megközelítésmódot kell 
vázolnia. azért született, hogy a kívánatos jövő megvalósítható vízióját nyújtsa. a 
társadalom egészének részt kell vennie egy ilyen jövőkép létrehozásában, amely 
minden társadalmi csoport nézeteit és érdekeit figyelembe veszi, és egyensúlyt 
keres közöttük. a fenntartható fejlődés mint szabályozó eszme olyan vezérelvként 
kell szolgáljon, amely megmutatja az irányt, de nem jelöli ki a cél elérésének pontos 
útját és módját. a cél a társadalmi felelősséget vállaló, gazdaságilag méltányos és 
ökológiailag megtartható fejlődés, amely az emberiséget egységében kezelve, és a 
jövő nemzedékeknek boldogulásához esélyt teremtve valósul meg (steiner, 2011). 
mindez az egyén és a társadalom számára is új és ambiciózus célokat tár. ebből a 
szemszögből az oktatás szerepe a fenntartható társadalom elérésének segítése, amely 
társadalmi víziókon keresztül, de a társadalomtól nem elszigetelve valósulhat meg.
A fenntartható fejlődésre nevelés a társadalmi kérdésekre társadalompolitikai víziókként 
tekinti: a jobb világ olyan eszményeiként, amelyek felé törekedni kell. „A nevelés a reményről 
szól, ezért pedig a jövővel kapcsolatos erős és egzisztenciális érzésekről.” (Oelkers, 1991, 1.o.)
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A projektötletek nevelése
egyetértettünk abban, hogy bizonyos fenntarthatósági értelmezést alkalmazunk 
mindegyik országban. a természetről való közös tanulás nyilvánvalóan fontos, de úgy 
éreztük, hogy az idős emberek annyi mindent át tudnak adni a fiataloknak, amelyhez 
szélesebb spektrumot ad a fenntarthatóság: és ebben igazunk lett. nagy-Britanniában 
a tevékenységek az ételkészítéshez és fogyasztáshoz kapcsolódtak, például, hogy 
hogyan viszonyulnak különböző generációk az élelmiszerek csomagolásához, az 
ételmaradékokhoz, a helyi és organikus ételekhez. a fiatalokat megdöbbentette saját 
pazarlásuk és az, hogy mekkora utat tesznek meg az általuk fogyasztott élelmiszerek. 
máshol azt gondolták végig idősek és fiatalok együtt, hogy mennyit változott a helyi 
közösség, és közösen írtak bizonyos közös témákban a helyi döntéshozóknak.

A projektötletek fejlesztése
a második kérdésről a partnerek többet vitatkoztak, nagyrészt azért, mert korábban 
ezt projekt kontextusában nem értelmezték. arra következtettünk, hogy mindannyian 
tovább szeretnénk jutni, mint korábban, és mindnyájunkat inspirált az a workshop, 
amely azokat a jelenlegi pazarló rendszereket, amelyekben mindannyian részt veszünk, 
vetette össze egy alternatív rendszerrel, amely nem csupán a hulladék csökkentésére 
vagy újrahasznosítására törekszik, hanem, zárt rendszert felépítve, a hulladék 
kiküszöbölésére. Úgy gondoltuk, hogy ez az új elképzelést érdemes a nature for Care 
tevékenységeiben is megvizsgálni, és általában is gondolkodásunk alapjává tenni.
mindez eléggé elméleti dolognak tűnt, de ahogyan továbbgondoltuk, az új eszmét 
más fényben láttatták velünk a tevékenységeinket. az a tevékenység például, 
amely nagy-Britanniában eredetileg műanyag zacskók újrahasznosítását célozta, 
átalakult a műanyag zacskók használatának, szükségességének vizsgálatává, és 
sokszor használható, majd komposztálható organikus anyagokból készült zacskók 
használatához vezetett. Csehországban helyi ételekhez és hagyományokhoz kötődő 
tevékenységek nyomán felismerték a helyi ételek készítésének és a saját élelmiszerek 
termelésének jelentőségét a közösség gazdasági életében. ez a két példa egyszerűnek 
tűnhet, de nature for Care partnerei szerint a rendszer szintű változások szükségesek, 
és ennek a folyamatnak az elején járunk még.
a nyitott kérdések felvetése és az új fejlesztési irányokra való nyitottság olyan kihívások, 
amelyek a projekt sikere szempontjából jelentősek.

támogatásához szükséges információáramlást és a tapasztalatcserét.  (zachariou és 
symeou, 2008) az iskola és a közösségek összekapcsolásával, a fenntartható fejlődésre 
nevelés a tudományos elméleteket a gyakorlat nyelvére fordítja, a tanulókat és a 
helyi közösség tagjait problémák feltárására és megoldásra ösztönzi, felelőssé téve 
őket életvezetésükért. emellett, az iskolák és közösségek együttműködése bevonja a 
résztvevőket a tanulás folyamatába, valamint cselekvésközpontú információszerzést 
és a hosszú távú fejlesztésekben való elköteleződést valósít meg. a résztvevők 
vizsgálódáson és tevékenységeken keresztül megtanulják, mire és hogyan kell 
válaszolniuk, és meglátják, hogyan formálják helyi, személyes cselekedeteik a hely 
képét. (tytler, 2007; Coffey, 2008, 5.o.)

KIHÍVÁSOK 
Jacky Burnell és James Hindson

minden együttműködés egyedi tanulási folyamat, amely akadályokat is hordoz. ezek 
azonban olyan fordulópontokká válhatnak, amelyek rendszer szintű változásokat 
eredményeznek olyan szinteken is, amelyet a résztvevők eredetileg nem is reméltek. 
Példánkon keresztül megmutatjuk, hogyan eredményezhet a projekt témaválasztása 
ilyen változást.

a nature for Care több nemzedéket célzó projekt:a közösségben élő idősebb emberek 
az iskolában tanuló fiatalokkal dolgoznak együtt, a fenntarthatóság területén. a 
nature for Care projekt a Veldwerk nevű holland környezeti nevelési civil szervezet 
projektjeinek sorozatában kezdődött: ezekben fiatalok és idősek együtt tanultak az élő 
természetről.

Először is tisztázzuk a kérdéseket!
amikor ezt a programot az egész életen át tartó tanulás program keretében több 
európai országra kiterjesztették, a hat partner első kérdése az első találkozón a 
következő volt: „most akkor mi van a projekt középpontjában: a fenntarthatóság vagy 
a természet?” a második kérdés pedig: „ha pedig a fenntarthatóság, akkor mit értünk 
alatta?” a csapatmunka megalapozásának szempontjából is fontos kérdések voltak 
ezek, amelyeket nem minden projekt indulásakor tesznek fel. kihívást jelent, hogy 
ehhez a vitához időt adjunk, és hogy nyitott kérdésekkel foglalkozzunk. azonban az 
erre fordított idő bőven megtérül.
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globális problémáknak, ezért az olyan területen való munkálkodás, amelyek a helyi 
közösségben felmerülő közös problémák megoldását és az iskola működését (jelen 
esetben fennmaradását) érintik, a fenntarthatóságért folytatott együttműködéseknek 
tekinthetők.

Részlet az Agenda 21 ENSZ cselekvési tervvel kapcsolatos tanárképzés 
ötletrohamából:

mi a fenntartható fejlődésre nevelés?
 szennyezés elleni küzdelem  fiatalok részvétele
Újrahasznosítás   fenntartható mobilitás
      együttműködés és felelősség              éghajlatváltozással való szembenézés
Bioszféra védelme  erdőirtás megakadályozása
 kisebbségek tisztelete   fogyasztás csökkentése
ökoszisztémák védelme  emberi jogok
 interkulturális kompetenciák  nemzedékek közötti párbeszéd
egészség erőforrások / terület kezelése Biológiai sokféleség
 Vállalatok társadalmi felelősségvállalása          mindenkinek elérhető jólét
kultúrák közötti párbeszéd egyenlőség

(Tanárok ötletrohama az ENSZ Agenda 21 cselekvési tervéről; Legambiente, 
Szicília, Olaszország, 2008)

 

ESETPÉLDA
Alessia Maso

a fenntarthatóság koncepciója azon a tényen alapszik, hogy minden emberi élet a föld 
bolygó, azon belül a bioszféra határain belül létezik. az erkölcs és az alapvető értékek 
közvetlenül alátámasztják a fenntarthatóság eszméjét, hiszen az emberek is a bioszféra 
ökológiai rendszerének részét képezik.
a fenntarthatóság szellemében, a Codes gyakorlatai olyan együttműködéseket írnak le, 
amelyekben a résztvevők a környezetvédelmi célok elérése mellett a társas készségek 
fejlesztésére, a közösségek fejlesztésére is törekednek.

néhány esetben az alapprobléma önmagában nagyon összetett, és annyi külső 
tényező befolyásolja, hogy nehéz kiválasztani a konkrét célokat. ezekben az 
esetekben, többszörös célok és intézkedések vezethetnek célra. az olasz alpok egyik 
völgyében, a Pó folyó nemzeti Park területén, az egyik helyi iskola projektjének célja az 
elnéptelenedés megakadályozása. a völgylakók azonosságtudata csekély: az emberek 
többre tarják maguknál a városiakat. emellett a helyi közösségben beszélt okcitán nyelv 
nagyon alacsony társadalmi státusú és elszigetelt. mindezek miatt a fiatalok elköltöznek 
szülőfalujukból. összehangolt stratégiával próbáltak javítani a helyzeten:

az okcitán azonosságtudatot megerősítő hálózat interkulturális készségeket fejleszt: 
az iskola számos, kisebbségi nyelvekkel foglalkozó projekthez csatlakozott, különböző 
más régiók iskoláival működik együtt, speciális módszertant tanulva. a legambiente 
nevű civil szervezet „Piccola grande italia” kampányában a helyiek idegen diákokat 
fogadnak, és a környék „rejtett kis kincseit” mutatják be. a projekt többnyelvűsége segít 
a bevándorlók (kínaiak, kelet-európaiak: a tanulók mintegy 10%-a) beilleszkedésében is.

a tanulók és a helyi döntéshozók közötti párbeszédet megindító hálózat a fiatalok 
problémáira fókuszál: a fiatalok önkormányzata számos faluban 2006-tól működik 
rendszeresen ülésezve, teret nyitva a fiataloknak, hogy önszerveződő módon 
tevékenységeket kínáljanak maguk és a helyi közösség számára, beleértve olyan 
jellegzetes hegyi tevékenységeket is, mint a sziklamászás, hegyikerékpározás, 
kirándulások vagy sífutás. ezek segítenek abban, hogy a fiatalok „hegyi embereknek” 
érezzék magukat, és rácsodálkozzanak a terület erőforrásaira.

az európai unió Comenius programjának köszönhetően, a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos, határokon átívelő kulturális csereprogramokra is lehetőség nyílt.
amint az olasz példa mutatja, a helyi közösség érdekei többnyire megfeleltethetők 
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összefüggések felismerésében, az összetett problémák kezelésében, a bizonytalanság 
kezelésében, vagy az emberek és helyek összekapcsolásában. a fenntarthatóbb világ 
felé haladva mindenekelőtt meg kell szabadulnunk a hagyományos szétválasztástól és 
kettősségektől (például: mi és ők, helyes és helytelen, fenntartható és fenntarthatatlan), 
és helyettük olyan tanulási-tanítási formákat keresni, amelyek megengedik a határok 
átlépését és amelyek révén a helyek és emberek között olyan élő kapcsolatok 
alakíthatók ki, amelyek végül elvezetnek ahhoz a bölcsességhez, amelyre a felelős és 
értelmes élethez szükségünk van.

erre a kihívásra válaszolva, az iskoláknak partnerré kell válniuk a különböző 
társadalmi csoportok közötti, a helyi feltételek javítására, a bolygónkra, más fajokra 
és nemzedékekre is figyelemmel szövetkező élő együttműködésekben (például: 
élelmiszerekkel kapcsolatban táplálkozás, egészség, energia, éghajlat, víz, részvétel, 
társadalmi kohézió, sokféleség, lakhatás, stb.) a valós témák köré szerveződött 
együttműködés, ezek tantervhez kapcsolása, az ikt előnyeinek kihasználása, új tanulási 
formák (szociális tanulás, kísérletező tanulás, tevékenykedtetés) kipróbálása, és a 
tágabb közösségben elérhető források együttesen „élő laboratóriumokat” hoznak létre, 
amelyek a kísérletezés, próbálkozás, a tesztelés és a fenntarthatóság cselekvéseiből 
való tanulás színterei. ez nemcsak céltudatosságot ad, hanem elköteleződést és 
megerősítést is; ezeken túl pedig a következő években kulcsfontosságúvá váló, de 
jelen oktatásunkban marginális szerepet játszó kompetenciákat fejleszt (például: 
rendszer szintű gondolkodás, a sokféleség kihasználása, közösségi problémamegoldás, 
empatikus megértés, konfliktuskezelés, társadalmi-tudományos viták kezelése, erkölcsi 
és etikai dilemmákkal való foglalkozás, érvek ütköztetése).

george siemens (2005) „tanulási ökológia” modellje azt hangsúlyozza, hogy az emberi 
kapcsolatokat számos egymással összefüggő tényező befolyásolja, amelyek együttesen 
a tanulók élő szövetségeit formálják. az ábrán látható, hogy a tanulási ökológia a 
formális és informális tanulás különböző facilitált és mediált formáinak hálózata. ebben 
a hálózatban a különböző szereplők együtt dolgoznak a fenntarthatóság felé mutató 
megoldásért, vagy legalábbis egy autentikus változásért. Úgy gondoljuk, hogy az 
iskolák a fenntarthatóságért dolgozó élő szövetségek kulcsszereplőivé válhatnak, ha a 
pedagógusok és a tanulók teret és támogatást kapnak ehhez. ebben a fejezetben valós 
példákon keresztül nézzük meg, hogyan illeszkedhetnek be az iskolák ebbe a szerepbe.

3. fejezet: KI

Kik szövetkezhetnek a „fenntarthatóság élő tanuló laboratóriumainak” 
megteremtésére?
Milyen társadalmi csoportok (iskolák, kerületek, helyi vállalkozások, civil 
szervezetek, önkormányzati dolgozók, stb.) vehetnek részt a sajátos és közös 
(tudatosan nem feltétlenül felismert) célok elérésért folytatott kölcsönös 
tanulásban?

a fenntarthatóságért folytatott együttműködésekben résztvevő szereplők sokfélesége 
az Elméleti összegzés kiindulópontja, amely rávilágít arra, milyen szerepeket 
tölthetnek be az iskolák a sokféle résztvevővel megvalósuló kölcsönös tanulás és 
a hosszú távon működő szövetkezések működésében. az iskolákhoz csatlakozó 
közösségek is profitálnak abból, ha a „fenntarthatóság élő tanuló laboratóriumainak” 
részeseivé válnak.
az Előnyök rész bemutatja, milyen sokféle módon hatnak a résztvevőkre a 
fenntarthatóságért folytatott együttműködésekbe befektetett erőfeszítések: a 
bonyolult problémák megoldásától kezdve a kezdeményezőkészség növekedésén túl 
a cselekvési szándék megerősítéséig.
az együttműködés résztvevőire váró Kihívások három szempontból is 
megközelíthetők: anyagi, együttműködést és hálózatosodást érintő problémák. ha a 
változásért dolgozunk, nehéz tiszteletben tartani a minden iskola kiváló iskola elvét.
az Esetpélda osztrák együttműködést fejlődésén keresztül ad hasznos tanácsokat, 
ötleteket és mutat meg néhány eszközt a közös munka minőségének fejlesztésére.

ELMÉLETI ÖSSZEGZÉS 
Arjen Wals

az élhetőbb, méltányosabb, élvezhetőbb, és valójában fenntartható világra törekedve 
egyre inkább úgy találjuk, hogy a hagyományos tanítási-tanulási formák nem tartoznak 
a legcélravezetőbb módszerek közé, ha korunk nagy kihívásaival akarjuk szembesíteni 
az embereket. lehetséges, hogy kifinomult képességünk, amely a világot mesterséges 
kategóriákra és hamis ellentétekre (például: diszciplínák – tantárgyak, formális – 
nem-formális, közösségi – magán, iskola – közösség, szakértő – kezdő, tudományos 
– tudománytalan, virtuális – valós) egyszerűsíti és tagolja, segített megérteni és leírni 
a világot, emellett kényelem- és biztonságérzetet nyújtott. nem segít azonban az 
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iskolát, új és jobb tanulási környezetet hozva létre növendékei számára, tisztán 
alátámasztja, hogy a legkülönbözőbb résztvevők számára nyereséget hozhat az 
együttműködés. akárcsak tongyeongban, ahol a társadalmi szervezetek helyi hálózata 
és az iskolák együttműködése zajlott. a tongyeongi regionális környezetvédelmi 
központ (reC) összegyűjtötte azokat a tevékenységeket, amelyeket a szervezetek az 
iskoláknak kínáltak, segítette ezek zavartalan megvalósítását, az iskolák pedig ezeket 
a tevékenységeket a tanítási órán kívüli programokba építették be, ezzel a tanulók 
számára egy sor értékes tanulási élményt biztosítva.

A célok és kezdeményezések kiterjesztésének előnyei
a fenntartható fejlődésre nevelés egy sor lehetőséget rejt a partnerek számára. az 
iskolák új pedagógiai módszereket próbálhatnak ki, amelyek eredményeként olyan 
tapasztalatokra és célokra tesznek szert, amelyeket hagyományos tanítási-tanulási 
módszerekkel nem érthetnének el. a civil szervezeteknek lehetőségük van eszméiket 
valós helyzetekben kipróbálni, míg az üzleti szféra kiterjesztheti addigi szerepét. az 
önkormányzatok a saját vezető szerepük jelentőségét és a fenntartható társadalom 
megalapozására mutatott hajlandóságukat tapasztalhatják meg. a világon számos 
regionális környezetvédelmi központ (reC) adhat példákat.

„ahhoz, hogy az iskolák és a helyi közösség együtt tudjanak dolgozni, a helyi 
közösségnek tanulnia kell az iskolákról… meg kell ismerniük egymást és 
partnerekké válniuk. a partnerséget szavakkal nem lehet felépíteni, ehelyett 
az első lépés egymás alapos megismerése. ’szóval a jirisan-hegységbe akar 
menni’ – és akkor elkíséred őt. ha azonban makacsul akkor akarod a hegyekbe 
vinni, amikor ő inkább a tengerpartra menne, nem juttok messzire. nem értitek 
meg egymást, hacsak nem próbáljátok fáradságot nem kímélve egymást 
megismerni, együtt valamit elérni, bizalmat építeni… ha nem értékelitek 
egymást, és bosszantónak találod a partneredet, képtelen leszel vele dolgozni. 
a partnerség azt jelenti, hogy törődtök egymással, és fejlesztitek egymást.” 
(óvodapedagógus, kiscsoport, 2012. október 25)

A megoldatlan problémák megoldásának előnyei
amikor valaki az iskolák valós problémáival foglalkozik, és megoldásokat keres, akkor a 
fenntartható fejlődésre nevelés iskolák és helyi közösségek közötti valós partnerségen 
alapuló együttműködései nagyon hasznosak lehetnek. amikor például egy iskola 
integrált helyi tantervet készít, mondjuk a szénkibocsátás csökkentéséről, és megpróbál 
változásokat is elérni, számos bonyolult problémával szembesül. Például: hogyan kell 
az energiahatékonyságot növelni, vagy ha már eleve energiatakarékos berendezései 

Figure: tanulási ökológia (learning ecology)

ELŐNYÖK
Sun-Kyung Lee

Vitathatatlan, hogy az együttműködésekre a résztvevők időt és energiát áldoznak. ez 
a ráfordítás azonban számos olyan előnnyel jár a szereplők számára, amelyek révén a 
befektetett munkájuk megtérül.

A saját küldetés teljesítésének előnyei
a sokszínű résztvevő partnersége számos előnyt rejt: ezek közül a legfontosabb, 
hogy a partneri együttműködés minden résztvevő szervezeti és egyedi szintű 
céljainak elérésében és teljesítményében minőségi fejlődést jelent. ez a fenntartható 
fejlődésre nevelésen keresztül valósulhat meg: így az iskolák minőségi nevelést 
nyújthatnak növendékeiknek, az üzleti szektor pedig nemcsak a vállalati imázs 
népszerűsítésével és profitszerzéssel, hanem a vállalati felelősségvállalás gyakorlásán 
keresztül, valós társadalmi hozzájárulással is támogathatja az iskolákban zajló 
fenntarthatóságra nevelést. a civil szervezetek lehetőséget kapnak társadalmi 
változások kezdeményezésére, a helyi önkormányzatok pedig jobbíthatják a helyi 
környezetet, az életminőséget és a jólétet. a koreai speciális iskola, a hyewon iskola 
esete például, amely a dél-koreai erdőgazdálkodási szervezettel, a forest for life 
civil szervezettel, seongnam városával és néhány vállalattal közösen épített erdei 
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nyilvánvalóvá válik, miért előnyösek ezek az együttműködések például a vállalatoknak 
(lehetőségük van a jövőbeli munkaerővel találkozni, befolyásolhatják a jelenlegi és 
jövőbeli fogyasztókat, szakértőket és döntéshozókat).

KIHÍVÁSOK 
Varga Attila 

az együttműködések folyamatában a legjelentősebb kihívások a szereplők eltérő 
célrendszeréből és lehetőségeiből származnak. ezek a résztvevőket különböző módon 
érinthetik: ezek közül most az együttműködés módjairól és kereteiről lesz szó.

Pénzügyi kihívások
minden fenntartható fejlődésre nevelési fejlesztési projekt végső célja, hogy 
a fenntartható fejlődésre nevelés gyakorlatait az átlagos iskolák mindennapi 
gyakorlatába beépítse. semmilyen jelentősebb eredménye nem lesz annak, ha a 
fejlesztés csak a kiemelkedően innovatív pedagógusok jelentős szereplők, például 
a kormányzat erőforrásaival támogatott gyakorlatában marad meg. az érvényesítés 
során az együttműködés az iskolák központi ügyévé válik, és az összes tanuló kötelező 
tevékenységeibe beépül. a kihívás ebben az, hogy olyan pénzügyi támogató rendszerre 
van szükség, amelyben az iskolák az általános forrásaikat – például a tanári fizetéseket, 
a fizikai infrastruktúrát, vagy a kötelező tevékenységek időkeretét – használhatják arra, 
hogy a fenntartható fejlődésre nevelés együttműködéseit megvalósítsák.

vannak, hogyan kell a fogyasztást tovább csökkenteni; hogyan lehet az iskolai tantervet 
úgy megvalósítani, hogy a valós életben is kézzelfogható eredményeket érjünk el; 
hogyan illeszkedhetnek egymáshoz azok a különféle tevékenységek, amelyek minden 
erőfeszítés ellenére sem kapcsolódtak össze addig. ilyenkor számos különböző terület 
szakértőinek együttműködése vezethet megoldásra. a dél-koreai samjeong általános 
iskolában különböző szakos tanárok (természettudományok, koreai, erkölcstan, 
művészet, társadalomtudományok) készítettek integrált tantervet, a fenntarthatóság 
egyetemi szakértőivel, civil szervezetek energia szakértőivel és az üzleti szektor 
képviselőivel közösen. az együttműködés nyomán olyan integrált nevelés valósult meg, 
amelynek révén 30%-kal csökkent az energiafelhasználás az iskolában. a partnerség 
lényege azonban, hogy tisztában kell lenni egymás céljaival és érdekeivel. ha nincsenek 
ezeknek tudatában, és saját szükségleteiket és pozíciójukat erőltetik egymásra, akkor 
a partnerek (akár iskolák, akár civil szervezetek, vagy egyetemek, vállalatok) egyike 
sem old meg egyetlen fontos problémát sem. ezért a partnerségben minden egyes 
résztvevőnek meg kell ismernie a többieket.

Az erőforrások feltárásának előnyei
a külső támogatások, mértéküktől függetlenül, segítséget jelentenek az iskoláknak és a 
civil szervezeteknek a fenntartható fejlődésre nevelési programok kezdeményezésében 
és megvalósításában, mert bizonyos erőforrásokat mozgósítanak. a támogatás 
származhat vállalatoktól vagy az önkormányzattól is: előbbiek a társadalmi 
felelősségvállalást, utóbbiak a javak visszaforgatását gyakorolják. amikor az iskolák vagy 
civil szervezetek önkormányzat és a vállalatokkal szövetkeznek, anyagi erőforrásokhoz 
jutnak, amelyek képessé teszik őket az iskolákban és a helyi közösségekben a 
programok megvalósítására. ahhoz, hogy ezeknek az eredményei mindenki számára 
előnyösek legyenek, a fenntartható fejlődésre nevelési programok folyamatának és 
eredményeinek is átláthatóknak és láthatóknak kell lenniük.

A partnerségben működés előnyei
az eltérő nézetek, szervezeti formák és eszmeiség okán a partneri kapcsolatban a 
szereplők kihívásokat élnek meg, azonban éppen ezáltal előnyökhöz is jutnak, 
hiszen tudást és tapasztalatot szereznek, amelyet együttesen a helyi közösség 
fenntarthatósága felé fordíthatnak. a dél-koreai sangwoon általános iskola például 
a helyi közösséggel együttműködve napelemeket szerzett be: ezek a közösség és az 
iskola fenntarthatóságát is szolgálják. ebben az együttműködésben az iskola és a helyi 
közösség együtt tanult az alternatív energiaforrások, így a napenergia szükségességéről 
és hasznáról, megosztotta tapasztalatait, megoldotta a problémákat, és kéz a kézben 
haladt a fenntarthatóság felé. ha a tanulók jövőbeli potenciálját tekintjük (lásd az ábrát), 
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A hálózatosodás kihívásai
a hálózatosodás célja túlmutat azon, hogy a résztvevők gyakorlatát fejlessze, vagy hogy 
a jobb iskolák vagy partnerek jobb megoldásait a rosszabbak felé csatornázza: ehelyett 
a kölcsönös tanulás révén a résztvevők látókörét szélesíti, elképzeléseit és jövőképét 
gazdagítja. a hálózatosodás mint eszköz arra szolgál, hogy bevonja a résztvevőket az 
összes tanulóval és a társadalom egészével szembeni közös erkölcsi kötelességünk által 
szabott elvárások teljesítésébe. a fenntartható fejlődésre nevelésben a hálózatosodás 
hatékony lehetne, ha elfogadnánk a david hopkins könyvének címében kifejezett 
attitűdöt: minden iskola kiváló iskola (hopkins 2007). a címet általánosíthatjuk, 
kijelentve hogy minden partner kiváló partner. annak az előfeltételnek a nyomán, 
hogy minden partner kiváló, hatékony partnerségek hozhatók létre különböző iskolák, 
vagy iskolák és más társadalmi szereplők között, hiszen mindannyian a tőlük telhető 
legtöbbet megteszik azért, hogy a fenntarthatóság célkitűzéseit elérjék, és mind 
képesek és hajlandóak a saját gyakorlatuk továbbfejlesztésére, a hálózat által kínált 
kölcsönös tanulási folyamatban.

ESETPÉLDA
Andrea Binder-Zehetner

Milyen kommunikációt folytatnak az iskolák és közösségek együttműködései?
a fenntartható fejlődésért munkálkodó iskolák és közösségek közötti 
együttműködésekben a kommunikációs folyamatok a projekt témáját és magára az 
együttműködés gyakorlatát is érintik. a bécsi local agenda 21 kétirányú kommunikációs 
stratégiát épített fel, ami az együttműködés során hasznosnak bizonyult. a környezeti 
kommunikáció alkalmazása segíti a magára az együttműködésre adott reflexiók 
átadását. egyensúlyt kell találni a külső célokra és a belső folyamatokra irányuló 
kommunikáció között, hiszen a projekt tartalmára irányuló kommunikáció nem 
pótolhatja az együttműködés történéseire vonatkozó kommunikáció hiányát.

Hogyan építhető fel egy projektben az együttműködés kezdetétől fogva közös 
szempont- és célrendszer?
mindenekelőtt megfelelő helyre van szükség, ahol kommunikálunk. a local agenda 
21 esetén ez a kerületi la21 vezetőségi csoportja volt. a vezetőségi csoport a kerületi 
politikusokból és választópolgárokból áll, akik a helyi local agenda csoportokat 
képviselik. az iskolák és közösségek együttműködése során egy vagy két tanuló is részt 
vett az évente négyszer ülésező vezetőségi csoport munkájában.

Az együttműködés kihívásai
a partnerség kezelésének egyik legnagyobb kihívása az, hogy a közös cselekvések 
feladatait mindenki magának érezze, és ezekért felelősséget vállaljon. mivel egyrészt az 
iskolák a nevelési-oktatási folyamat eredményességéért felelnek, az iskola magáénak 
kell, hogy érezze a küldetésnyilatkozatát, biztosítva, hogy az együttműködés nevelési 
céljai a tantervhez illeszkednek. másfelől a többi partnernek szintén magáénak 
kell éreznie a célokat, és meg kell győződnie arról, hogy saját céljait is teljesíti az 
együttműködés. az egészséges egyensúly megtalálása, amely szilárd alapot biztosít 
a közös célok és elképzelések együttes cselekvések révén történő megvalósítására, 
komoly kihívás. mivel a partnerek érdekei eltérnek, az egyensúlykeresés nehéz 
feladat. az iskolák fő célja a tanulók fenntarthatósággal kapcsolatos tudatosságának 
fejlesztése kell legyen, míg a partnereket jellemzően konkrét cselekvés vagy terület 
érdekli. az iskoláknak nagyon világosan kommunikálniuk kell, milyen mértékben 
tudnak hozzájárulni adott partner adott céljának eléréséhez (lásd a szövegdoboz 
példáját).

„a kreatív dokumentáció és prezentáció szintén része volt annak a projektnek, 
amelyen a tanulók dolgoztak. a prezentációk révén lehetőségek adódtak 
hasonló, jövőbeli projektekre, a tanulók azonban nem akartak bekapcsolódni, 
hiszen nem akarták kétszer ugyanazt csinálni… az iskola számára anyagilag 
kecsegtető volt az ismételt részvétel lehetősége, de a tanárok sem akarták az 
ismétlést, mivel fő céljuk nem a projekt (eredmények szempontjából) sikeres 
végrehajtása, hanem a projektek által nyújtott tanulási lehetőség volt.” (steiner, 
2011)

a fenntarthatósággal kapcsolatos együttműködések kihívása az is, hogy az iskolák 
gyakran érzik úgy, hogy nemcsak a tanulók, de a külső partnerek nevelésében is 
felelősségük van: más szóval van egy olyan elvárás az iskolákkal szemben, hogy 
az egész társadalom attitűdjét formálják. a kérdés az, mit tegyen az iskola, ha a 
partnerei – és főként a szülők – nem tartják a fenntarthatóságot olyan fontosnak, 
mint az iskola. felvállalhat-e az iskola konfliktust a szülőkkel, például azáltal, hogy 
meggyőzi a tanulókat, hogy a családjaik néhány szokása (például az autóhasználat 
vagy a távoli nyaralás) káros a környezetre, és ezáltal etikátlan? az egyik lehetséges 
válasz az, hogy az iskolák ne fogalmazzanak meg egyetlen meghatározott választ 
semmilyen viselkedésről, hanem nyújtsanak szempontokat a továbbgondoláshoz, 
és hangsúlyozzák, hogy a konkrét döntést az adott helyzet adott szereplőinek kell 
meghozniuk.
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számos kérdés pontosítja, egyúttal a becslést is segítve. az első körben minden 
csoporttag külön-külön ad becslést, majd közösen értékelik az eredményeket. 
a második körben a csoport közösen ad becslést: ezáltal a projekt megítélése és 
az azzal kapcsolatos közös tudás épül, amelyből a jövőbeli munka is táplálkozik. az 
értékelés felderíti a projekt gyengeségeit is, és ezek nyomán módosítja a munkatervet. 
a megbeszélés folyamata és az eredmények pókhálódiagramon történő ábrázolása 
segít a projekt támogatásával kapcsolatos döntéshozatalban és az la 21 keretein belüli 
megvalósításban.

A bizalom az együttműködés kovásza – hogyan építhető fel?
az együttműködés kezdetén nemcsak a projekt céljaival és tartalmával kapcsolatos 
közös elképzelést kell kialakítani, hanem meg kell indokolni az együttműködést, 
és megvizsgálni a leendő partnerek megfelelőségét is. a bizalom a tevékenységek 
közben épül, amikor a partnerek a megállapodásokat betartják és a tevékenységekkel 
kapcsolatos elvárásokat teljesítik. a hosszútávú elköteleződés az együttműködésekben 
szintén hozzájárul a bizalom építéséhez. a bizalom hatására könnyebb és gyorsabb 
döntéseket hozni, és a konfliktusok veszélye is csökken az együttműködésben.

Az együttműködés a partnerek közötti jó személyes kapcsolatokból táplálkozik
 a mi példánkban a tanár volt az a szereplő, aki az iskola (külső és belső) partnereivel 
is képes volt jó kapcsolatokat kiépíteni. tapasztalt pedagógus, aki más tantárgyakat 
tanító tanárokkal is gyorsan közös hangot talál. tudták már róla, hogy érdekes és sikeres 
projekteket vezet, ezért könnyebben elintézte azt is, amikor a tanulóknak az iskolán 
kívül kellett a projektmunka során dolgozniuk. szabadidejében is nagyon aktív személy 
(civil elköteleződés, levéltáros és zenész), ezért megfelelő tapasztalatokkal rendelkezett 
ahhoz, hogy megértse az iskolán kívüli partnerek gondolkodásmódját és igényeit.

a tanulók ellenőrző lista segítségével készülnek fel a munkájuk bemutatására: így 
biztosan le tudják írni, mit szeretnének csinálni: cím, cél, lépések, szükséges források 
és együttműködő partnerek. a vezetőségi csoport tagjai közösen ellenőrzik a 
fenntarthatóság szempontjait, egyebek mellett az alábbi szempontok alapján:

•	 Partnerség	 és	 együttműködés:	 Milyen	 hatással	 van	 a	 projekt	 a	 párbeszéd	
kialakulására és a tanulási folyamatokra?

•	 Megelőzés:	Hogyan	segíti	elő	a	projekt	a	környezeti	és	egészségi	károk	megelőzését?
•	 Globális	 felelősség:	 Milyen	 globális	 hatásai	 vannak	 a	 tervezett	 helyi	 szintű	

cselekvéseknek? a helyi cselekvések nem történhetnek a világ más részén élő 
emberek és a környezet rovására.

•	 Önszerveződés	 és	 egyéni	 felelősség:	 Hogyan	 segíti	 elő	 a	 projekt	 az	 állampolgári	
felelősségvállalást, a kreativitást és a szomszédi segítségnyújtást?

•	 Sokféleség:	Hogyan	hat	a	projekt	a	környezet	és	a	társadalom	sokféleségére?
•	 Közelség:	Milyen	hatással	van	a	projekt	az	élő,	természeti	környezetre?
•	 Azonosságtudat:	 Hogyan	 hat	 a	 projekt	 a	 kerületben	 élők	 azonosságtudatára,	 a	

kerület imázsára és jellegzetességeire?

FIGURE: sustainbaility check – fenntarthatóság ellenőrzése

minden egyes célt mínusz háromtól (rendkívül rossz hatás adott szempontból) plusz 
háromig (optimális hatás adott szempontból) értékelnek. a partnerek közösen adnak 
becslést a projekt hatásaira az adott szempontok alapján. az egyes szempontokat 
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ez ad keretet a fenntarthatóság értelmezéséhez. ezért a fenntarthatóságnak csak egy 
erős modellje lehet értelmes:

4. ábra: (http://nz.phase2.org/what-is-strong-sustainability, utoljára látogatva: 2013.01.18.)

amikor a második kérdésre keresünk választ, azt tapasztaljuk, hogy a valós 
cselekvésekben szükséges szemléletváltás csak akkor következik be, hogyha a 
felnőttek és a fiatalok együtt dolgoznak az iskola és a közösség együttműködésében 
az „egy bolygónyi életért” (jackson,2005). olyan tanuló szervezeteket kell kialakítaniuk, 
amelyeket a részvétel, a közös alkotás és az azonosságépítés jellemez, hosszú távú 
elköteleződéssel és közös cél, jelesül a fenntarthatóság felé történő átmenet által 
motiválva. közösen virtuális játékok helyett valós tevékenységeket kell végezniük, a 
változás előmozdítóiként.

Végül: mikor történik tanulás? a leginkább tudományosan megalapozott, kutatásra 
épülő választ talán john hattie adja meg, tömören és világosan: azok a nevelők hoznak 
változást, „akik elkötelezik a tanulókat, (a tanulás) alanyaivá teszik és inspirálják őket, és 
akik a tanulás iránti szenvedélyt kommunikálják”. „Azok a módszerek működnek legjobban, 
amelyek aktív és közvetlen bevonódásra épülnek, és a tanulás és tanítás folyamatában 
való magas részvételre.” A hatékony „tanulás a tanuló aktív bevonását igényli: a 
tanulás elsősorban társas tevékenység […]”. (hattie, 2009) az iskolák és közösségek 
projektjei termékeny talajt biztosítanak az ilyen szociális tanuláshoz: éppen ez adja 
jelentőségüket. ha ilyen elvekre épülnek, a siker szinte garantált.

 4. fejezet: MIÉRT

Milyen kihívásokat rejt a fenntartható fejlődésre nevelés koncepciója?
Melyek azok a témák, amelyek fordulópontot hozhatnak az iskolák illetve a 
közösségek életében?

a miért fejezet Elméleti összegzése a minőségi tanítás és tanulás jellemzőinek és a 
fenntartható fejlődésre nevelésnek a kölcsönös kapcsolatait mutatja meg.
az Előnyök a helyi közösségek és az iskolák számára is az életből vett példákon 
keresztül mutat meg valós lehetőségeket az iskolában tanultak hasznosítására. a helyi 
közösségek a társadalmi felelősségvállalás gyakorlatára és az iskolákkal való kapcsolat 
fejlesztésére találnak példákat.
a Kihívások részben a megbízható együttműködések leggyakoribb problémáit, így 
az inkluzív munkakörnyezet megteremtését, a megfelelő elköteleződés elérését, a 
reális cselekvési terv kidolgozását és a partnerek közötti hosszútávú együttműködés 
fenntartását vázoljuk fel.
az Esetpélda azt mutatja be, hogyan vezetnek a különféle együttműködési stratégiák 
más-más eredményre: három megtörtént eseten mutat be nyer-nyer helyzeteket.

ELMÉLETI ÖSSZEGZÉS 
Rolf Jucker

ha a fenntartható fejlődésre nevelés keretein belül folytatunk iskola és közösség közötti 
együttműködést, akkor három dolgot kell tisztáznunk:

(1) mi a célunk, más szóval mit értünk fenntartható fejlődés alatt?
(2) mi működik megfelelően a szociális tanulás során (hiszen az együttműködés 

maga is szociális tanulás)? és
(3) mi szükséges ahhoz, hogy tényleges tanulás történjék? (jucker, 2011)

a célok tisztázásához meg kell értenünk a vitán felül álló tudományos tényeket. egyfelől 
azt, hogy maga a föld véges, nem növekvő, anyagi értelemben zárt ugyanakkor a 
szintén véges és nem gyarapodó napenergiát befogadó energetikailag nyitott rendszer 
ökoszisztéma. másfelől azt, hogy emberi lényekként teljes mértékben függünk 
a bioszférától, amelynek ökoszisztéma szolgáltatásai nélkül egyetlen napig sem 
maradnánk fenn (Chivian, Bernstein, 2008). Vagyis korlátozott forrásoktól függünk, és 



32 33

2.  Inter- és transzdiszciplináris szemléletet alapoz meg
 a pedagógusok a tanítási órákon egyre inkább a témára összpontosítanak, míg más 

tárgyak kapcsolódó témái és az adott kontextusban (iskolai valóság) megszerzett 
tudás köznapi alkalmazása háttérbe szorulnak.

 az iskolák és közösségek együttműködései segítik a különböző tantárgyak 
együttműködését is, világossá téve az összefüggéseket és az interdiszciplináris 
megközelítésmód jelentőségét. az iskolán kívüli érdekcsoportok szempontjai 
és gyakorlati tudása szintén megjelennek. olyan valós transzdiszciplináris 
megközelítésről beszélhetünk, amelyben a közösség tudása éppen olyan 
értékes,mint a klasszikus (tantervben meghatározott) tudás.

Az iskolák és közösségek együttműködése a fenntartható fejlődésért
ellenőrzőlista az előnyökhöz:
•		Nyer-nyer	helyzetet	nyújt	minden	partnernek.
•		A	maguk	komplexitásában	vizsgál	fenntartható	fejlődéssel	kapcsolatos	
   témákat.
•		Tiszteli	a	különböző	érdekcsoportok	tudását	és	álláspontját.
•		Valós	jövőképet	kínál.
•		A	fenntartható	fejlődéssel	kapcsolatos	értékeket	közvetít.

3.  Megerősíti a tanári kompetenciákat
 lehetséges, hogy a pedagógusok nem elég magabiztosak, vagy esetleg nem látják 

a fenntarthatóság jelentőségét szaktárgyukon belül vagy az osztályban folytatott 
munkájukban. az iskolák és közösségek együttműködése során maga a pedagógus 
is sokat tanulhat a fenntartható fejlődésről, miközben megfelelő készségeit fejlődnek 
ahhoz, hogy tudásukat továbbadják tanítványaiknak. a fenntartható fejlődésért tett 
együttműködések sok „aha-élményt” kínálnak a pedagógusok számára.

4.  Valós tanulási arénákat kínál a fenntartható fejlődéshez
 a fenntartható fejődés összetett és szerteágazó fogalom, amelyet egyaránt nehéz 

megtanítani és megtanulni is. az iskolák és közösségek együttműködése valós 
példákat ad a fenntartható fejlődésre. a közvetlen tapasztalatszerzés hatékonyabb 
és olyan betekintést enged, amelyeket az osztálytermi munka során nem lehet 
megadni, noha fontosak a fenntartható fejlődés megértéséhez.

5.  A tanulók megismerhetik a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos értékeket
 a fenntartható fejlődés értékekhez és attitűdökhöz is szorosan kötődik. az iskolai 

munka mégis egyre inkább kompetenciák fejlesztésére és tanulási eredményekre 

ELŐNYÖK
Wim Lambrechts

számos okot találhatunk arra, hogy iskolák és közösségek a fenntartható fejlődés 
témájában kezdjenek együttműködésbe. ebben a részben az együttműködések 
előnyeiről lesz szó, és ötleteket adunk a továbbfejlődéshez. a következő listán foglaljuk 
össze az iskolák és közösségek fenntartható fejlődésért tett együttműködéseit:

Előnyök az iskolák számára:

1. Gazdagítja a rendszerszemléletet (és más fenntarthatósággal kapcsolatos 
kompetenciákat)

 a mai oktatás túlságosan is a szaktárgyakra és a tudás visszaadására épül. a 
fenntarthatósággal kapcsolatos kompetenciák egy részét, különösen a 
rendszerszemléletet, a jövőkép kialakítását, az értékek és a felelősség kérdéseit 
a „klasszikus” osztálytermi munkában nehéz fejleszteni. az iskola és a közösség 
együttműködése a fenntartható fejlődésért különleges lehetőséget kínál a 
rendszerszemlélet kialakítására. az együttműködés során a tanulók összefüggéseket 
fedeznek fel egyes közösségi problémák között, és megtanulják ezeket valós 
helyzetekben kezelni.

Előnyök az iskola számára Előnyök a közösség számára

•	 gazdagítja	a	rendszerszemléletet	(és	
más fenntarthatósághoz köthető 
kompetenciákat);

•	 segíti	az	inter-	és	transzdiszciplináris	
megközelítésmód megjelenését;

•	 erősíti	a	tanári	kompetenciákat	
(„oktatók oktatása”);

•	 valós	példákat	kínál	a	fenntartható	
fejlődésre;

•	 a	fenntartható	fejlődéssel	
kapcsolatos értékeket ismerhetnek 
meg a tanulók;

•	 lehetőségeket	ad	a	tanulóknak	és	az	
iskolának arra, hogy a gazdaságról, 
cégekről és a szakmai életről 
tanuljanak;

•	 segíti	a	tanulók	pályaválasztását;
•	 lehetőségeket	kínál	a	generációk	

közötti tanulásra.

•	 jobb	imázst	és	megértést	biztosít;
•	 a	helyi	közösség	használhatja	az	

iskola létesítményét;
•	 társadalmi	ismertséget	és	támogatást	

ad a kezdeményezésnek;
•	 a	tanulók	önkéntesként	és	

gyakornokként is dolgozhatnak;
•	 jobb	lehetőséget	ad	a	társadalmi	

(vállalati) felelősségvállalásra;
•	 lehetőséget	nyújt	a	vállalatoknak	

arra, hogy megismerjék az iskolákat, 
beleértve a jövő munkavállalóit, 
szakértőit, munkásait, fogyasztóit, 
döntéshozóit (amivé a tanulók válnak 
majd, lást 3. fejezet, előnyök).



34 35

4.  A tanulók önkéntesként és gyakornokként is dolgozhatnak
 a fenntarthatósági kezdeményezésekben a közösségek gyakran a szegénység 

vagy a forráshiány témáival foglalkoznak. ugyanakkor az iskola és közösség 
együttműködése egyesíti az erőket, és lehetőséget nyújt arra, hogy a munka részét 
tanulók vagy gyakornokok végezzék.

5.  Jobb lehetőséget ad a társadalmi (vállalati) felelősségvállalásra
 a társadalmi és környezeti felelősségvállalás egyre inkább elvárás a közösségekkel 

szemben. az iskolákkal való együttműködés során ezt a gyakorlatba lehet ültetni, 
hiszen az iskoláknak a társadalmi és környezeti kezdeményezésekkel kapcsolatban 
már van tapasztalatuk.

6.  Lehetőséget nyújt a kölcsönös megértésre
 mind az iskolai, mind a közösségi partnernek előnyt jelent a közös nyelv és a 

párbeszéd kialakítása az együttműködés során. az egyedi, egyéni és különleges 
előnyökön felül (mint például a szakmai életről szerzett többlet információ a 
tanulók számára agy a jövőbeli polgárok megismerése a vállalatok számára) a 
kölcsönös megértés a projekten túl is tiszteletet ad: ezért az iskolák és közösségek 
együttműködései a jövőt építik.

KIHÍVÁSOK 
Bernarda Moravec és Simona Slavič Kumer

a következő részben néhány ellenőrző listán keresztül mutatjuk be, milyen közös 
kihívások származhatnak az együttműködés okából. a sikeres együttműködések fontos 
összetevőit érdemes tiszteletben tartani. a megbeszélések idő- és munkaigényesek, 
később mégis megtérülő befektetést jelentenek. szintén érdemes minden lehetséges 
kihívásra előre felkészülni ahhoz, hogy az együttműködések résztvevői a legfontosabb 
célok elérésére összpontosítsák munkájukat, és a felmerülő problémák ne vonják el 
figyelmüket menet közben.

A sikeres együttműködések fontos összetevői:
•	 Alapvetően	fontos,	hogy	értékes	célt	találjunk	együttműködésre,	és	már	a	munka	

legelején erre fókuszáljunk. nagyon fontos, hogy elegendő időt biztosítsunk az 
összes partner megfelelő és egyetértésen alapuló elköteleződésére. tisztában kell 
lenniük a kompromisszumok szükségességével. amikor a sikeres együttműködés 
eredményeit más iskolákkal és közösségekkel megosztjuk, legyünk tisztában a 

összpontosít, miközben az értékek alig jelennek meg az osztályban, hiszen ezeket 
nehéz tanítani, mérni és értékelni. az iskolák és közösségek együttműködése a 
fenntartható fejlődésért lehetőséget ad bizonyos értékek és attitűdök elsajátítására 
úgy, ahogyan azok a mindennapi élet valós helyzeteiben megjelennek.

az iskolák és közösségek együttműködése minden résztvevő számára új 
szempontokat nyújt!

6.  Lehetőséget kínál arra, hogy különböző szempontrendszereket ismerjenek meg
 a legtöbb oktatási rendszer gyenge pontja a különböző vélemények, álláspontok 

és megoldási javaslatok sokféleségének megismerése. az iskolák és közösségek 
együttműködésében generációk közötti tanulás történik: a különböző életkorú és 
különféle társadalmi csoportokba tartozó emberek párbeszéde jobb megértéshez 
vezethet, emellett pedig az iskolák számára lehetőséget kínál arra, hogy a 
gazdaság vagy az üzleti szféra szempontjait megismerjék, és a tanulók mélyebben 
megismerkedjenek a szakmai élettel, megalapozva pályaválasztásukat vagy 
továbbtanulásukat.

Előnyök a közösségek számára:

1.  Jobb imázst és megértést biztosít
 a közösségek gyakran küszködnek bizonyos csoportok (például elszigetelt 

közösségek) bekapcsolásával, vagy céljaik, küldetésük tisztázásával. az iskola és 
közösség közötti együttműködés segítheti a közösséget és annak tagjait abban, 
hogy megértsék a közösség céljait, jobb imázst alakítsanak ki, és minden résztvevő 
jobban megismerje magát a közösséget vagy a szervezetet.

2.  A közösségek használhatják az iskola létesítményét
 az iskolák remek lehetőségeket kínálnak a helyi közösségek számára: találkozási 

tereket vagy közös munkára alkalmas helyeket, így összekötve a különböző 
érdekcsoportokat is.

3.  Társadalmi ismertséget és támogatást ad a kezdeményezésnek 
 a közösségek számára nehézséget jelent a fenntarthatósági problémák 

összetettsége. az iskolák és közösségek együttműködése lehetőséget ad különféle 
érdekcsoportok (tanulók, tanárok, szülők) bevonására és visszajelzések gyűjtésére, 
társadalmi támogatás megalapozására, és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
kezdeményezések sikerének növelésére.
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alkalmas formáinak megtalálását. sok országban az iskola vezetője anyagi 
felelősséget is vállal, ami szintén kulcsfontosságú szerep. 

•	 A	közös	nyelv	megtalálása	szintén	kihívás:	a	„Hol”	és	„Kik”	fejezetekben	ötleteket	
adunk erre. a hatékony kommunikáció és a reflexióra adott elegendő alkalom 
biztosítja az együttműködés fenntarthatóságát (időtállóságát).

ESETPÉLDA

CO2NNECT
Astrid Sandås 

miközben a fenntartható fejlődésre nevelés a legtöbb országban kifejezett 
támogatottságot élvez, ez az oktatási rendszerbe mégsem épült még be megfelelően. 
a suPPort élethosszig tanulás Comenius multilaterális projekt (www.support.eu) 
ikt alapú kampányba kezdett az iskolai tevékenységekhez köthető szén-dioxid 
kibocsátás mérséklésére. azért ezt a témát választotta, mert minden iskola termel szén-
dioxidot, ezért az iskolák számára közös problémáról van szó. nemzetközi projektként, 
a különböző országok megoszthatták projektötleteiket, és kifejezetten mérhető 
eredmények mellett számos tapasztalatcserére került sor.
a konzorcium „Co2nnect: Co2 az iskolába menet” címmel a fenntartható közlekedés 
témája köré építette fel az iskolai kampányt. a résztvevő tanulók a saját iskolába 
járásukhoz kötődő Co2 kibocsátást vizsgálták: az adatokat nemzetközi adatbázisba 
töltötték fel, majd az eredményeket elemezték és értékelték, és helyi projekteket 
kezdtek. a kampány közvetlen instrukciós vonatkozása révén az iskolákat ösztönözte 
partnerségek kialakítására és együttműködésre a web alapú hálózatban más iskolákkal, 
kutatókkal, vagy saját közösségük szervezeteivel. 

a weboldal dinamikus részvételi modellt támogatott, beleértve:
•	 adatábrázoló	és	elemző	eszközöket
•	 megbeszéléshez	kérdéseket
•	 számos	témában	útmutatást
•	 „kérdezd	a	szakértőt”	funkciót
•	 lehetőséget	projekt	beszámolók,	ötletek,	képek	és	iskolai	információ	feltöltésére
•	 nemzeti	és	nemzetközi	linkeket	a	fenntartható	fejlődésrenevelésről,	az	éghajlat	és	a	

közlekedés témáiról
•	 online	tanulói	és	tanári	kérdőíveket
•	 nemzetközi	iskolai	vetélkedőt.

projekt kezdeti céljaival, és hivatkozzunk azokra a tevékenységekre, amelyek ezek 
teljesüléséhez vezettek.

„a nagy kihívás az, hogy befogadó szerkezetet teremtsünk egy hagyományosan 
hierarchikus szervezetben. de ha van erre akarat, módot is lehet találni. annyi 
ember van, akik a kölcsönösség értékét érzik. ők lehetnek a változás motorjai 
és multiplikátorai.” (Wiener neudorf inklúziós Projekt, együttműködés oktatási 
intézmények és az önkormányzat között a fenntartható fejlődésért)

•	 Az	 együttműködést	 részvételi	 alapon	 kell	 szervezni:	 a	 célrendszer,	 a	 nyelv,	 a	
munkaterv megosztása alapvető a hatékony tervezéshez.

•	 A	 sikeres	 együttműködések	 szoros	 partnerségre	 épülnek,	 amelyben	minden	
partner tiszteletben tartja az alapelveket és elköteleződik mellettük: ide értjük 
a kölcsönös tiszteletet, és az egyes partnerek egymást kiegészítő készségeinek 
elismerését.

•	 A	 jó	 tervezés	és	a	szoros	partnerség	a	sikeres	együttműködés	alapjai,	amelyet	
az idő ütemezése és a partnerek egyetértése jellemez. Így minden résztvevő 
felelőssége és feladatai világosan leírhatók.

Néhány további kihívás:
•	 Kimerítő	folyamat	közös	értékek,	oktatási	és	társadalmi	célok	azonosítása.	 Időt	

és munkát igényel, de az együttműködés nem válhat tartóssá közös célok és 
kölcsönösen tiszteletben tartott értékek nélkül. az együttműködés világosan 
megfogalmazott értékei a konfliktusok csökkentéséhez is hozzásegítenek. a 
célokat pontosan, de eléggé tágan fogalmazzuk meg ahhoz, hogy minden 
oktatási szempontot felöleljenek, csakúgy, mint a közösségi szervezetek és az 
iskolai dolgozók készségeit.

•	 A	 projekt	 megfelelő	 kereteinek	 és	 célrendszerének	 résztvevő	 kialakításához	
nagyon érzékeny vezetésre van szükség.

•	 Az	 együttműködő	 csoport	 tagjai	 szervezeti	 és	 szerkezeti	 korlátokkal	 is	
küzdenek, egyéni problémák mellett. mielőtt a munkát megkezdjük, az anyagi 
vonatkozásokat is tisztázni kell. a partnereknek reálisan és őszintén fel kell tárniuk 
elköteleződésük okait, kapacitásukat és a ráfordítható időkeretüket. az értékelési 
stratégia részeként megfelelő üzleti tervre is szükség van.

•	 Az	 iskolákban	 a	 vezetés	 fontos	 szerepet	 tölt	 be	 az	 együttműködésben.	 Ők	
támogatják azokat a pedagógusokat, akiknek van kapacitása a részvételre. 
segítik a közösségen belüli partnerek megtalálását, támogatják a kulcsfontosságú 
célok megfogalmazásának folyamatát, és esetleg az együttműködés leginkább 
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képesek megérteni és kihasználni az ikt-eszközök lehetőséget, akkor önmagukban 
az eszközök nem elegendők. a Co2nnect weboldal alapvető útmutatót nyújtott, 
kiegészítő anyagokkal és az iskolafejlesztés témájában linkekkel, de az iskoláknak még 
több támogatásra van szükségük ahhoz, hogy a pedagógiai reflexió és a szervezeti 
tanulás kultúráját kialakítsák. a legitimitás, teljesítés és támogatás gondolata egy 
olyan ikt alapú kezdeményezésben, mint a Co2nnect ezért éppen olyan lényeges, 
mint magának az innovációnak a tartalma és szerkezete. meglévő iskolafejlesztési 
programokba ágyazva megsokszorozódik a hatásuk a hosszú távú iskolafejlődésben 
és kapcsolatépítésben.

a Co2nnect nagyon sikeres példát adott a fenntartható fejlődésre nevelés 
újabb formáihoz, és eredményesen mutatva be példákat számos iskolában az ikt 
alkalmazásokra is. az oktatáspolitika területén a Co2nnect nyilvánvalóan hozzájárult 
az iskolafejlesztéshez a résztvevő intézményekben, de ebben lehetett volna 
nagyobb hatása is. ugyanakkor a Co2nnect nemzeti és nemzetközi oktatáspolitikai 
keretrendszerének hatásai hosszabb távon jelentkeznek, ezért jelenleg nehéz azokat 
értékelni.

a Co2nnect sikerének tükrében érdemes megvizsgálni, beépíthetők-e a projekt 
gondolatai és alapelvei későbbi fenntartható fejlődésre nevelési programokba. a 
Co2nnect-hez hasonló ikt eszközök a kollaboratív tanulási arénák új formáit és a 
részvételre épülő tanulási folyamatokat ösztönözhetik a világ számos iskolájában, erős 
és sokféle tanulási eredményt hozva. az iskoláknak szükségük van efféle konkrét és jól 
strukturált lehetőségekre, hálózatokra és tevékenységekre ahhoz, hogy előmozdítsák 
és gazdagítsák a projektmunkát a helyi közösséggel való együttműködésben, és az 
iskola fejlesztésében.

a Co2nnect tapasztalatai azt mutatják, hogy az „instrumentális” és az „emancipált” 
megközelítésmód jól ötvözhető az oktatásfejlesztésben, szinergiát képezve a strukturált 
külső kezdeményezések és a helyi szinten létrehozott tanulási arénák és folyamatok 
között.

a Co2nnect kampány volt az alapja a Codes kampányának is, amely a közösséggel 
való együttmáködést célozta. a www.co2nnect.org oldal ingyenes iskolák számra, és 
17 nyelven (köztük magyarul is) hozzáférhető.

a tanulók az éghajlatváltozás témakörében gyarapíthatták tudásukat. a tanulási 
eredmények közé tartozott még a problémamegoldás széles skálája, valamint a projekt 
menedzsment készségek. számos más készségük is fejlődött, köztük az attitűdváltás és 
a fenntarthatóság értékei.

a Co2nnect értékelése megmutatta, hogy innovatív oktatási projekt volt. (Benedict, 
2010) a jelentés értékelte a Co2nnect rövidtávú céljainak megvalósulását és hosszú 
távú célját, „a fenntartható fejlődésre nevelés megértésének és gyakorlatának 
fejlesztését” is. az információforrások közé tartozott a Co2nnect weboldala, a suPPort 
partnereitől származó információ és visszajelzés, valamint a 207 résztvevő tanár által 
kitöltött kérdőív.

az eredmények szerint a tanulók és iskolák által elért pozitív tanulási eredmények 
korreláltak az iskola-közösség együttműködésének intenzitásával. számos 
készségterületen, így az attitűdök és értékek terén, nehezebb volt eredményeket elérni, 
de épp ezek a területek jobban függtek az együttműködés mértékétől, mint például a 
komplex témák megértése vagy a tudatosság növelése. ez az eredmény alátámasztja 
azt a gondolatot, hogy a valós fenntarthatósági témák bevonása növeli a fenntartható 
fejlődésre nevelés eredményességét, a személyes bevonódáson és az állampolgári 
részvétel gyakorlásán keresztül. a Co2nnect eszköz ezt az együttműködést két módon 
is segítette:

1) az interneten tanulási arénát hozott létre iskola és közösség illetve iskola és kutató 
együttműködéséhez, illetve

2) a természettudományos tevékenység és az iskolai irányítás keretrendszerének 
megalkotásával segítette az iskolákat abban, hogy helyi tanulási arénákat hozzanak 
létre, amelyek az iskola és közösség együttműködésére épültek.

a Co2nnect példája rámutat az ikt erejére abban, hogy globális lehetőségek és 
motiváció megosztását biztosítja a fenntartható fejlődésre nevelésben. egy újfajta és 
sikeres fenntartható fejlődés tanulás és tanulási aréna prototípust alkotott, ikt alapú 
részvételi és partnerségi keretrendszer támogatásával. az innovációt készséggel 
adaptálta számos ország számos iskolája, meggyőző tanulási eredményeket mutatva fel.

az iskolák számára a Co2nnect számos pozitív eredményt hozott, fejlesztve a 
fenntartható fejlődésre nevelésben kompetenciáikat és kapacitásukat, de a Co2nnect 
és más ikt alapú eszközöket társítani kell az iskolafejlesztés más formáival ahhoz, 
hogy teljes potenciáljuk kibontakozzon. ha az iskolák nem fogékonyak és nem 
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a közösségi csoportok révén az iskola jobban tájékozódott saját jövőbeli elérhető 
emberi erőforrásairól, továbbá segítséget kapott a fejlesztéseihez a nagyobb 
közösségtől.

Cipruson3 „nyílt osztálytermeket” hoztak létre olyan tanulási színterek bevonásával, 
mint a helyi parkok, botanikus kertek, szolgáltató központok, rendőrségek, virág- 
és kertészeti üzletek, bevásárlóközpontok, önkormányzatok és helyi kereskedők. 
egy limassoli általános iskolában a „fogadj örökbe egy parkot” program szolgált 
tanulási környezetként, míg livadiában a 9-12 évesek a helyi termékek megőrzésén 
dolgoztak. a környezeti fenntarthatóságot (a helyi vizes élőhely mint a helyi lakosok 
által kézművességre használt nyersanyag – a szalma – termőhelyének megőrzése) 
a társadalmi és gazdasági fenntarthatósággal (a szalmaáruk helyi kereskedelmének 
fejlesztése, a helyi mesterségek védelme és megőrzése, a terület gazdasági 
fenntarthatósága és szociális kohéziója), valamint a kulturális fenntarthatósággal 
(művészetek, a szalma mint uralkodó helyi vegetáció által inspirált népdalok és táncok) 
kötötték össze.

mindegyik esetben a lakosság különböző hátterű, életkorú és szakértelmű csoportjai 
működtek együtt a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos közös célok eléréséért 
saját közösségükben, következésképp biztosították és javították életminőségüket 
ezen közös cselekvések és beavatkozások nyomán. a helyi önkormányzatok anyagi 
támogatással vagy szolgáltatásokkal segítettek, információt, szakértelmet adtak a téma 
gyakorlati megközelítéséhez.

az összes bevont partner számára nyer-nyer helyzetek teremtése és kölcsönös 
előnyök nyújtása révén a résztvevők kölcsönös tanulása valósul meg. ez 
hatással van az együttműködés élettartamára, hiszen rövidtávú (hónapokra 
vagy néhány évre szóló projekt) tevékenységekből az iskola és a közösség 
kapcsolatának rendszeres hagyományává alakítja azt.

 

3   http://codespedagogical.wordpress.com/

VÁLOGATÁS SIKERES ISKOLA ÉS KÖZÖSSÉG PROJEKTEKBŐL
Tóth Mária

az együttműködés tanulási útjai olyan sokfélék, hogy lehetetlenség általános 
szabályokat állítani mindenki számára. éppen ezért néhány inspiráló esetet mutatunk 
be arra, miért jár előnyökkel az iskolák és közösségek együttműködése.

dél-ausztriában, Winklernben, a carinthiai mölltal körzetben a hohe tauern Carinthia 
nemzeti Park és a helyi középiskola együttműködése1 vonzóbbá tette az iskolát, 
megállítva a tanulók elvándorlását, akik nagyobb városokban kerestek iskolát. emellett 
felhívta az emberek figyelmét a nemzeti Park helyi értékeire. a „nature-sports-fun” 
terepi program és a környezeti témák sikeres beemelése tantervbe azt eredményezte, 
hogy a tanulók felismerték a fenntartható fejlődés jelentőségét a régió környezetére, 
gazdaságára népességére nézve, ezért hajlandóak és képesek felelősséget vállalni 
annak jövőjéért. a tanulók a nemzeti part regionális „nagyköveteivé” váltak, ezzel a 
nemzeti park társadalmi elfogadottságát növelve, és a felelős, fenntartható cselekvést 
célzó tapasztalati tanulás révén saját kompetenciáikat fejlesztve. a programhoz a 
nemzeti park nyújtott anyagi és személyes támogatást.

az együttműködés révén az iskolák emberi illetve anyagi erőforrásokhoz j
uthatnak. az emberi erőforrások révén az iskolák frissíthetik tudásukat, 
információkhoz és lehetőségekhez juthatnak. az anyagi források közvetlen 
pénzügyi vagy technikai támogatást jelenthetek, amelyek adott területen 
juttatják előnyhöz az iskolákat.

egy másik iskola romániában2 az iskolaudvar felújítása kapcsán fedezett fel hasznos 
eszközt a fenntartható fejlődésre nevelésben. a szülői munkaközösség, az intézmény 
és egy civil szervezet közösen hozott változást az iskola életébe. a siker meggyőzte 
a gyermekeket és a felnőtteket is arról, hogy a szilárd akarat és elköteleződés 
hihetetlen változásokat hozhat a környezetben. az együttműködés során a tanulók 
ötleteit támogatva formálták át az iskolaudvart, kellemes, inspiráló, zöld, természetes 
környezetet hozva létre, ahol a gyermekek minden nap a szünidejüket tölthetik. 
az iskolának gazdasági okokból volt szüksége az együttműködésre és a felnőttek 
segítségére, valamint a gyermekek bevonására a változás létrehozásához.

1  http://codeswinklern.wordpress.com
2  http://codesherocluj.wordpress.com



42 43

a környezetpszichológia és környezeti kommunikáció szemléletmódja segít feltárni és 
megérteni az oktatási környezetekben zajló számos nyilvánvaló és rejtett folyamatot. 
az iskolák a tanítás, tanulás és a szocializáció viselkedési színterei: azaz ezeket a 
tevékenységek a pszichológiai-pedagógiai folyamatok és a fizikai terek összefonódó 
kontextusában kell vizsgálni.

az egyik fontos felismerés az, hogy az oktatási intézményeket elsődlegesen a 
gyermekek igényeinek megfelelően kell tervezni és fejleszteni. talán ez volt az 
egyik legnagyszerűbb dolog, ami a környezeti tervezésben valaha történt! a 
környezetpszichológiai kutatások rámutatnak azonban, hogy ezeket a szempontokat 
sokkal alaposabban fel kell tárni, figyelembe véve más felhasználók igényeit is, hiszen 
az oktatási intézmények vegyes feladatot látnak el: a gyermekeket számos közvetett és 
közvetlen módon, különböző szerepeket betöltő felnőttek tanítják és szocializálják, ezek 
a terek tehát munkahelyek. ez a két funkció (oktatási hely és munkahely; mindkettő igen 
összetett helyzet) ugyanazon a helyen helyezkedik el, és – optimális esetben – minden 
felhasználó igényeihez alkalmazkodni kell. a tervezett és irányított mechanizmusokon 
túl számos, elsősorban a szociofizikai kontextusból adódó, a háttérben zajló, nem 
irányítható folyamat történik (magánszféra szabályozása, territoriális viselkedés, státusz 
kommunikáció, stb.), amelyek a felhasználó csoportok szintjén egymással ütközhetnek. 
ezek a látens hatások néha számos nem adekvát viselkedés (agresszió, destrukció) 
forrásai, okai vagy kontextusai lehetnek. egy osztályteremben a zsúfoltság adódhat 
például a társas sűrűségből (túl sok ember adott területen) vagy a térbeli sűrűségből 
is (túl kicsi tér adott csoport számára). mivel a zsúfoltság lényege, a „túlzott tömörülés” 
teljesen eltér a két előző példában, a beavatkozásoknak is el kell térniük; míg az első 
példában a dolgozók számának csökkentése lehet megoldás, addig a másodikban 
a nagyobb tér. a környezetpszichológia és a környezeti kommunikáció alkalmazása 
oktatási környezetekben feltárhat, azonosíthat és megoldhat problémákat, így a nem 
adekvát viselkedések mérsékelhetők.

ELŐNYÖK
Brózik Péter

a sikeres együttműködések úgy születnek, hogy sokféle lehetséges partner talál 
lehetőséget a csatlakozásra. az eltérő vagy többszörös szerepet betöltő partnerek 
meghívásában a kommunikáció kulcsszerepet tölt be. a szülők és a pedagógusok is 
mind az iskola és egyben a közösség részei is. az önkormányzat politikai struktúra, de 
utalhat szülőkre (akik maguk is valaha tanulók voltak). a leendő hálózat szerkezete 

5. fejezet: HOGYAN

Milyen kihívásokat rejt a fenntartható fejlődésre nevelés koncepciója?
Melyek azok a témák, amelyek fordulópontot hozhatnak az iskolák illetve a 
közösségek életében?

Az Elméleti összegzés a környezetpszichológia szemszögéből írja le, hogyan 
segíthető a partnerek bevonása az együttműködésbe. a fizikai környezet alakításán túl 
(amelyhez a 7. fejezet kínál szempontokat), a kommunikáció a közösségek és iskolák 
tanulási folyamatának alapvető szempontja. a környezetpszichológia és a környezeti 
kommunikáció számos technikát ajánl ahhoz, hogy a résztvevők igényeinek megfelelő, 
problémamentes munkafolyamatot alakíthassunk ki.
az Előnyök az együttműködés minőségfejlesztéséről szól: ezek a szempontok előnyösek 
lehetnek a partnerek számára, ezáltal önfenntartó és önfejlesztő együttműködéseket 
eredményezhetnek, a fenntarthatóságot közösségi hagyománnyá téve.
a Kihívások a minisztérium iskolák és közösségek együttműködésének 
menedzseléséből fakadó alapvető tapasztalatait mutatja be. egy korábbi 
projekt példáján keresztül tanácsokat kínál a különböző szervezeti struktúrák 
együttműködéséből fakadó problémák kezeléséhez.
az Esetpélda részben egy általános iskolai tanár osztja meg tapasztalatait a 
nyilvánosságról: a blogok használata kollaboratív projektekben a kommunikáció új 
formája.

ELMÉLETI ÖSSZEGZÉS 
Dúll Andrea

a környezetpszichológia azzal foglalkozik, hogy hogyan hat a fizikai környezet a társas 
struktúrákra, illetve hogy hogyan befolyásolják vagy alakítják a társas struktúrák a 
körülöttük lévő fizikai környezetet.

a környezetpszichológiai és környezeti kommunikációs kutatások illetve a hétköznapi 
tapasztalatok szerint is, az oktatási intézmények – bölcsődék, óvodák, iskolák – 
kiemelkedően fontos szociofizikai környezetek. maga a „szociofizikai környezet” 
kifejezés az emberek (tanulók, dolgozók, szülők) és a fizikai környezetük (osztályterem, 
folyosó, iskolaépület, iskolaudvar) közötti kölcsönhatásra utal.
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A tudatosságtól a felelősség felé
a környezeti kommunikáció révén a közösség tagjai felfedezik és megértik a közösség 
működésének mögöttes viszonyait és kapcsolatait. segít azt is megérteni, miért fontos 
a közösség céljait hangsúlyozni az egyéni célok mellett, sőt időnként a személyes 
érdekeket időszakosan felülírva. ezáltal a résztvevők a közösségül felelős tagjaivá 
válnak.

Jobb kommunikáció, erősebb közösség
a megfelelő környezeti tervezés a közösség jobb működését segíti. az iskolán belüli, 
az iskola és partnerei közötti, valamint a környezetével folytatott kommunikáció 
különböző (intézményi és interperszonális) szinteken történő megtervezése és 
értékelése tovább ösztönzi a közösségen belüli együttműködést. a befogadó, 
hozzáférhető kommunikáció kezdeményezéseket hoz létre a közösségen belül, így 
biztosítva a projektmunka fenntarthatóságát. a fenntartható környezetekben a társas 
struktúrák is stabilabbak.

KIHÍVÁSOK 
Günther Pfaffenwimmer és Manfred Wirtitsch

a minisztériumok fontos partnerek: sok projekt ír elő minisztériumi részvételt, 
integrációt vagy támogatást, noha maguk a minisztériumok csak bizonyos korlátok 
között cselekedhetnek. egy minisztérium nem vállalhatja fel az iskolák és közösségek 
fenntartható fejlődésért tett együttműködéseinek kihívásait, de különleges helyzetéből 
fakadóan helikopter szemlélettel rendelkezik, amely más szereplők számára is érdekes 
lehet.
az osztrák oktatási és nőügyi minisztérium az iskolarendszer intézményeiért, a tantervi 
fejlesztésekért, a költségvetésért és a pedagóguskarért központilag felelős.

az osztrák iskolák többé-kevésbé önállóak; az iskola és a szövetségi minisztérium 
között regionális (tartományi és kerületi) lépcsőként egy (középiskolák esetén) vagy 
két szint (a közoktatási intézmények esetén) található. a tanítás formális kereteit a 
tanterv határozza meg. a pedagógusoké a felelősség és a szabadság abban, hogyan 
(módszerek) és mit (tartalom, példák, esetek) tanítanak. a minisztertől a tanulóig az 
iskolarendszer hierarchikus, felülről lefelé építkező rendszer. az iskolákban mégis a 
részvevő szemléletmódot ösztönzik és tárgyalják a tanítás és tanulás során. az eltérő 
rendszerekből fakadóan azonban ellentmondásos szerepek és helyzetek adódnak, 
főként a tanárok számára.

meghatározhatja, hogyan járulnak hozzá a résztvevők a közös cél eléréséhez. 
a környezetpszichológia és a környezeti kommunikáció hasznos eszközök az 
együttműködés szerkezetére, annak a tanulási arénában való megjelenésére és a 
kommunikációs folyamataira adott reflexióknak. ennek a reflexiónak néhány előnyét 
mutatja be a következő rész.

Környezeti kommunikáció: az együttműködés keretrendszere
minden közösségnek joga és esélye van saját szerkezetének meghatározására, a fizikai 
környezet, a társas kapcsolatok, a viselkedési szabályok, stb. révén, amelyet a közösség 
tagjai rendnek neveznek. a környezeti kommunikáció különböző vetületei segítenek 
párhuzamokat találni a természet és saját közvetlen környezetünk között: a rend 
érzékeny egyensúly, amely kényelemérzetet, biztonságot és fesztelenséget biztosít, 
de amelynek folyamatos megújításra van szüksége. következésképpen, bizonyítottan 
támogatja a közvetett tanulást. a környezeti kommunikáció a környezetnek néhány 
olyan jellemzőjére világít rá, amelyeket általában nem vagy nem tudatosan figyelünk 
meg. alapos megfontolás nyomán, ezeknek az értékelése és javítása úgy javítja az 
együttműködés minőségét, hogy a partnerek hajlandósága a közös munkában való 
részvételre növekszik. a kölcsönös tanulást kínáló kapcsolatok kialakítása önfenntartó 
együttműködésekhez vezet.

Kölcsönös tanulás eltérő szerepekben
az inkluzív tervezés befogadó környezetet hoz létre. üzenete, hogy mindenkire 
szerep vár, ezért mindenkinek tevékenyen ki kell vennie a részét a fenntarthatósági 
folyamatok gyakorlásából. a megfelelően kialakított környezetek segíthetik a 
résztvevőket (a legfiatalabbtól a legidősebbig) a kompetens cselekvővé válásban. 
fontos még a kommunikáció hozzáférhetőségét megemlíteni: az információkat, 
feladatokat és meghívásokat úgy kell a célcsoportoknak címezni, hogy az illeszkedjen 
saját kultúrájukhoz és nyelvükhöz. ezek a lépések nem feltétlenül igényelnek pénzt, 
nagy befektetést vagy gyökeres változást.

A kölcsönhatások minőségének és mennyiségének növelése
a biztonságos és befogadó környezet megteremtése bátorítja a résztvevőket arra, 
hogy kapcsolatba lépjenek egymással. a fizikai környezet elemeivel kapcsolatos 
tudatosság növelése az attitűdformálásra számos csatornán keresztül ad lehetőséget. 
az üzeneteket úgy kell kifejezni, hogy az ösztönözze a résztvevőket. a megfelelő 
környezeti kommunikációs tervezésnek fontos szerepe van a fenntarthatóság iránti 
személyes érdeklődés elmélyítésében.
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a helyi szinten felelős személyekkel. a minisztérium csupán bátoríthatja, hirdetheti és 
ösztönözheti a helyi együttműködéseket.

ez a gyakorlatban a következőket jelenti:
•	 A	jó	gyakorlatok	összegyűjtése,	az	iskolák	támogatása	és	láthatóvá	tétele	weboldalon	

keresztül.
•	 Párbeszéd	szervezése	és	folytatása	az	önkormányzati	szövetséggel.
•	 Ezekkel	 a	 szervezetekkel	 egyetértésben	 a	 polgármesterek	 és	 iskolaigazgatók	

közvetlen tájékoztatása a kezdeményezésekről, és a helyi fejlesztések bátorítása.

ESETPÉLDA
Lippai Ildikó

sok esemény történik az iskolában: néhányról csak a vezetőség tud, néhányról a 
pedagógusok vagy a tanulók, néhányról pedig mindenki. ha az a célunk, hogy mindenki 
megismerjen egy projektet, akkor számos információs csatornát kell használnunk. 
a láthatóság és hallhatóság szükséges az iskolák számára az intézmények közötti 
vetélkedésben. ha egy iskola nem fektet súlyt erre, a projekt elszigetelődik és nem lesz 
fenntartható.

a kommunikáció során azonban az iskoláknak meg kell fontolniuk néhány szempontot. 
a környezetpszichológia néhány eszköze, például egyszerű értékelő eszközök vagy a 
partnerek prioritásait becslő tesztek, a lehető legalkalmasabbak arra, hogy befogadó, 
elérhető kommunikációs környezetet teremtsünk.

ebben a folyamatban elsődleges a tervezés. az iskolák nyilvánosságra lépése nem 
történhet véletlenszerűen: ehelyett gondos tervezést igényel.
•	 Az	 első	 lépés	 a	 cél meghatározása: mit akarnak elérni a nyilvánossággal: 

figyelemfelkeltést, információk továbbítását, tudás megosztását, stb.
•	 A	második	lépés a célcsoport azonosítása, amely lehet helyi szervezet, szülők, más 

iskolák, tanárok, tanulók, vagy sokféle más közönség.
•	 A	harmadik	lépés az eszköz meghatározása.

Példák információs csatornákra:
•	 helyi	média	(rádió,	televízió,	újságok)
•	 diákújság
•	 iskolai	teletext	(belső	hálózat)

az osztrák közösségek és városok az önkormányzatok szövetségének képviseletén 
keresztül szerveződnek, szemben a nemzeti szintű adminisztratív és politikai 
intézményekkel (kormány, parlament, minisztériumok). a városi önkormányzatok 
viszonylag önálló adminisztratív egységek: feladatuk a közoktatás (alsó és felső 
tagozat) fenntartása. a fejlesztési és tanulási lehetőségek helyi szinten való 
előmozdítására a minisztérium és az önkormányzatok között nincsenek formális 
kommunikációs keretek, különösen nem az iskola és a helyi közösség együttműködése 
terén.

az iskolák és közösségek kölcsönhatása tehát különböző szervezeti struktúrák 
találkozásával jár (néhányat közülük aligha nevezhetünk szervezetnek, szerkezete 
alapján). az együttműködésekben a munkakörnyezet, a csoporttagok közötti 
interakciós stratégiák és mintázatok egymás mellett létező, eltérő szerkezeteit találjuk. 
ezért az osztrák oktatási és nőügyi minisztérium feladata módot találni a helyzet 
kezelésére.

a minisztérium állampolgársági, európai állampolgársági, fogyasztói, környezeti és 
útbiztonság oktatási osztálya ragadta meg az alkalmat elsőként arra, hogy iskola és 
közösség együttműködéséi projektet finanszírozzon és futtasson. 2008 decemberében 
18 tapasztalt, azaz hosszabb távon zajló együttműködést hívták műhelymunkára. 
mind a 18 csoport a polgármesterből vagy helyetteséből, az iskolaigazgatóból és egy 
pedagógusból állt. ebből a sikeres műhelyből két kiadvány született: egy tanulmány 
a suPPort projekt kiadványába (lukesch és mtsai, 2009), amely az iskolaközösség 
együttműködéseket a fenntartható fejlődésre nevelés gazdagításának eszközeként 
ábrázolta, valamint a „Kooperation zwischen Schulen und Gemeinden – erfolgreich, 
nachhaltig, innovativ” mappa. ez a mappa az önkormányzatok szövetségének, az osztrák 
nemzeti ifjúsági tanácsnak és az oktatási és nőügyi minisztériumnak az egyetértésével 
született, és a mai napig érvényes alapot nyújt ausztriában a kapcsolatfelvételre, a 
párbeszédre és az együttműködésre.

2011-ben szerencsés körülményként az iskolák minőségbiztosítási törvényének 
részévé vált az „iskolák külső kapcsolatai, aktív kapcsolatai és külső partnerekkel való 
együttműködése”. (Bmukk, 2010) ezzel párhuzamosan az oktatási minisztérium 
bekapcsolódott a Codes európai hálózatába, és az osztrák ökoiskola hálózat kiemelt 
témája 2013-2015-ben az iskolaák és közösségek együttműködése lett.

amint már utaltunk rá, kevés lehetőségünk van ezeket az együttműködéseket 
elmélyíteni, ehelyett pusztán finom, nyílt és résztvevő kommunikációt folytathatunk 
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az iskolánkban jó gyakorlat, hogy bloggereket választunk a tanulók közül: ők figyelik 
és moderálják a posztokat vagy hozzászólásokat. a tapasztalataim alapján, a blogírásra 
legalkalmasabb korcsoport a 11-15 éveseké. már ki tudják fejezni magukat írásban, 
és kreatívak. amikor viselkedési problémákkal küszködő tanulókat vontam be a 
munkafolyamatba, nagyon sikeres lépésnek bizonyult. a gyerekek felelősnek érezték 
magukat egy iskolai projektben, fejlődött iskolai tevékenységük is. de a blogírásnak is 
két oldala van.

A blogolás előnyei:
•	 A	tanulók	rövid,	tömör	és	kevésbé	kötött	posztokat	írhatnak,	ami	nem	korlátozza	a	

szabad gondolkodást.
•	 Jó	módszer	a	tanulók	íráskészségének	fejlesztésére.
•	 A	cikkek	más	tantárgyakhoz	is	kapcsolódhatnak	(történelmi	vagy	földrajzi	tények,	

stb.).
•	 Adott	téma	vagy	projekt	köré	csoportosított	információgyűjtemény.
•	 Megismerhetjük	mások	gondolatait	és	ötleteit.
•	 Bárki,	bárhonnan	könnyen	eléri.
•	 Társadalmi	integrációs	hatása	van.

A blogolás hátrányai:
•	 Ha	figyelmetlenek	vagyunk,	valótlan	információ	is	nyilvánosságra	kerülhet.
•	 Vigyáznunk	 kell	 a	 személyes	 részletek	 korlátozására:	 ehhez	 a	 csoportszabályok	

kialakítása elengedhetetlen.
•	 A	blog	frissítés	nélkül	ellaposodik.
•	 Hozzászólások	nélkül	a	blog	egyoldalúvá	válik.

az együttműködés szemszögéből nagyon hasznos, ha az iskola más közösségekkel 
kapcsolatban marad. a blogolás egy lehetséges mód arra, hogy másokkal 
kommunikáljunk, információt osszunk meg és fenntartsuk az együttműködést. 

•	 szórólapok,	poszterek
•	 honlap,	weblapok
•	 közösségi	oldalak
•	 iskolai	blog.

most az utóbbival kapcsolatos tapasztalataimat osztom meg. a blog eredetileg online 
napló. a történéseket időrendi sorrendben, képekkel, videókkal vagy animációkkal 
illusztrálva mutatja be. a legfontosabb a pontos célmeghatározás, a megfelelő dizájn 
és a fenntarthatóság megteremtése. a legtöbb blog könnyen kiüresedik, majd befagy. 
jobb tehát nem „végtelen” blogot tervezni.

meg kell határozni a blog alkotásának célját és eszközeit, valamint hogy meddig 
kívánjuk az internetes naplót vezetni. ha csak fel akarunk tölteni és megosztani egy 
adott projektről vagy az iskoláról szóló információkat, akkor jobb választás a közösségi 
oldalak valamelyike, amely ingyenes és nem korlátozó. ebben az esetben figyelnünk 
kell a fenntartásra és biztonsági kérdésekre.

a mi iskolánkban (amely magyar általános iskola, vegyes tanulócsoportokkal) két éve 
alakítottuk át az iskolai diákújságot bloggá.

„Nagyon szeretjük a blogot írni, mert megoszthatjuk gondolatainkat és ötleteinket 
az iskolai életről és magunkról. Úgy érezzük, hogy elmondhatjuk a véleményünket, 
és alakíthatjuk az iskola arcát. Aktív résztvevői vagyunk.” (Kánya Tímea, 14 éves)

a városunkban több mint 20 általános iskola van, ezért nagy a harc a túlélésért. a mi 
iskolánkba nagyjából 600 tanuló jár, különböző szociális háttérrel. a pedagógusok 
számára komoly nehézséget jelent a tanulók bevonása a közösségi tevékenységekbe. 
amikor a blogot elkezdtem, a tanulókat nagyon érdekelte az írás, később azonban 
kezdték elveszíteni az érdeklődésüket. Csak néhány gyerek volt igazán kitartó.

a pedagógusnak ki kell választania a feladatra alkalmas személyt. számomra 
sikerélményt jelentett, hogy nem a „legjobb tanulók”, hanem néha a gyengébb  tanulók 
érdeklődtek az írás iránt, vagy hogy a valóban szegény családból származóknak jó 
érzékük volt a fényképezéshez.

„A blog írása közben rájöttem, hogy jobb cikkeket írok, mint gondolnám. Most már 
tudom, hogy ha felnövök, újságíró leszek.” (Gönczy Gery, 12 éves)
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az együttműködés tervezésekor megfelelő időt kell szánni az alábbiakra:
•	 előkészületek
•	 találkozók	és	műhelyek	a	partnerek	részvételével
•	 rögzített	időpontok
•	 határidők
•	 közös	tevékenységek	illetve	projektek	elvégzése
•	 szakértők,	előadók,	stb.	látogatása
•	 reflexió	(a	folyamat	során	és	a	folyamat	végén	is)
•	 dokumentáció
•	 értékelés
•	 pufferzóna	(10%).

jó, ha a nyitó és a záró esemény időpontját előre meghatározzuk és rögzítjük. az 
együttműködés időtartamát középtávú perspektívából érdemes megtervezni; ezután 
lehet értékelni és esetleg megújítani. ez a forma lehetőséget biztosít arra, hogy a 
résztvevők tanuljanak egymástól, és fejlesszék egymás munkáját. a rövidtávú szemlélet 
nem garantálja sem a hozzáadott értékek, sem a nyereségek és a tanulási eredmények 
fenntarthatóságát.

egyensúlyt kell találni az együttműködés tevékenységeire és a célok elérésére szánt 
idő tervezésében. a lassítás vezérelvként szolgálhat a hosszú távú együttműködések 
tervezéséhez. szánjunk időt a jó koncepció kialakítására, és tervezzünk elegendő időt 
az együttműköd és minden szakaszára.

ELŐNYÖK
Margaret Fleming

a fenntarthatóságért tanulás számos előnyt hoz a résztvevők számára: az, hogy mikor 
történik ez, vagy legalábbis mikor a legjobb, hogy történjen, a tanterv tükrében nagyon 
hasznos kérdés.

sok brit jelentés kiemeli a korai beavatkozás jelentőségét az új iskolai együttműködés 
kezdeményezésében. az energy efficiency Partnership for homes jelentés (2008) 
szerint az iskolákban a motivált egyének általában nem ismerik a külső szereplők 
elérhető szolgáltatásait. ezért a fejlesztés korai szakaszában nem tudják, kihez 
forduljanak. az iskolákkal már a kezdetekkor meg kell ismertetni a szolgáltatásokat, 
kiemelve hozzáadott értéküket, valamint hogy milyen érdekcsoportokkal kellene 

6. fejezet: MIKOR

Milyen kihívásokat rejt a fenntartható fejlődésre nevelés koncepciója?
Melyek azok a témák, amelyek fordulópontot hozhatnak az iskolák illetve a 
közösségek életében?

az együttműködésben résztvevők eltérő munkastílusából, szervezeti struktúrájából és 
kultúrájából eredő különféle szokások időmenedzsmentjéhez szolgál tanácsokkal az 
elméleti összegzés.

a rövid- közép és hosszú távú tervezés szempontjait foglalja össze az előnyök, azért, 
hogy a félreértések elkerülését elősegítse. a tolerancia jobb alapokon nyugszik, ha 
egymás időrendjét és haladási ütemét jobban megértjük.

a partnerek időrendje nyilvánvalóan különbözik: az iskolaév késő nyáron vagy ősszel 
kezdődik, míg az üzleti év január 1-jén. a hétvégi munka alkalmas lehet az önkéntesek 
számára, de nem igazságos az alkalmazottakkal szemben (beleértve az üzleti szektort, 
az önkormányzati partnereket vagy a pedagógusokat). míg a tanterven kívüli 
programokat kényelmesebb a tanítási szünetekre tervezni, a közösségeknek el kell 
fogadniuk azt is, hogy a pedagógusoknak joguk van kikapcsolódni, pihenni ilyenkor. a 
kihívások és az esetpélda ebben a fejezetben megmutatja, miért fontos az időrenddel 
kapcsolatos tárgyalás és reflexió.

ELMÉLETI ÖSSZEGZÉS 
Franz Rauch és Mira Dulle

az, hogy mikor érdemes az együttműködésbe belevágni, erősen függ az együttműködés 
és a kölcsönös projekt formájától és típusától. az idő ráadásul szubjektív, még ha 
bizonyos feltételek mellett is. minden résztvevőt és szervezetet figyelembe kell venni: 
az iskola és az iskolaév kereteit éppúgy, mint a partnerek időkereteit. az iskolaév eleje 
és vége rendszerint nagyon zsúfolt, így kedvezőtlen az együttműködésre, emellett 
pedig a rögzített időpontokat, így a vizsgákat, kirándulásokat és szüneteket is szem 
előtt kell tartani. a többi partner munkaidejével is számolni kell. a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy egy indító műhelymunka, ahol az összes partner részt vehet, és amelyet 
külső moderátor vezet, jó alap az elvárások, célok és időkeretek tisztázására.
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az eePh (2008) ajánlásai alapján: „A külső szervezetek mindig a tanulók hosszú távú 
elköteleződését segítő módszereket alkalmazzanak az iskolai munkában. Ez segít a 
tanulók fenntarthatósági szervezetének megalakításában, vagy egy létező tanulói csoport 
munkájába beemelheti a fenntartható energia kérdéskörét”.
az együttműködések különféle működési kereteket, időmenedzsment elveket és 
szabályokat létrehozó, eltérő szervezeti formák olvasztótégelyei. a közös munkaformák 
azonosítása, különös tekintettel az időrendre és az elérhető időkeretekre, megalapozza 
az elköteleződést, a bevonódást és az együttműködés fenntarthatóságát.

KIHÍVÁSOK ÉS ESETPÉLDA
Chrysanthi Kadji-Beltran és Czippán Katalin4 

Mikor kell iskola és közösség együttműködéseket a fenntartható fejlődésre 
nevelésben folytatni?
az iskola és közösség együttműködése nem kötődik különleges alkalomhoz, és az 
együttműködést kívánó témákra sem kell várni. Bármikor alkalmas lehet az iskola 
és közösség együttműködésének megkezdésére és folytatására, majd az alábbi 
eredmények élvezésére: nevelési-oktatási (újfajta tanulási eredmények, a tanulás 
megerősítése valós élethelyzetekben, a fenntarthatóság komplexitásának és rendszer 
természetének a megértése, ösztönzés az iskolafejlesztésre); közösségi (az iskolák 
a társadalom számára erőforrássá válnak, a befogadás és a társadalmi kohézió 
támogatásával); valamint gyakorlati előnyök, haszon a közösség számára. (Czippán, 
Varga és Benedict, 2010).

A vizsgált esetek megmutatják, hogy minden pillanat alkalmas a közösséggel való 
együttműködés megkezdésére és folytatására.

Alkalmas pillanat lehet az, amikor lehetőség nyílik egy nemzetközi projektben való 
részvételre, vagy amikor egy helyi vezető hivatalba lép. Finnországban, a Sorrila Iskolában 
a megfelelő pillanat akkor érkezett el, amikor az egyik iskolai tanár PhD tanulmányokba 
kezdett, és doktori munkájának tárgyaként az együttműködésről folytatott akciókutatást. 
Hasonló volt a helyzet Algyőn, ahol a tanárképző főiskola tanára a tanárjelöltekkel közösen 
folytatott akciókutatást az iskolában a fenntartható fejlődésre nevelés témájában. Mindkét 
akciókutatás az ENSI iskolafejlesztési programjának részeként valósult meg.

4  ebben a dialógusban Czippán katalin megjegyzéseit dőlt betűk jelölik.

ehhez együttműködniük, és hogyan finanszírozható a munkájuk. ennek az előnyei 
nyilvánvalóak: a partnerek az iskolához kapcsolhatják fejlesztő munkájukat.

a brit oktatási és képzési minisztérium (dfes) szerint: „A gyakorló szakemberek és 
szakértő szervezetek tapasztalatai alapján úgy hisszük, hogy a fenntartható fejlődés egész 
iskola megközelítése a legcélravezetőbb.” (dfes, 2006)

az office for standard sin education, Children’s service and skills (ofsted) szerint a 
legsikeresebb iskolák munkájának legfontosabb jellemzője, „amikor dokumentálják és 
az iskola fejlesztési tervében rögzítik, hogy mikor dolgoznak ki megfelelő tanítási-tanulási 
stratégiákat, mikor van a nevelőtestület tagjának szerepe a fenntartható fejlődésre nevelés 
koordinálásában, és ez megjelenik a nevelőtestület fejlesztési tervében.” (ofsted 2003)

a WWf kutatása alapján, amikor az iskolák a folyamat legelején rávilágítottak az 
intézményi kultúra és ethosz jelentőségére, „a küldetést megfogalmazó és a működési 
módot leíró terveket és stratégiákat” alkothattak. (hren és mtsai, 2004) a national College 
for teaching and leadership (nCsl) kutatása szerint ahol „a sikeres fenntartható iskola 
vezetők a fenntarthatóságot az iskola középpontjába állítják, olyan ethoszt alkotnak, amely 
áthatja az iskola minden vetületét és külső kapcsolatait”. (jackson, 2007) jackson úgy 
találta, hogy azok a vezetők, akik „disztributív vezetési stílust” követtek, számos példát 
adtak „az iskola közösségének különböző tagjai által vezetett fenntartható fejlődésre”.

az energy efficiency Partnership for homes (eePh) szerint „a fenntarthatóság 
beágyazása az iskolákba elengedhetetlen a hosszú távú, előnyös hatáshoz. Ezáltal a 
fenntartható energia az iskola minden döntésében megjelenik. Befolyásolni fogja azt, 
hogy hogyan kezeli az iskola a tantervet, a létesítményeit és a közösségét, így egész iskola 
szemléletet teremt”. az egész iskolai közösség által támogatott fenntartható energia 
oktatás előnyeit úgy írják le, hogy az „a vezetést, a tanulókat, a szülőket és a fenntartóket 
is bevonja, és az iskola napi működésébe ágyazódik be”.

amikor a tanulókkal dolgoznak, a szakembereknek mindig a tanulók hosszú távú 
elköteleződését segítő módszereket kell alkalmazniuk. gyakran túl sok projekt 
rövidtávú. az ofsted jelentés egyetért ezzel: „A tanulóknak egyéni és kollektív felelősséget 
is ad abban, hogy gondozzák és fejlesszék tanulási környezetüket. A legtöbb iskola, amelyik 
eredményesen végzi a fenntartható fejlődésre nevelést, aktív iskolai tanáccsal vagy öko-
tanáccsal rendelkezik”. a jelentés kiemel egy középiskolát, ahol minden tutor csoport 
egy hetet töltött öko-monitorozással, biztosítva azt, hogy „mindenki, és nem csupán egy 
kiválasztott lelkes csoport, részt vállalt az iskola fenntarthatóságának javításában”.
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az iskolai tevékenységek terveibe ágyazódik, a megszokott munkateher (iskolai idő) 
ösztönző tényező”.

MIKOR –a tevékenységek ütemezése és sorrendje
az iskola közösség együttműködés fejlesztése tevékenységek sorozatából áll. a téma 
azonosítása, az igényfelmérés, a kulcspontok kiemelése, a cselekvési terv kidolgozása 
olyan folyamatok, amelyek megfelelő időt és forrásokat igényelnek. (Czippán, Varga 
és Benedict, 2010) a megvalósítás üteme egyfelől a minőséget kell szolgálja, másfelől 
biztosítania, hogy az ötletek nem fakulnak ki és „válnak porfogóvá”. (koontz, 2006)

a megbeszélések (az iskolák és a közösségi partnerek számára is tartható) ütemezését 
is biztosítani kell a tervezéskor és a megvalósításkor, hiszen így alakulhat ki a 
partnerekben a közös célrendszer, az ügy magáénak érzése, valamint a nem megfelelő 
kommunikációból származó félreértések elkerülése.

az értékelésnek az együttműködés fejlődésével és megvalósulásával párhuzamosan 
kell haladnia (formatív), így a tevékenységek alakíthatók az optimális eredmények 
elérése érdekében. a tevékenységek végén végzett (szummatív) értékelés az 
együttműködés sikerére világít rá.

Algyőn a közös találkozó időpontját az önkormányzat és az iskola is biztosította, 
évi rendszerességgel például a zöld diákparlament, rendszerint pedig a közösségi 
partnerszervezetek különféle iskolán belüli és kívüli akciói és programjai révén.

MIKOR – meddig?
az együttműködés időtartama az iskola és a közösség által választott fenntarthatósági 
témától függ. az együttműködés olyan folyamat, amely az idő múlásával bontakozik 
ki. (Czippán, Varga és Benedict, 2010) a hosszú távú együttműködés biztosíthatja, hogy 
a folyamat fenntartható ütemben zajlik, azaz az eredmények gyakorlatba ültetődnek 
(különösen az attitűdök és az értékek esetén), a tevékenységeket sikeresen elvégzik, 
és megtörténik az ellenőrzés és az értékelés. ez a folyamat az eredmények minőségét 
és időtállóságát is biztosítja, így valós és tartós változáshoz vezet. a tartósság anyagi 
vonzata kihívást jelenthet.

„Az együttműködés olyan folyamat, amely az idő múlásával bontakozik ki”: az algyői 
általános iskola példáján láthatjuk, hogy akár éveket is érdemes az együttműködésre 
fordítani. Magát a közös munkát ott egy regionális civil szervezet kezdeményezte, amelynek 
szoros kapcsolata volt a tanárképző főiskolával. Az iskola a tanárjelöltek gyakorlóiskolájává 

Az oktatás körülményeinek változása mindig alkalmas pillanatot ad arra, hogy a 
rendelkezésre álló források felhasználásával másképp szervezzük meg a nevelés-oktatás 
tevékenységeit. Ez történt Vermontban, az Egyesült Államokban, ahol a helyi önkormányzat 
az iskola felzárkóztatására indított programot.  Ekkor a Shelburn Farms, egy, a környezeti 
nevelésben és a fenntartható fejlődésre nevelésben aktív civil szervezet é az iskola dolgozói 
az iskolát fenntartható iskolává kezdték alakítani, és ehhez megnyerték a szülők és a helyi 
közösség hathatós támogatását. Nagy-Britanniában az önkormányzat iskola újjáépítése 
során egy konzulens ragadta meg az alkalmat arra, hogy a tanulókat bevonja a tervezésbe, 
és számos szervezettel együttműködve egy sokkal inkább környezetbarát épületet 
hozzanak létre.

MIKOR kezdjük?
a megfelelő időzítést érdemes fontolóra venni. az iskolákban, ideális esetben, a tervezés 
alkalmazkodik a tanévhez. ha a tanév elején kezdjük, akkor az új tanév elegendő 
időt biztosít arra, hogy az együttműködés kibontakozzon, beleértve a tervezésre és a 
tevékenységek elvégzésére szánt megfelelő időkeretet is. az együttműködési ciklusok 
révén a célok és tevékenységek tovább bonthatók, segítve az értékelést, lassabb, de 
mélyrehatóbb változásokat hozva.

az együttműködés kezdetén néha nincs tudatos tervezés, ezért a munka során 
érdemes „tovább bontani a célokat, segítve az értékelést és lassabb, de mélyrehatóbb 
változásokat kezdeni”. az algyői általános iskola példája jól mutatja, hogy a résztvevők 
akciókutatásra fordított többlet ideje és energiája, a gondos tervezés és a projekt 
tevékenységek pontos kivitelezése jelentős változást hoztak. az együttműködés 
sikerének egyik kulcsa az volt, hogy a kutatásvezető, a pedagógusok és a tanárjelöltek 
közösen sikerkritériumokat dolgoztak ki.

MIKOR – időmenedzsment
amikor az iskola és a közösség együttműködése a fenntartható fejlődésért az iskolai 
tevékenységek terveibe ágyazódik, a megszokott munkateher (iskolai idő) ösztönző 
tényező a tanárok részvételében. (Czippán, Varga és Benedict, 2010) a szünidő jelentheti 
az együttműködések megszakítását, hiszen mindenki pihen. másfelől azonban, ha 
mindenki egy kevés szabadidőt rászán, kiváló lehetőséget ad a közös célrendszer 
megerősítésére, a csapatépítésre és az elköteleződés növelésére. 

Az, amikor az algyői iskola a sikerének egyik összetevőjeként említi, hogy az 
együttműködésben fejlesztett programjaik beépültek a pedagógiai programjába, jól 
példázza, hogy „Amikor az iskola és a közösség együttműködése a fenntartható fejlődésért 
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7. fejezet: HOL

Milyen kihívásokat rejt a fenntartható fejlődésre nevelés koncepciója?
Melyek azok a témák, amelyek fordulópontot hozhatnak az iskolák illetve a 
közösségek életében?

mielőtt az iskola és a közösség együttműködésbe kezd, érdemes felmérni azt a 
környezetet, ahol a projektmunka és a tanulás zajlik majd. az Elméleti összegzés 
bemutatja az olvashatóság fogalmát: az olvashatóság a helykötődést és az interakciók 
számát növeli, ezáltal pedig hozzájárul ahhoz, hogy a partnerek intenzívebben 
vegyenek részt a tevékenységekben, és fenntartja az elköteleződésüket.
az építész szempontjait mutatja be az Előnyök, amely tanácsokat kínál a 
projektmunka különböző szakaszaiból következő eltérő elvárások közötti egyensúly 
megteremtéséhez. a térszervezés különféle módjainak bemutatása kezelhetőbbé teszi 
a sokféle munka és tanulási igényt.
az inklúzió és a kreativitás a témája a Kihívások résznek, útmutatást nyújtva ahhoz, 
hogyan támogatható az együttműködés ezen szempontok mentén.
Végül, az Esetpélda azt mutatja meg, hogyan ösztönözheti a gondolkodást a más 
helyeken tett látogatás, emellett pedig megoszt néhány aggályt az együttműködésekről 
a brit „Building schools for the future” projekt kapcsán. az ehhez kapcsolódó kutatási 
projektben tanulókat vontak be leendő iskolaépületük tervezésébe. 

ELMÉLETI ÖSSZEGZÉS 
Lippai Edit

az olvashatóság fogalma az 1960-as évek építészetében jelent meg, és nagyon 
népszerűvé vált a 21. századi ember-környezet kutatásokban. Bell és munkatársai az 
olvashatóságot a következőképpen határozzák meg: „az a mérték, amennyire egy tér 
tagolt illetve megjegyezhető”, kognitív térképekben pedig „annak a mértéke, amennyire egy 
területet könnyen meg lehet tanulni illetve felidézni”. (Bell, 2001)

az olvashatóság fogalmát kevin lynch alkotta meg. elsődleges módszere az volt, 
hogy megkérte a környezethasználókat, hogy készítsenek vázlatrajzot a városukról. 
ezek gazdag adatforrásként szolgáltak. a kognitív térképek (vagyis a világ általunk 
alkotott belső interpretációi (golledge, 2002)) hasonlóságai és eltérései jól mutatják 
meg, mennyire kötődnek az emberek a környezetükhöz. lynchet átfogóan érdekelte 

vált, majd a civil szervezet vezetőségi tagja végzett akciókutatást az iskolában, és ezen 
tevékenységek összhangjának eredményeként már több mint 20 éve az iskola komoly 
szerepet játszik a helyi közösség fejlődésében és viszont.

MIKOR érik meg a zárás? A folytatás biztosítása
ideális esetben az együttműködés sohasem zárul le. az együttműködés ciklusaiban egy 
adott probléma megoldása és bizonyos célok elérése lezárást jelent, ugyanakkor ezen a 
ponton a fenntartás kérdései megjelennek. ezért a zárás után ezekkel kell időről időre 
foglalkozni ahhoz, hogy a kialakított gyakorlat is hosszú távon megmaradjon.

A Sorrila iskola jó példát szolgáltat arra, hogy a zárás után időről időre a fenntartással 
kell foglalkozni. Kiemelik, hogy „néhány évig nem tapasztaltunk változást”, majd „iskolai 
helyi tantervet készítettünk helyi együttműködésben. A tanulók, a szülők és az egész iskolai 
közösség úgy érezte, hogy a Sorrila igazi fenntartható iskola.” A kulcsszó az egyensúly: a 
fenntartható iskola céljainak tudatában az iskolát abban az ütemben és olyan intenzitással 
fejlesztették, ami az iskolának még kényelmesen tartható volt.

Akciókutatás egy ökoiskola fejlesztéséről a tanárképzés megújításával
iskola: algyői általános iskola helyszín: algyő
Partnerek: szegedi egyetem, juhász gyula tanárképző főiskolai kar, Csemete 
természetvédő szövetség, Csongrád megye
szerzők: iván zsuzsanna, nagy B. julianna, Czippán katalin
kapcsolat: iván zsuzsanna, ivanzs@freemail.hu
további információk az iskoláról: http://www.algyoiskola.hu/

Utazás a Fenntartható Iskolafejlesztés Táján
iskola: sorrila iskola, általános iskola 400 fő, 7-12 éves tanulóval
helyszín: Valkeakoski, finnország
Partnerek: helsinki egyetem, helyi cégek, civil szervezetek és önkormányzat
szerző és kapcsolat: mervi aineslahti, mervi.aineslahti@gmail.com
további információ: www.peda.net/veraja/valkeakoski/sorrila
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tartozó színterek tudatos megtervezése hatékonyabb munkát és jobb elköteleződést 
eredményez.

a különböző környezetek megfelelő alkalmazása az együttműködésben sikeres 
folyamatokat indít meg.

a kollektív projektek együttműködései a tájékozódás (információgyűjtés) és a 
kimunkálás (adott problémára való összpontosítás) váltakozó szakaszaiból állnak. ezek 
az eltérő szakaszok részben, többek között a felkínált találkozási lehetőségek számában, 
ellentétes környezeteket igényelnek. az inspiratív-kreatív és a védett környezetek 
más-más munkafázisra alkalmasak. melyek az inspiratív-kreatív környezetek különleges 
jellemzői? hogy néznek ki a védett környezetek? a következő bekezdésekben ezekről 
olvashat néhány alapvető gondolatot, az építészet és a környezetpszichológia 
szemszögéből.

1. Inspiratív-kreatív környezetek: ötletek és csere forrásai
az együttműködés konkrét tárgyának körvonalazása, a legmegfelelőbb partnerek 
megtalálása, a lehetőségek felismerése, és a téma kockázatainak felmérése nyílt 
és befogató attitűdöt igényel. ebben a nyitott, megfigyelő szakaszban különleges 
környezetre van szükség. az inspiráló helyek fogalma az 1970-es években tűnt fel, 
amikor vállalati telephelyek és kreatív munkára alkalmas munkahelyek tervezéséről volt 
szó. (herzberger, 1975, „advertising City” projekt)

5. ábra: Az inspiráló-kreatív terek és az elszigetelt csendes pontok sűrűsége, sokfélesége és szétszórt 

elrendezése

az emberi kognitív térképek kialakulásának kutatása és alkalmazása (1960), és az elsők 
között volt, akik megpróbálták megérteni az emberek érzéseit a környezettervezés 
minőségéről. az adatgyűjtés után elemezte az emberek által rajzolt térképeket, és 
öt kategóriába sorolta a kognitív térképek leírásához használható elemeket: utak, 
szegélyek, körzetek, csomópontok és iránypontok.

lynch kategóriái nyomán hasznos kognitív térképek készíthetők: azokat a helyeket, 
amelyeket könnyen rekonstruál emlékezetünk ennek az öt elemnek az alkalmazásával, 
olvashatóknak mondjuk.

kutatások szerint az olvashatóság jobb tanulási teljesítményt indukál, mivel az 
olvasható terek az agy azon területeit fejlesztik, amelyek az algoritmusok készítésében 
illetve az emléknyomok keletkezésében és előhívásában is alapvető szerepet töltenek 
be. (holahan, 1986)

az olvasható épületekben a felhasználók biztonságban érzik magukat, és ez különösen 
gyermekeknél lényeges. a tér tanítása a felhasználóknak az olvashatóság fontos eleme. 
eléggé meglepő módon, a kutatásunkban azt tapasztaltuk, hogy még a legjobb 
gyakorlattal rendelkező iskolák tanárai sem ismerték fel a tér tanításának jelentőségét, 
és szinte sohasem alkalmaztak tudatosan közvetett vagy közvetlen módszereket erre.

az olvashatóság kis költségráfordítással növelhető, például az utak, körzetek és 
szegélyek világos jelölésével (például a padlón vagy a falakon eltérő anyagok vagy 
színek alkalmazása), iránypontok alkotásával (azáltal, hogy egy csomópontba valami 
„emlékezetes” dolgot helyezünk el). az olvashatóság fejlesztése erősebb helykötődést 
alakít ki. ez azt jelenti, hogy az adott fizikai teret használó emberek sokkal inkább 
hajlandóak bevonódni és részt venni tevékenységekben, és kevésbé valószínűek a 
hiányzások!

ELŐNYÖK
Losonczi Anna

a tanulási aréna és az együttműködő partnerek munkakörnyezete több, mint a 
tevékenységek puszta színtere. ezek adnak keretet a folyamatokhoz, meghatározzák 
szemléletmódunkat, ötleteket adnak, szerepeket segítenek, lehetőségeket hordoznak 
és strukturálják a fizikai teret, az együttműködés mintázatait, akárcsak az emberek 
percepcióit, reakcióit és gondolkodását. a projektmunka különböző szakaszaihoz 
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a városok természetesen nemcsak modellek. maga a város is ideális helyet kínál az 
együttműködésre, hiszen a város szerkezete többnyire a funkciók és megközelítési 
útvonalak kívánt keverékét biztosítja (például a hagyományosan fejlődő európai 
városok bármelyike, vagy éppen new york (jacobs, 1992)). a véfett magánterületek 
elszórva helyezkednek el a bárki számára elérhető közösségi helyek hálózatában (kádár, 
2012): a védett környezeti pontok (amelyek a koncentrált munkához és a figyelem 
összpontosításához kellenek) beágyazódnak az inspiratív-kreatív környezetekbe 
(amelyek ötleteket adnak és növelik a nyitottságot). ez azt jelenti, hogy maguk a 
városok is olyan tanulási arénák, amelyeket a projektmunka különböző szakaszaiban 
jól használhatunk.

a kávézók mellett a város közterei szintén alkalmas találkozóhelyek. érdemes 
végiggondolni, hová helyezzünk egy megbeszélést és hová az együttműködés 
munkaterületét adott helyszínen belül: más szavakkal: hogyan faragjunk előnyt 
magából a városból?

6. ábra: A helyek és megközelítési útvonalak térbeli kapcsolatai

azok a környezetek, amelyektől az együttműködés élénkítését várjuk, olyan inspiráló 
terek legyenek, amelyek véletlenszerű találkozásokra adnak alkalmat, és amelyek 
közelében, az áradó kreatív terület mellett, elszórva elszigetelt csendes pontokat 
találunk. a két környezet keveredése alkalmat ad a legjobb partnerek megtalálására, a 
legfrissebb témák felismerésére éppúgy, mint egyéni vagy csoportos elmélyülésre és 
információfeldolgozásra.

az inspiráló-kreatív környezetek vezérelve a közvetett megfigyelés és a közvetett 
információszerzés. ezek olyan környezetet igényelnek, amely sokféle lehetőséget nyújt 
az emberekkel, helyzetekkel és különféle tárgyakkal való találkozásokra. a tervezésben 
funkcionális alaprajzzal kísérleteznek, amely az egyedi és közös területeket keveri össze, 
több különböző elérési útvonalat biztosítva ezekhez, amely az adott találkozásokat 
eredményező helyzetek széles skáláját teremti meg. (the japan architect 2003)

2. Védett környezetek: zavartalan, koncentrált munka biztosítása
a tájékozódást olyan munkaszakasz kell hogy kövesse, amikor az együttműködő 
partnerek érdeklődése és figyelme összpontosul, és a témát felépítik. a célok tisztázása, 
a gondolatok világos megfogalmazása, a témák kidolgozása, a tudás megosztása és 
elmélyítése, valamint a hatékony problémamegoldás olyan környezetet igényel, amely 
kizárja a témához nem kapcsolódó információkat, és elszigetelt, csendes teret biztosít 
a gondolatok finomhangolására.

a fenti igényekkel ellentétben, a véletlenszerű információk gazdagsága ezen a 
ponton nem gyümölcsöző. gyakori megoldás kreatív munkahelyek tervezésében, 
hogy elszigetelt üvegfülkéket helyeznek el egy kreatív terület körül elszórtan, amelyek 
választható vizuális kontaktus mellett csendes menedéket nyújtanak azoknak az 
egyéneknek vagy csoportoknak, akik elmélyülten dolgoznak egy problémán. a zaj és 
a vizuális kapcsolatteremtés problémáit figyelembe véve, kis szobák vagy térelválasztó 
falakkal lehatárolt területek is megfelelően működhetnek. még egy szőnyegdarab is 
alkalmas az elhatárolásra, ha a „kérem, ne zavarjanak” jelzés világos.

3. Kettő (vagy több) az egyben megoldás: nyílt megfigyelés és 
figyelemösszpontosítás azonos területen

a város lehetséges megoldásokkal szolgál arra, hogyan teremthető egyensúly az 
együttműködésekre alkalmas környezetek kialakításában. röviden: a város tökéletes 
metaforája az emberekkel, helyzetekkel és tárgyakkal való közvetlen találkozásnak, 
amely az együttműködések megfigyelés-tájékozódás szakaszához köthető.

a tértervezés és a belsőépítészet meghatározza az emberek munkáját és 
elköteleződését.

néhány irodatervezési projektben a város szerkezetét tekintették modellnek, és 
megpróbálták alkalmazni az utca ötletét a munkahelyek alaprajzában. („advertising 
City” projekt)
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KIHÍVÁSOK 
Juhász Judit

a mobilitás és az innováció az iskola és közösség együttműködésben olyan szerves 
szerepet tölt be, amelyet a tanulás és a munkakörnyezet szempontjából is tárgyalhatunk. 
ilyen összetett folyamatokban a környezet is alkalmazkodik a projektmunka 
különböző szakaszainak vagy a különféle tanulási alkalmaknak a kihívásaihoz. ennek a 
szemléletnek a támogatásában az alapvető gondolatok a nyitottság, a kölcsönösség, a 
fenntarthatóság és az átláthatóság.

a sikeres együttműködésekben a partnerek bevonódnak, nyugodtan és támogatás 
mellett dolgoznak, azaz befogadó terekben vannak. ilyen munkához a partnereknek 
ötletekre is szükségük van, emellett pedig gyakran szembesülnek nem-rutin 
problémahelyzetekkel: ezek kreatív, innovatív attitűdöt kívánnak. a befogadó (inkluzív) 
terek létrehozása és a kreativitás támogatása az együttműködő felek számára alapvető 
kihívást jelentenek. fontos, hogy a tanulókat inkluzív tanulási arénákban szocializáljuk, 
amelyek az egyéni és társas tanulási folyamatoknak is teret adnak. emellett ezek 
a tanulási arénák megtanítják a munkafolyamatot az együtt-tevékenykedéstől 
a tudásátadáson keresztül a különböző szakterületek közötti nyitottságig és 
gyüttműködésig, ahogyan arra a „miért” fejezet is utalt már.

a kreativitás alapvető jellemzője a munkafolyamatnak. számos meghatározása 
létezik, melyek közül a pszichológiában legelterjedtebbet guildford alkotta. eszerint 
a kreativitás kreatív képesség, amely megengedi, hogy az emberek egy elszigetelt 
tapasztalatot innovatív interpretációval és új megjelenési formákban kapcsoljanak 
össze. (guildford, 1950) a kreativitás valami szokatlan, valami új létrehozását 
jelenti alkotó gondolkodás, technológiai vagy művészi eszközökkel. ez a folyamat 
fontos szerepet tölt be a (különösen nem-rutin) problémák azonosításában és 
megoldásában, a másokkal való együttműködésben és kommunikációban. az oktatási 
intézmények számára kihívást jelent a kreativitást fejlesztő terek létrehozása, amely az 
együttműködés egyik prioritása is.

a környezetek biztosítania kell a megfelelő feltételeket ehhez, támogatva és elősegítve 
a tudásmegosztást és a közösségi szemléletmódot. a következő kritériumrendszert 
érdemes áttekinteni ahhoz, hogy a kihívásoknak megfelelő környezetet válasszunk, 
tervezzünk vagy hozzunk létre.

ezek a környezetek legyenek olvashatók (lynch, 1960), továbbá az embereknek 
világosan meg kell érteniük az egyéni és közösségi hozzáférési lehetőségeket, térbeli 
kompetenciákat és funkciókat. ily módon az együttműködésben résztvevő egyének 
és csoportok lehetőséget kapnak arra, hogy a megfigyelés és elmélyülés szakaszait 
megtapasztalják, a projekt által kívánt ritmusban.

A környezet építése a közösség révén
az előzőekben olyan környezeteket kerestünk, amelyek az együttműködést 
azzal segítik, hogy megfelelő hátteret biztosítanak hozzá. az együttműködő 
csoport és környezet kapcsolat azonban egy másik kérdéskört is felvet: lehet-e 
maga a környezet az együttműködés eszköze? hogyan játszhat a környezet 
kulcsszerepet az emberek egymásra találásában?

a csoporthoz vagy közösséghez tartozás érzése a közös célok vagy érdekek 
mentén végrehajtott közös cselekvés által fejlődik. a lakóközösségeknek vagy 
az azonos környezetet használó csoportoknak együttműködő attitűdöt kell 
kifejleszteniük.

Van olyan gyakorlat, amely a környezet mint eszköz segítségével hozza 
egymáshoz közelebb az embereket: a közösségi építészet és a participáció 
olyan eszmék egyben pedig jól működő módszerek, amelyek történelmi 
időkben gyökereznek, de a kortárs építészetben virágkorukat élik. az 
első gondolatkör olyan közösségekre utal, amelyek munkájuk révén saját 
környezetüket építik fel, míg a második arra a folyamatra, amikor a közösség 
tagjai részt vesznek a tervezés folyamatában.

az ezen a területen zajló kutatások és a gyakorlati tapasztalatok is megerősítik, 
hogy a saját környezetük tervezésében vagy megépítésébe bevont 
közösségekben magasabb az együttműködési hajlandóság a folyamatban 
résztvevő emberek között. ez stabil kapcsolatokat teremt, amely a jövőbeli 
problémamegoldásnak is hosszú távon alapot ad. (open library project, 
evergreen Brick Works, illetve „hello Wood” projekt)
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ESETPÉLDA
Mark Lemon

A háttér: a Building schools for the future (Bsf) brit programot 2006-ban indították el, 
és 2010-ben ért véget. az volt a célja, hogy újjáépítsen illetve felújítson minden angliai 
középiskolát. a Bsf Westminsterben, a központi kormánnyal kezdődött és végződött, 
de megvalósítása és hatása egész nagy-Britanniában az iskolák és közösségek, és azok 
összes érdekcsoportja számára helyi jelentőséggel bírt.

A projekt: „engaging Pupils, teachers and governors in ’Carbon neutral schools’” 
(tanulók, tanárok és döntéshozók részvétele a szén-dioxid semleges iskolák 
létrehozásában) a Bsf egyik központi gondolata az volt, hogy a tanulókat bevonják 
az új vagy felújtott szén-dioxid semleges iskoláik fejlesztésébe. ennek a projektnek 
három központi célja volt: a figyelem felkeltése és az alacsony energiafelhasználású 
épületek tervezési, kivitelezési és üzemeltetési folyamatának megértése; az iskolai 
közösség képessé tétele arra, hogy a tanulók társaikkal és a tervező csoporttal tényeken 
alapuló párbeszédeket folytassanak; valamint a tanulók érdeklődésének felkeltése 
a természettudományok és mérnöki tudományok iránt. négy alaptevékenység 
szolgálta ezen célok elérését: ezek mindegyike saját térbeli és helyi jellegzetességgel 
rendelkezett.

Be – az első évben 2,2 milliárd font befektetéssel  megvalósuló program 
kétségkívül hatalmas változásokat hoz az ország középiskolai oktatásába. 
ezeknek a változásoknak a nyomán néhány iskola több lesz iskolánál.  Bsf 
iskolák a helyi közösségek szerves részeivé kívánnak válni (teaching expertise)
ki – a változást bejelentve, michael gove oktatási miniszter a Bsf programot 
bürokratikusnak és pazarlónak nevezte. (the telegraph, 05/0710)

kérdés – hol van a hatalom?

Fenntartható fejlődés műhelyek
a tanulók és tanáraik az éghajlatváltozással kapcsolatos témákat és az új vagy 
felújított iskolák tervezésének öt alapelvét például a tájolást vagy a természetes fény 
felhasználását ismerték meg.

a műhelyfoglalkozások az iskolákban vagy a környékbeli egyetemeken zajlottak: itt a 
helyszínt a tevékenység típusa és a téma határozta meg.

Cél: olyan hely biztosítása a tanulók számára, ahol a megfelelő feltételek adottak a 
tanítási órákra való felkészüléshez, az egyéni és csoportos feladatmegoldáshoz. 
a hely kiválasztása: olyan oktatási környezetben, ahol a közösség hangsúlyos, a hely 
választása különösen lényeges: fontos szempont az elhelyezkedés, a megközelíthetőség 
miatt, hiszen minden felhasználónak könnyen el kell érnie.

Külső környezeti elemek: a térhasználatot segítik a mozgatható falak, elválasztható 
munkaterek és azok az elemek, amelyek révén mindenki képes saját munkakörnyezetét 
rendben tartani.

Anyagok: fontos a felhasználó komfortérzetének kialakítása, ezért például asztalok, 
székek, technikai eszközök és más olyan elemek biztosítása, amelyek a figyelem 
fenntartását és az otthonosság érzetének megteremtését segítik.

Pihenőterület: a tanulás során a figyelem fenntartása fontos, hiszen a hatékony 
munkához elengedhetetlen az összpontosítás megújítása, ezért a pihenőterület 
biztosítása alapvető igény.

Technológia: a technológiai elemek közé tartozik az elektromos csatlakozás, az 
internet hozzáférés, a projektor, az asztal, a hangosítás, a számítógépes programok, 
vagyis minden olyan eszköz, amely az egyén és a közösség számára elérhető 
munkakörülményeket teremt.

Hangulati elemek: a megfelelő (egyedi) hangulat megteremtése is fontos az oktatási 
környezetekben: nem feltétlenül szükséges dizájn elemekre gondolnunk, azonban a 
központi kérdés, hogy megteremti-e vagy tükrözi-e a tér a hely szellemét.

a fenti lista nem teljes, hiszen a felhasználói csoportok igényei végtelenek, ugyanakkor 
azonban néhány kulcsfontosságú elemet tartalmaz, amely a jövőbemutató tanulási 
arénák fizikai feltételeit vizsgáló szakdolgozatomhoz kapcsolódó kutatásom 
eredménye.
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Probléma: a különböző érdekcsoportok képviselői közötti munka: a projekt 
pedagógiai asszisztenseket, pénzügyi szakembereket, hivatalnokokat vonzott, 
de tanárokat kevésbé.
Megoldás:kisebb pilot program a kihívások feltérképezésére; a tanítási-
tanulási keretrendszer követése (például a kritikus gondolkodás mint tantervi 
követelmény)
Probléma: az emberek együttműködésének anyagi és gyakorlati vonzatai, és a 
technikai támogatás hiánya.
Megoldás: a projekt City learning Centres-ben dolgozott (magas színvonalú 
multimédia élményt biztosító városi központok megfelelő technikai 
felszereltséggel).

 

a tanulási arénák nem korlátozódnak az iskolára vagy az osztályteremre: valójában 
gyakran hasznosabb a tanulókat kivinni a termekből.

a tanulók különösen fogékonyak a fenntartható fejlődésre nevelésre, ha lehetőségük 
van gyakorlati tevékenységekben részt venni, az osztályteremben vagy azon kívül, 
és ezáltal kutatni, tervezni, vagy olyan projekteket megvalósítani, amelyek révén az 
iskolában vagy a helyi közösségben érzékelhető változás történik. (ofsted, 2009)

„tetszett a Beaumont leys school-ba tett látogatás (sok ötletet adott arra, mit 
kellene tennünk az iskolánkban).” (Paris, 13 éves)

„… a judgemeadowi kirándulás nagyon jó volt: láttuk, hogy mit csináltak más 
iskolák hogy az iskolát fejlesszék.” (Chandresh, 13 éves)

Ösztönző látogatások megvalósult alacsony energiafelhasználású iskolákba
a tanulók, tanárok és döntéshozók már működő alacsony energiafelhasználású 
iskolákba látogathattak, ahol megtapasztalták a lehetőségeket, és felismerték azokat a 
szempontokat, amelyeket szeretnének, vagy nem kívánnak alkalmazni saját iskolájuk 
tervezésében.

Alacsony energiafelhasználású iskola tervezése
a tanulók lehetőséget kaptak arra, hogy alacsony energiafelhasználású 
épületek tervezésében jártas szakértőkkel működjenek együtt saját alacsony 
energiafelhasználású iskolájuk terveinek kidolgozásában. amint ötleteiket 
megfogalmazták, különböző multimédiás eszközökkel rögzítették azokat (videók, 
poszterek, podcastok, prezentációk, weboldalak és hírlevelek). hol és hogyan történt a 
tervek és a tervezési folyamat felvétele?

Előadás és kommunikáció
az alacsony energiafelhasználású iskolákkal kapcsolatos ötleteket a tanulók 
társaiknak és tanáraiknak gyűléseken, osztálybeli előadásokon, az iskolai honlapon, az 
iskolaújságban vagy az iskolarádióban mutatták be. az iskolai tervező csoporttal való 
találkozáskor az építészektől, belsőépítészektől és a városi tanács tagjaitól információkat 
szereztek az alacsony energiafelhasználású iskolák tervezéséről és működéséről. egy 
adott tanulócsoport az education and Building development officers group (eBdog) 
éves konferenciáján 50 szakértőnek mutatta be projektmunkáját, amelyet több helyen 
is adoptáltak, beleértve a kommunikációs mechanizmust is.
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a tudást és a megértést általában mélyíti, ha az eszmék történetét tanulmán
yozzuk. a johannesburgi nyilatkozat (ensz 2002a) három összetevőt emelnek ki: „5. 
Ezért kollektív felelősséggel tartozunk a fenntartható fejlődés összefüggő és kölcsönösen 
egymást erősítő pilléreinek, a gazdasági fejlődésnek, a társadalmi fejlődésnek és a 
környezet védelmének a megerősítéséért és fejlesztéséért helyi, nemzeti, regionális és 
globális szinteken”. a johannesburgi konferencia előkészítő dokumentumában (ensz 
2002c) a fenntartható fejlődés három kulcsterületét a következőképpen írják le:

„Gazdasági fejlődés és egyenlőség – A modern összefüggő, globális gazdasági 
rendszerek integrált szemléletet követelnek meg ahhoz, hogy felelős, hosszú távú 
növekedést segítsünk elő anélkül, hogy bármely nemzet vagy közösség leszakadjon. 
A természeti erőforrások és a környezet védelme – Ahhoz, hogy a jövő generációk 
számára a környezeti örökséget és a természeti erőforrásokat megőrizzük, gazdaságilag 
alkalmas megoldásokat kel kifejleszteni a forrásfelhasználás csökkentése, a szennyezés 
megállítása és a természetes élőhelyek megőrzése érdekében. Társadalmi fejlődés – 
Világszerte az embereknek munkahelyekre, élelemre, oktatásra, energiára, egészségügyi 
ellátásra, vízre és higiéniára van szükségük. Miközben ezeket a szükségleteket kielégíti, 
a világ közösségének azt is biztosítania kell, hogy a kulturális és társadalmi sokféleség 
gazdag szövetét és a munkások jogait tiszteletben tartják, és a társadalom minden tagja 
képessé válik a jövőjük meghatározásában szerepet vállalni.”

Fenntartható fejlődésre nevelés
a fenntartható fejlődés Világkonferenciája (ensz, 2002b, 61) az oktatás jelentőségét 
világosan kifejezte:
„116. Az oktatás alapvetően fontos a fenntartható fejlődés támogatásában” illetve „121. 
A fenntartható fejlődés beágyazása az oktatási rendszerekbe az oktatás minden szintjén 
ahhoz, hogy az oktatás a változás fő előidézője legyen”.

a rio de janeiroban 2012-ben megrendezett világkonferencia (ensz 2012b) ismét 
három fő pillért illetve kulcsterületet említ, kiemelve a fenntartható jövőt:

„I. Közös célrendszerünk

1. Mi, az államok és kormányok vezetői és magas szintű képviselői, miután találkoztunk Rio 
de Janeiroban, Brazíliában, 2012 június 20-22 között, a civil társadalom teljes részvételével, 
megújítjuk elköteleződésünket a fenntartható fejlődés és a bolygónk, a jelen és jövő 
generációk számára gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
jövő mellett.” (a szerző kiemelései)

8. fejezet: ALAPOK

Fenntartható fejlődés és fenntartható fejlődésre nevelés
Mauri Åhlberg

ebben a fejezetben azt összegezzük, hogy hogyan kapcsolódik a fenntartható fejődés 
az oktatáshoz, mit jelent a fenntartható fejlődésre nevelés, és hogyan jelenik meg a 
téma az oktatáspolitikai dokumentumokban.

A fenntartható fejlődés három alapvető vetülete
az unesCo az oktatás évtizede a fenntartható fejlődésért program (angolul: Decade 
of Education for Sustainable Development: DESD vagy UNDESD, 2005-2014) vezető 
ügynöksége, amely a következőképpen határozza meg a fenntartható fejlődést: „A 
fenntartható fejlődés az ENSZ átfogó paradigmája”. a fenntartható fejlődés fogalmát 1987-
ben a Brundtland Bizottság jelentése így írja le: „a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, 
amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét 
arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket. A fenntartható fejlődésnek négy dimenziója 
van: tárdsadalmi, környezeti, kulturális és gazdasági, amelyek elválaszthatatlanul 
összefüggenek. A fenntarthatóság a jövőről való gondolkodás paradigmája, amelyben 
környezeti, társadalmi és gazdasági megfontolásokat kell összehangolni a jobb életminőség 
eléréséhez. Egy jól működő gazdaság például az egészséges környezetre szorul ahhoz, 
hogy polgárainak élelmet, természeti erőforrásokat, ivóvizet és tiszta levegőt biztosítson“. 
(http://www.unseco.org/new/education/themes/leading-the-international-agenda/
education-for-sustainable-development/sustainable-development, utoljára látogatva: 
2012.01.31.)

 azok, akik az eredeti dokumentumokat ismerik, joggal kérdezik, miért négy pillérről 
van szó, hiszen a johannesburgi egyezmény (johannesburg, 2002) még csak három 
pillért említett. az undesd kezdetekor, 2006-ban, az unesCo oktatási részlege kiadta 
az undesd nemzetközi implementációs stratégiát, amelynek negyedik oldalán 
ezt írja: „Ez a terv a fenntartható fejlődés három vetületét mutatja be: a társadalmi, 
környezeti és gazdasági aspektust, amelyeknek a kultúra mögöttes dimenziója.”. később 
meghatározza ezt a három területet, valamint a kultúrát mint mögöttes dimenziót is, a 
következőképpen: „…a kultúra nemcsak bizonyos megjelenési formák összessége (dalok, 
táncok, …), hanem életmód, viszonyulás, viselkedés, hit és cselekvés, amelyen keresztül az 
emberek az életüket élik,és amely a változás folyamatát jelenti”.
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(3) 1992: a stockholmi konferencia huszadik évfordulóján, rio de janeiroban rendezték 
meg a „föld Csúcsként” ismert ensz környezet és fejlődés konferenciát, amely az 
agenda 21 és a riói nyilatkozatot elfogadta.

(4) 2002: „Az érdekcsoportok fóruma és számos kormány munkálkodott 1998-2000 
között azon, hogy a 2002-es Föld Csúcsra, amelynek házigazdája a helyszín választási 
folyamat során Dél-Korea, Brazília és Indonézia előtt végezve Dél-Afrika lett, nyilatkozatot 
dolgozzanak ki. … a 2002-es Föld Csúcs előkészületei már jó előre megkezdődtek helyi, 
nemzeti, szubregionális, regionális és globális szinteken. Meglehetős optimizmussal és 
hittel várták, hogy a Csúcs képes lesz a fenntartható fejlődést újra előtérbe helyezni… A 
Csúcson nyilvánvalóvá vált a környezetvédelmi egyezmények növekvő arányú ratifikálása 
is, így jelentősen megerősödött a nemzetközi környezetvédelmi szabályozás, amelyet 
először 1992-ben Rióban tartottak szükségesnek.”

(5) 2012: „háttér … a világ növekvő válsággal néz szembe. az elmúlt években 
globális pénzügyi válság, élelmiszer válság, ingadozó olajárak, gyorsuló ökoszisztéma 
rombolás és növekvő számú éghajlatváltozás-okozta extrém időjárási jelenség 
összhatását tapasztaltuk meg. ezek a sokrétű és összefüggő válságok megkérdőjelezik 
azt, hogy képes-e a növekvő emberi népesség békében és fenntartható módon élni 
ezen a bolygón. a 2012-es föld Csúcs lesz a negyedik ilyen csúcstalálkozó, és újabb 
mérföldkövet jelent a folyamatos nemzetközi erőfeszítésekben azért, hogy globális 
szinten felgyorsítsuk a fenntartható fejlődés elérésének folyamatát.”

A környezeti nevelés és a fenntartható fejlődésre nevelés különbözősége 
történeti aspektusból
az unesCo (2006, 17.o.) világosan kifejezte, hogy a környezeti nevelés nem azonos a 
fenntartható fejlődésre neveléssel:

„A fenntartható fejlődésre nevelés és a környezeti nevelés közé nem tehetünk 
egyenlőségjelet. Az utóbbi jól körülhatárolható diszciplína, amely az emberiség és a 
természeti környezet kapcsolatára fókuszál, és arra, hogy hogyan őrizhető meg, illetve 
hogyan lehet az erőforrásokat megfelelően kezelni.”

a legfontosabb dokumentum a nemzetközi környezeti nevelésben a tbiliszi 
nyilatkozat (1977). a világ első kormányközi konferenciáját a környezeti nevelésről 
az ensz oktatási, tudományos és kulturális szervezete, az unesCo szervezte az ensz 
környezeti Programmal (uneP), a tbilisziben, szovjetunióban (ma örményország). a 
tbiliszi nyilatkozat (1977,25) a környezeti nevelést nagyon tág fogalomkörrel határozza 

ezt a három dimenziót a fenntartható fejlődés vetületeinek is nevezik (ensz 2012a,1):

„Ezért elismerjük a fenntartható fejlődés gyakorlatba ültetésének szükségességét minden 
szinten, a gazdasági, társadalmi és környezeti vetületek integrálásával, összefüggéseik 
felismerésével annak érdekében, hogy minden dimenziójában elérjük a fenntartható 
fejlődést.”

A biológiai sokféleség oktatása: a fenntartható fejlődésre nevelés alapvető eleme
a biológiai sokféleség megőrzése és fenntartható használata az 1972-es stockholmi 
Világkonferenciától a 2012-es rio de janeiroiig megjelenik:

„Biológiai sokféleség 197. Újra megerősítjük, hogy a biológiai sokféleség önmagáért 
értékes, akárcsak a biológiai sokféleség ökológiai, genetikai, társadalmi, gazdasági, 
tudományos, oktatási, kulturális, rekreációs és esztétikai értékeit és az ökoszisztémák 
fenntartásában betöltött kritikus szerepüket, amelyek a fenntartható fejlődés és az 
emberi jólét alapjai.” (a szerző kiemelései)

a biológiai sokféleség oktatása, a helyi fajok azonosításával együtt, a fenntartható 
fejlődésre nevelés alapvető része. az ensz 2011-2020 között a Biodiverzitás (biológiai 
sokféleség) évtizedét hirdette meg.

A fenntartható fejlődésről való gondolkodás története Stockholmtól Rióig
a világkonferenciák története: 1972: stockholm, 1987: Brundtland, 1992: rio de janeiro, 
2002: johannesburg, 2012: rio de janeiro. az ensz szerint (2012b):

(1) 1972: „A fenntartható fejlődés gondolata hosszú időre nyúlik vissza, de először az 
Emberi Környezet ENSZ Konferencián (Stockholm, 1972) gyűlt össze azért a nemzetközi 
közösség, hogy a globális környezet és fejlődés szükségleteit közösen vegye fontolóra.
”
(2) 1987: az 1980-as években az ensz a Brundtland Bizottság néven is ismert környezet 
és fejlődés Bizottságot állította fel, amelyet elnökéről, gro harlem Brundtlandról 
neveztek el. a Brundtland Bizottság átfogó jelentést állított össze, közös jövőnk címmel. 
ez a jelentés adott kereteket annak, ami később az agenda 21 40 fejezetében, illetve 
a riói környezet és fejlődés nyilatkozat 27 alapelvében került elfogadásra. a jelentés 
úgy határozta meg a fenntartható fejlődést, hogy olyan fejlődés, „amely kielégíti a jelen 
szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is 
kielégíthessék szükségleteiket”.
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politikai döntésein. Végül is, az oktatásügy is politikai tevékenység, és a legjobb az 
emberiség és a bioszféra számára is az, ha a fenntartható fejlődés értékes tanulását 
állítja középpontba.

ennek a fejezetnek a legfontosabb gondolatait a 7. ábra fogalmi térképe foglalja össze.

meg, de nem olyan hasonlóan fókuszált és integrált módon, ahogyan a fenntartható 
fejlődésre nevelést az undesd (2005 – 2014):

„Ajánlja bizonyos követelmények elfogadását, amelyek segítenek a környezeti nevelés 
fejlesztésének erőfeszítéseit irányítani nemzeti, regionális és nemzetközi szinteken.

1.  Miközben tény, hogy az biológiai és fizikai elemek építik fel az emberi környezet 
természeti alapjait, és azok etikai, társadalmi, kulturális és gazdasági dimenziói szintén 
szerepet játszanak azon megközelítésmódok és eszközök meghatározásában, amelyek 
révén az emberek megérthetik, és jobban használhatják az igényeik kielégítéséhez 
szükséges természeti erőforrásokat.

2.  A környezeti nevelés annak eredménye, hogy tartalmilag összekapcsolják és új irányt 
szabnak azoknak a különféle diszciplínáknak és nevelési-oktatási tapasztalatoknak, 
amelyek elősegítik a környezeti problémák integrált megértését, racionálisabb 
cselekvéseket eredményeznek, és képesek a társadalmi igényeket is kielégíteni.

3.  A környezeti nevelés alapvető célja az, hogy sikeresen megértesse az egyénekkel 
és a közösségekkel a természeti és épített környezet komplex természetét, amelyek 
a biológiai, fizikai, társadalmi, gazdasági és kulturális vetületek kölcsönhatásaiból 
erednek, és tudást, értékeket, attitűdöket és gyakorlati készségeket sajátítassanak el 
velük, melyek révén felelősen és hatékonyan vehetnek részt a környezeti problémák 
előrejelzésében és megoldásában, és a környezet minőségével való gazdálkodásban.

4.  további alapvető célja a környezeti nevelésnek, hogy világosan megmutassa a modern 
világ gazdasági, politikai és ökológiai kölcsönös összefüggéseit, amelyben a különböző 
országok döntései és cselekvései nemzetközi következményekkel járhatnak. Ebben a 
tekintetben a környezetnek segítenie kell az országok és régiók közötti felelősségérzet 
és szolidaritás fejlesztésében, ami új nemzetközi rend alapja lehet, amely garantálja a 
környezet védelmét és fejlődését.

5.  Különleges figyelemmel kell lenni a társadalmi-gazdasági fejlődés és a környezet 
javításának komplex kapcsolataira.”

Vannak olyan környezeti nevelők és kutatók (például, r. stevenson, m. Brody, j. dillon 
és a. Wals, 2012) akik azt állítják, hogy a környezeti nevelés szélesebb fogalomkört 
takar, mint a fenntartható fejlődésre nevelés, de ez nem változtat az ensz és az 
unesCo, valamint a négy csúcstalálkozó (1972-2012) kutatási eredményekre épülő 
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SEGÍTŐ KÉRDÉSEK EGYÜTTMŰKÖDÉSEN 
ALAPULÓ PROJEKTEK TERVEZÉSÉHEZ, 
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ÉS ÉRTÉKELÉSÉHEZ

A tervezési szakaszban magunknak és partnereinknek az alábbi kérdéseket 
tehetjük fel:

1. mik az iskola és közösség együttműködésének előnyei? mi a te hasznod, és mi az 
enyém?

2. hogyan használhatjuk ki a tanulói szempontok megjelenését?
3. milyen közös céljai és értékei vannak a partnereknek, és milyen különbségek vannak 

a partnerek között?
4. hogyan győződjünk meg arról, hogy a közös célokat világosan tolmácsoljuk, úgy, 

hogy minden partner ugyanazt értse alattuk?
5. hogyan valósul meg a kommunikáció az együttműködésben (a nyilvános és a belső 

kommunikáció is)?
6. ki lesz a kapcsolattartó? még kivel kommunikálnak a partnerek az együttműködés 

során?
7. milyen elérhető forrásokkal és kompetenciákkal rendelkeznek az együttműködő 

partnerek?
8. hogyan szervezzük a rendszer szintű reflexiót és a kommunikációt a 

fenntarthatóságért folytatott projektmunka során?
9. hogyan vonjuk be és használjuk értelmes módon a környezetet? Például: melyik a 

projekt kontextusa: a falu vagy a város?
10. mi ennek a tanulási környezetnek (terep, / falu / város) a hozzáadott értéke az 

osztályteremhez képest?
11. hogyan hozzunk létre tanulási arénákat az iskolában és az iskolán kívül?
12. mikor legalkalmasabb elkezdeni az együttműködést (a tanévben, az üzleti évben, 

vagy más ütemezéssel)?
13. mennyi időre van szükség az együttműködés megalapozásához?

A projekt megvalósítása során az alábbi kérdések közül néhány fontos lehet:
1. kiben vannak meg a vezetői adottságok az együttműködésen belül (nyilvánvaló és 

rejtett tulajdonságok)? ők-e a jelenlegi vezetők? hogyan támogathatnánk őket?
2. hogyan hasznosítjuk a tanulói véleményeket?
3. mennyire vannak összhangban a személyes céljaim az együttműködés közös 

(kimondott, megállapodott) céljaival?7. ábra: A fenntarthatóság főbb gondolatainak fogalmi térképe
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Ajánlott olvasmányok és hivatkozások az 
Elméleti összegzésekhez

2. fejezet: MI
agenda 21: united nations Conference on environment & development: 
 http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
mckeown, r. (2002). education for sustainable development toolkit: 
 http://www.esdtoolkit.org
Quality Criteria for esd-schools: : 
 http://www.ensi.org/media-global/downloads/Publications/208/QC-GB.pdf
rauch, f. & steiner, r. (2013). Competences for education for sustainable development 

in teacher education. CePs-journal (Centre for educational Policy studies journal).
unesCo education for sustainable development (esd): 
 http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/

education-for-sustainable-development/

3. fejezet: KIK 
siemens, g. (2005). Connectivism: learning as network-Creation
Printed on-line by the american society for Professional development (asPd). 
retrieveable via: www.astd.org/LC/2005/1105_seimens.htm (last accessed, february 11, 

2011).
Wals, a.e.j., van der hoeven, n. and Blanken, h. (2009). the acoustics of social learning: 

designing learning processes that contribute to a more sustainable world. utrecht/
Wageningen: senternovem/Wageningen academic Publishing. 

 retrievable via: 
 http://www.senternovem.nl/mmfiles/acoustics-digital%20def_tcm24-290164.pdf

4. fejezet: MIÉRT 
Chivian, e., Bernstein, a. (2008). sustaining life: how human health depends on 

Biodiversity. ed. by new york: oxford university Press usa.
hattie, j. (2009). Visible learning. a synthesis of over 800 meta-analyses relating to 

achievement. london: routledge.
jackson, t. (2005). motivating sustainable Consumption: a review of evidence 

on consumer behaviour and behavioural change. a report to the sustainable 
development research network. [Pdf] 

 http://www.c2p2online.com/documents/MotivatingSC.pdf (accessed 18.01.2013).
jucker, r. (2011). esd between systemic Change and Bureaucratic obfuscation. 

4. működik-e a kommunikáció (nyilvános és belső)?
5. mikor a legalkalmasabb a nyilvánosság elé állni tevékenységeinkkel?
6. milyen jelek utalnak arra, hogy ez az együttműködés befogadó, és tiszteli az összes 

partner véleményét és tudását?
7. hogyan válik maga a környezet az együttműködés eszközévé? hogyan lehet szerepe 

az emberek egymásra találásában?
8. hogyan használjuk és alakítjuk, és még mire használhatnánk, hogyan alakíthatnánk 

a fizikai környezetet?
9. meddig tartson az együttműködés? milyen követelményei vannak az együttműködés 

lezárásának?
10. összhangban vannak-e a tevékenységek a főbb témák, beleértve a fenntarthatóság 

közös értelmezésével?
11. tudunk-e ragaszkodni azokhoz az elköteleződésekhez, amelyekben az elején 

megállapodtunk? 

A múltbeli és jövőbeli lépésekről gondolkodva, az alábbi kérdéseket beszélhetjük 
meg:

1. milyen előnyöket hozott a tanulók szempontjainak megismerése?
2. hogyan biztosítsuk, hogy a partnerségek időről időre megújulnak, és nem válik a 

program elavulttá?
3. hogyan vettük figyelembe az együttműködő partnerek belső szervezeti struktúráját 

a tervezés és a projektmunka során?
4. miért lehetnek az emberek eléggé motiváltak ahhoz, hogy új projekten dolgozzanak 

együtt?
5. képes vagyok-e okokat, előnyöket vagy hasznot azonosítani személyes vagy 

szervezeti szinten az együttműködés folytatásához?
6. milyen célokat vagy témákat tudunk kizárólag hosszú távon elérni?
7. mik a tanulságok a közösség számára, és mik a tanulságok az iskola számára?
8. milyen új kérdések következnek az együttműködés tapasztalataiból?
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Útikalauz 
iskolák és közösségek együttműködéséhez a fenntartható fejlődésért
      

Az Útikalauz célja, hogy ösztönözze új együttműködések létrejötték, és bátorítsa a 
már működőket. Arra készteti az olvasót, hogy reflektáljon a fenntartható fejlődés 
érdekében együttműködő iskolák és közösségek közös tanulási folyamatának egyes 
vonatkozásaira.
A könyv a mit, ki, miért, hogyan, mikor és hol kérdések köré épül. Minden 
fejezetben található Elméleti összegzés, amely a kutatások egy-egy olyan szeletét 
tárja az olvasó elé, amely gazdagíthatja az együttműködések gyakorlatát. Az 
Előnyök és Kihívások fejezetrészek egy-egy gyakorlati kérdést világítanak meg: 
ezeket illusztrálja az Esetpélda, amely a CoDeS Multilaterális Hálózat tapasztalataira 
támaszkodik. Minden fejezetrész a CoDeS partnerek munkája, alátámasztva az aktív 
cselekvés és a kritikus gondolkodás, a reflexió szoros kapcsolatának a jelentőségét.

CoDeS is a Comenius multilateral Network 
with the support of the Lifelong Learning Program 
of the European Union




