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Ökoiskolaság és szakképzés

A bevezetõ szövegek szinte mindig általánosságokról szólnak, és emiatt nagy a veszélye annak,
hogy csak a felszínt érintik meg. Ezt mindenképpen szeretnénk elkerülni: de vajon lehetséges-e
ez akkor, ha az ökoiskolaság lényegérõl a globális problémákkal összefüggõ helyi projektek,
minták sokféleségérõl próbálunk meg írni valamit? Sikerülhet-e néhány oldalon keresztül, el-
méleti megközelítésbõl megmutatni, miért válhat a fenntarthatóság pedagógiája a napi gyakor-
lat egyik leghatékonyabb eszközévé a szakképzésben is. Talán könnyebb lenne megmagyaráz-
ni, mit veszíthetünk, ha nem alkalmazzuk a fenntarthatóságra nevelés alapeszközét, az élményt,
vagyis az életszerû helyzetekkel, a diákok érdeklõdésére építõ, mégis a tanár által is hitelesen
bemutatható problémákkal való foglalkozást. Hogy ilyenkor nem csak a tanár érzi úgy, hogy ér-
demes az órákra, foglalkozásokra bemenni. Sõt ha következetesen gyakoroljuk, könnyen átra-
gad másokra: kollégákra, tanítványokra, szülõkre. Hiszen ki ne szeretne másokkal együtt lenni
és valami számára is fontosat, hasznosat, jót csinálni?

Változó világ – változó kihívások

Világunk gyorsan változik – halljuk nap mint nap a közhelyes kijelentést. Talán éppen emiatt
egyre kevésbé telik meg tartalommal. Ugyanakkor gyakran éppen az okoz számunkra konfliktu-
sokat, hogy az ebbe a rohamosan változó világba született, azt élvezõ és elszenvedõ, annak kihí-
vásaihoz alkalmazkodott fiatalokkal közös hangot találjunk.

Mi minden változik hát körülöttünk?
Változik a természeti környezetünk. Míg néhány évtizede erõs kétkedés fogadta például az

éghajlatváltozással kapcsolatos kutatási eredményeket, addig mára már azt is kevesen vitatják,
hogy az éghajlatváltozás bekövetkezése az emberi tevékenység következménye lehet. Amíg
egyes fajok eltûnését sokáig nem tartották említésre méltónak, addig ma már nemcsak azért ag-
gasztó kérdés ez számunkra, mert egyes élõlényeket már sohasem ismerhetünk meg vagy mutat-
hatunk meg gyermekeinknek, hanem azért is, mert számos olyan visszacsatolásra derült fény,
amelyek révén egyes élõlénycsoportok kipusztulása más globális folyamatokat erõsít.

Változó természeti környezetünk kihat a körülöttünk lévõ világ erõviszonyaira, mozgatóira.
Egyes források példátlanul felértékelõdnek (a tiszta, élhetõ környezet, az ehetõ étel vagy a víz),
és csak remélhetõ, hogy békés folyamatok sora vezet majd odáig, hogy az emberiség képessé
válik arra, hogy fogyatkozó készleteit és erõforrásait megossza.

Változnak problémáink. Olyan eszközöket kell használnunk és olyan kérdésekrõl kell dönte-
nünk, amelyekkel az iskolában aligha találkozhattunk, és amelyekrõl családi hagyományaink
révén sem rendelkezünk mintákkal, ismeretekkel. Gondoljunk csak az olyan biotechnológiai el-
járásokra, mint a génmódosítás vagy a klónozás, vagy az olyan lehetõségekre, mint az internetes
beszélgetés. Mindeközben számos, általunk tényként kezelt információról derül ki, hogy a kép
árnyaltabb, a dolog nem pontosan, esetleg nem minden esetben úgy van, ahogyan azt tanköny-
veink írták, hiszen a tudományos fejlõdés következtében a világról alkotott kép is gyorsan válto-
zik. Az összes információt naprakészen fejben tartani képtelen, lehetetlen és értelmetlen vállal-
kozás lenne. Mindennek ellenére ahhoz, hogy képesek legyünk mindennapi életünket átformál-
ni (például az elektronikus ügyintézést elsajátítani) vagy állampolgári szerepünket gyakorolni
(például részt venni egyes eljárások, beruházások engedélyeztetésével vagy betiltásával kap-
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csolatos folyamatokban), lépést kell tartanunk a rohamos tudományos-technikai fejlõdéssel. Ez
az ellentmondás csak úgy oldható fel, ha bizonyos képességek és tudás birtoklásán túl megfelelõ
nyitottsággal, elszántsággal, szemlélettel rendelkezünk, azaz bizonyos kompetenciák birtoká-
ban vagyunk. Ezek a kompetenciák segíthetnek hozzá ahhoz, hogy az iskolában megszerzett is-
mereteink folyamatosan formálódjanak, alakuljanak, gazdagodjanak.

Változnak az értékeink. Egyre kevesebb „igazi” értékünk van, és azt is egyre nehezebbnek
találjuk, hogy ezek mellett pálcát törjünk. Ezenkívül naponta szembesülünk új, más, a sajátun-
kétól eltérõ értékrendekkel is; ez amellett, hogy lehetõséget nyújt arra, hogy belsõ világunk gya-
rapodjon, gyakran elbizonytalanítja, összezavarja az embert. Az értékek viszonylagossá válása
arra kényszerít bennünket, hogy folyamatosan újraépítsük és újraértelmezzük értékrendünket.
Az iskolákkal szemben ugyanakkor azt is elvárják, hogy egyes értékeket akkor is adjon át és
õrizzen meg, ha a gazdasági-társadalmi folyamatok esetleg éppen ezek ellenében hatnak. Ezt
csak azok az iskolák tehetik meg eredményesen, amelyeknek rejtett tanterve nem dolgozik az át-
adni kívánt értékek ellenében, vagyis azok az iskolák, ahol hiteles pedagógusok valódi közös-
séggé szervezõdve dolgoznak.

Változnak a velünk szemben támasztott elvárások. Míg a múlt századig a mestersége forté-
lyait jól elsajátító mesterember évtizedekig gyakorolhatta szakmáját, addig jelenleg készen kell
állnia arra, hogy folyamatosan új és új eljárásokat tanuljon meg. Amíg a múlt században értéke
volt, ha valaki egy munkahelyen töltött el hosszú évtizedeket, ma a lojalitást megelõzi az elvárá-
sok között a mobilitás: legyen képes váltani, új és új munkahelyekhez alkalmazkodni. A múltbe-
li önálló, mindenhez értõ mesterember képe is átrajzolódott: a munkáltatók inkább a csapatmun-
kást keresik, aki szívesen és eredményesen mûködik együtt másokkal, aki felelõsségének meg-
tartása mellett dolgozik egységében, aki jól kommunikál, és aki rugalmasan alkalmazkodik a
különbözõ szerepek elvárásaihoz. Ahhoz, hogy a csapatmunkára „éles” helyzetben képesek le-
gyünk, rá kell éreznünk a csoport szervezõdésének, mûködésének dinamikájára, meg kell lát-
nunk a többi szereplõ viselkedését, ahogyan meg kell tapasztalnunk azt is, mi magunk hogyan
viselkedünk konfliktushelyzetben. Meg kell tanulnunk a csapatban elért eredményeknek, sõt
magának a munka folyamatának a megbecsülését is, ehhez segíthetnek hozzá az iskolákban
végzett csoportos feladatok, projektek.

Változik a hatókörünk. Míg a globális folyamatokra, a nagypolitikára aligha lehetünk köz-
vetlen hatással, addig a környezetünk történéseire befolyással lehetünk. Ahhoz, hogy valóban
képesek legyünk a körülöttünk zajló történések befolyásolására, aktív állampolgári szerepet kell
vállalnunk. Állampolgárként pedig akkor szolgáljuk mikro- és makroközösségünk javát, ha kö-
vetkezetesen arra koncentrálunk, amire valóban hatni tudunk. Számos tanulmány mutat rá arra,
hogy a modern civilizációkban a helyi közösségekben folyó diskurzus egyre inkább elõtérbe ke-
rül, és egyre jelentõsebb hatással van a nagyobb közösségek életére. Természetesen fontos,
hogy a problémák notórius sorolása helyett tettrekész, cselekvõ hozzáállással segítsük a meg-
újulást, ahogy az is, hogy egyes megoldások folytonos elvetése helyett képesek legyünk kon-
szenzusra vagy kompromisszumra, illetve adott helyzetekben konstruktív módon megoldási ja-
vaslatokat is tudjunk tenni.

Változik végül jövõképünk. Míg száz éve büszkén harsogták, hogy az ember meghódítja és
legyõzi a természetet, addig ma fenyegetõn vetül ránk a készletek felélésének, a túlnépesedés-
nek, az elidegenedésnek az árnyéka. Ez a jövõkép ugyan riasztóan hat, ám egyben közömbössé
is tesz. Ki szereti megoldhatatlan feladatokra fecsérelni idejét-energiáját? Ráadásul a globális
problémák nagy része számunkra „steril”: amíg csak a hírekben látjuk-halljuk más területek,
más élõlények, más emberek gondjait (éhezik, elpusztult, lebombázták stb.), addig nem érinte-
nek meg annyira, hogy egyben cselekvésre késztessenek. Pedig saját mikrokörnyezetünkben is
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megtaláljuk ezeknek a problémáknak olyan leképezõdéseit, amelyeken akár módunkban áll se-
gíteni is! Ha azokra a problémákra fókuszálunk, amelyeket a maguk hús-vér valójában érzékel-
hetünk, ezeken keresztül nemcsak a globális problémákra válunk érzékenyebbé, hanem azok
megoldásáért is tettünk valamit. Ahogyan az indiai filozófia is tartja: ha tudjuk, hogy jót cselek-
szünk, nincsen olyan kis lépés, amelyet fölösleges lenne megtenni!

A fenntarthatóság pedagógiája azt célozza, hogy mindezen kihívásokkal úgy nézzen szembe,
hogy az iskolák és környezetük közé hidat verve, valós problémákkal végzett munkán keresztül
neveljen fel olyan embereket, akik képesek a világot a maga összetettségében értékelni, megbe-
csülni és ezt szem elõtt tartva aktív részeseivé válni ilyen közösségek, végsõ soron pedig egy
fenntartható gazdasági és társadalmi rendszer létrehozásának.

A fenntarthatóság pedagógiája annyiban nyújt többet a környezeti nevelésnél, hogy a társa-
dalmi egyenlõség, a gazdasági folyamatok és egymás elfogadásának hangsúlyozásával még át-
fogóbban közelít a problémákhoz. Az általa kínált lehetõségek abban is segítenek, hogy a kor-
osztályi sajátosságokat figyelembe véve ne csak racionális-lexikális alapon (vagyis ismeretát-
adás révén), hanem érzelmi hangolással is segítsék a tanulók fejlõdését.

A fenntarthatóságra való nevelést valószínûleg számos iskolában gyakran nem is tudatosan,
nevén nevezve, de gyakorolják a pedagógusok. Az ökoiskolák abban segítenek, hogy ezek a
kezdeményezések ne elszigetelten, nemritkán szélmalomharc-szerûen történjenek.

A fenntarthatóságra nevelés fontossága

Az emberiség túlélésének kulcsa, hogyan folytatódnak, folytatódnak-e a jelenlegi gazdasági fo-
lyamatok, milyen lesz a jövõ nemzedékek felelõsségtudata bolygónk és embertársaink sorsával
kapcsolatban. A fenntartható fejlõdés korunk egyik legégetõbb kérdése, és ahhoz, hogy ezzel
kapcsolatban változás történjen, az oktatásnak is foglalkoznia kell ezzel a problémakörrel.

A fentiek alapján talán nem meglepõ, hogy világszerte egyre nagyobb figyelem fordul a
fenntarthatóságra nevelés felé. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 57. közgyûlése 2002. decem-
ber 20-án a 2005–2015 közötti évtizedet a Fenntarthatóságra Nevelés Évtizedének nyilvánítot-
ta. Vagyis nemzetközi közösség egy teljes évtizedet szán annak a célnak az elérésére, hogy az
oktatás minden szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság alapelvei. A téma fontosságát
semmi sem jelzi jobban, mint hogy a fenntarthatóságra nevelés évtizede mellett mindössze két
nevelési témájú évtizedet indított útjára az ENSZ: az Oktatást Mindenkinek és az Írni-olvasni
Tudás évtizedét, melyek célja, hogy a Földön mindenkinek lehetõsége legyen megtanulni írni és
olvasni. Az ENSZ szerint tehát két alapvetõ kihívással néz ma szembe az oktatás: meg kell taní-
tani mindenkit írni és olvasni, és fel kell készíteni arra, hogy egy fenntartható társadalom életé-
hez aktív, építõ módon tudjon hozzájárulni. Láthatjuk tehát, hogy ma már a fenntarthatóságra
nevelés nem az oktatás valamely szeletét vagy formáját írja le, hanem az oktatás átfogó eszme-
rendszerét, ideológiáját nyújtja.

A fenntarthatóság a Nemzeti alaptantervnek is részévé vált – a környezettudatosságra való ne-
velésnek mint kiemelt fejlesztési feladatnak minden mûveltségi területen meg kell jelennie.

A fenntartható fejlõdéssel kapcsolatos egyik legégetõbb probléma éppen az, hogy interdisz-
ciplináris jellege miatt egyrészt szinte bármelyik tantárgyhoz jól illeszkedik, másrészt viszont
tanmenet, illetve órarend összeállítása során „tisztán” és egészében egyik tantárgy programjá-
hoz sem csatolható hozzá. Hazánkban a környezeti neveléssel való hagyományos kapcsolata ré-
vén – noha a környezeti nevelési pedagógiai programok ajánlásai az iskolai tantárgyak szinte
mindegyikéhez megfogalmaznak célokat és konkrét tartalmakat – általában a biológia tantárgy-
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hoz kapcsolják. Ezzel két probléma is van. Az elsõ és legfontosabb az, hogy a fenntartható fejlõ-
dés kérdése legalább annyira érinti a társadalomtudományok és a gazdaságtudomány területeit,
mint az anyag- és élettudományokét. Vagyis célszerû, ha a tanuló több pedagógus és ezáltal több
tantárgy szemszögébõl, integrált szemlélettel találkozzon vele. Hiszen az egy-egy tantárgyra
történõ „ráterhelés” következménye az lehet, hogy ez a többlettevékenység elsikkad, különösen
akkor, ha a kimeneti szabályozás vagy az idõkeret nem támogatja azt.

Hogyan tehetõ mûködõvé a fenntartható fejlõdéssel kapcsolatos pedagógiai rendszer? Ho-
gyan bátoríthatók az iskolák ilyen programok kezdeményezésére?

Egyfelõl alapvetõ lenne, hogy az egyes tantárgyak programjában és az alaptantervben a fenn-
tartható fejlõdéssel kapcsolatos ismeretek, kompetenciák és kialakítandó viselkedésminták szere-
peljenek. Ez elõsegítené azt is, hogy a fenntartható fejlõdés pedagógiai céljai a nem természettu-
dományos (fõként biológia) tantárgyak kereteit túllépve az összes mûveltségi területbe integráltan
megjelenjenek. Másrészt elõ kell mozdítani a különbözõ tantárgyakat tanító pedagógusok együtt-
mûködését a fenntartható fejlõdéssel kapcsolatos nevelõmunka segítésére. Ez a kooperációs lehe-
tõség az egyes tantárgyak módszertani megújulásán túl egyes tanári kompetenciákat is fejlesztene.
Ugyanakkor feltétele, hogy ehhez a mûhelymunkához megfelelõ keretek jöjjenek létre.

Segíteni kell azt a folyamatot, hogy a helyi közösségek ismét nagyobb bizalommal fordulja-
nak az iskolák felé. Az iskola ily módon újra központi szerepet tölthet be adott csoport életében.
Az elõzõ szereptõl eltérõen azonban nem a tudás egyfajta raktáraként, hanem a problémák meg-
oldásával kapcsolatos egyfajta logisztikai központként. Ez a folyamat lassú, és nem vertikális
döntések eredménye. Leginkább talán sikeres és eredményes, helyi társadalomra ható projektek
példáján keresztül alakítható – ehhez azonban szükséges ezen jó gyakorlatok minél szélesebb
körû bemutatása.

Az ökoiskolákról

A közoktatási törvény 2003-as módosítása óta a törvény 48. § (3) bekezdése alapján az iskolák-
nak nevelési programjuk részeként el kell készíteniük saját egészségnevelési és környezeti ne-
velési programjukat. Minden magyar iskolának törvényi kötelezettsége intézményi szinten sza-
bályozni, hogy milyen tevékenységekkel segíti elõ a fenntartható társadalom kialakulását. E kö-
telezettségek mellé az oktatási és környezetvédelmi kormányzat az ökoiskola cím
meghirdetésével 2005 óta a legmagasabb szintû állami elismerés lehetõségét is nyújtja mind-
azon iskolák számára, melyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkája kiemelkedõen magas szín-
vonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája értékeit. A cím elnyerése
érdekében az iskolának munkatervet kell összeállítania. Az ökoiskola munkaterve jól illeszthetõ
az iskolák minõségbiztosítási rendszeréhez, szerves részét képezheti a kötelezõ iskolai minõ-
ségbiztosítási programnak, az IMIP-nek. Az ökoiskola cím leginkább a fenntarthatóságra neve-
léssel kapcsolatos iskolai tevékenységek és fejlesztések intézményesülését, folyamatosságának
biztosítását szolgálja. Nem kíván nehezen, csak az iskolák szûk köre által teljesíthetõ extra beru-
házásokat vagy szakmai specializálódást az iskoláktól. Ennek megfelelõen az ökoiskola címet
elnyert iskolákból álló ökoiskola-hálózat sem az iskolafejlesztés egy jól körülhatárolt területén
nyújt szakmai támogatást az iskoláknak, hanem abban segíti õket, hogy iskolafejlesztési munká-
juk bármely területén – legyen az épületrekonstrukció vagy tanártovábbképzés – miként érvé-
nyesíthetik a környezeti nevelés és fenntarthatóság pedagógiájának elveit. Az ökoiskolák mû-
ködése példaként szolgálhat minden olyan magyar iskola számára, amely céljának tekinti a kör-
nyezettudatos, társadalmi részvételre képes állampolgárok nevelését.
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A cím elnyerése pénzügyi támogatással nem jár, ellenben több módon is elõsegíti az iskolák
forrásteremtõ munkáját. Legközvetlenebbül abban az esetben, mikor egy fejlesztési pályázat
célközönsége kifejezetten az ökoiskolák köre. Az elmúlt években erre is volt példa, jelenleg
azonban gyakoribb, hogy a pályázat értékelése során részesítik pluszpontban az ökoiskola cím-
mel rendelkezõ iskolák pályázatait. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv regionális operatív
programjaiban iskolafejlesztési céllal kiírt pályázatok például általában ebbe a körbe tartoznak.
Az ökoiskola cím ezenkívül ráirányítja az iskolák figyelmét a fejlesztendõ területeikre, és össze-
hangolt fejlesztési stratéga kialakítását teszi lehetõvé az infrastrukturális fejlesztésektõl a peda-
gógiai fejlesztéseken keresztül egészen a környezetvédelmi, sõt a közösségi fejlesztésekig.

Az ökoiskola címmel rendelkezõ iskolák egyszersmind tagjává válnak a Magyarországi
Ökoiskolák Hálózatának is. A Hálózat jelenleg több mint 350 tagiskolával mûködik. Ökoiskolák az
ország minden részében, minden régióban, minden megyében találhatók. Mindez mutatja az
ökoiskolai eszme mozgalmi jellegét. A hálózat nem elsõsorban a fenntarthatóság pedagógiája szem-
pontjából elit iskolák gyûjtõhelye kíván lenni, hanem nyitott mindazon iskolák számára, melyek el-
kötelezik magukat fenntarthatóság pedagógiája terén végzett, intézményi szinten tervezett, számon
kérhetõ munka és ennek folyamatos fejlesztése mellett. Az állami és szakmai elismerést igen, de
közvetlen anyagi és szakmai támogatást nem nyújtó cím rendszerének megalkotása és mûködtetése
mellett az ökoiskolák hálózata többféle módon segíti az egyes intézmények munkáját.

Az egyik az ökoiskolák hálózatának honlapja, amely a hálózat egyik legfontosabb, interaktív
kommunikációs eszköze. A www.okoiskola.hu honlap folyamatosan friss hírekkel, publi-
kációkkal, tanári segédanyagokkal, adatbázisokkal áll minden érdeklõdõ rendelkezésére.
A weboldalhoz kapcsolódva mûködik a Magyarországi Ökoiskola Hálózat elektronikus hírleve-
le, mely körülbelül kéthetente tájékoztat a hálózattal kapcsolatos eseményekrõl, hírekrõl, és je-
lenleg több mint 1500 címre jut el.

A mozgalom tagjainak rendszeresen szerveznek találkozókat, konferenciákat. Évente kerül
megrendezésre az Ökoiskolák Országos Találkozója. E találkozók keretében az iskolák tájékoz-
tatást kapnak a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája legújabb hazai és nemzetközi
fejleményeirõl, és egyúttal lehetõség nyílik arra is, hogy bemutassák saját kezdeményezéseiket,
eredményeiket, mélyítsék már meglévõ szakmai kapcsolataikat, illetve újabbakat alakítsanak
ki. Az országos találkozón kívül az ökoiskolák rendszeresen szerveznek kisebb-nagyobb városi,
megyei, regionális tanácskozásokat, eszmecseréket, bemutatóórákat. Az intézmények egyre na-
gyobb része végez jelentõs disszeminációs tevékenységet, helyi és térségi továbbképzések kere-
tében osztja meg saját tudását és tapasztalatait más iskolák pedagógusaival.

A mozgalom fejlõdését biztosítják a továbbképzés és a kutatások. Az OKI és a Közoktatási
Vezetõképzõ Intézet (KÖVI) közösen dolgozta ki az akkreditált ökoiskola-vezetõi továbbkép-
zést. Ennek során a pedagógusok a hálózatba tartozó intézményekkel kapcsolatos kutatásokon,
tapasztalatokon alapuló speciális felkészítést kapnak, hogy a fenntarthatóság pedagógiája terén
a munkájukat a lehetõ legeredményesebben végezhessék. A tanfolyamok egyben az ökoiskolák
hálózatán belüli kapcsolattartás, kapcsolatépítés, tapasztalatcsere fontos színterei is. A tovább-
képzés alapelvei a következõk.

1. Az egyes iskolákban folyó munkára, a meglévõ tervekre építünk, a továbbképzés abban
segít, hogy a vezetõ egyébként is elvégzendõ munkáját eredményesebben tudja végezni.

2. A képzés az ökoiskolák vezetése során felmerülõ kérdésekre összpontosít, a környezeti
nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája gyakorlati módszertanával is ebbõl a szempontból
foglalkozik.

3. A képzésben a minõségfejlesztési szemlélet is érvényesül a gyakorlati feladatok elvégzése
során.
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4. A továbbképzésen az önfejlesztés filozófiája és gyakorlata is jelen van.
5. A képzés jelentõs mértékben a munkáltatáson alapul, amelyre részben a továbbképzés

kontaktórái során, részben az otthoni feladatokon keresztül kerül sor.
6. A képzés nagymértékben épít a többoldalú elektronikus kommunikációra.
A mozgalomhoz való csatlakozás révén az iskolák tehát olyan program megvalósításá-

hoz kapnak naprakész információkat, illetve elsõsorban tapasztalatcsere és együttmûködés
formájában segítséget, amely számukra lényeges nevelési kérdéseket tartalmaz, és amely-
nek elemeit a nevelõtestület az iskolai érdekképviseletekkel egyeztetve dolgozta ki. Egy-
szerûbben: a hálózatba kerülés egy kötelezõ programnak a tényleges tartalommal való meg-
töltését segíti. A megvalósítással és magának a kezdeményezésnek a fenntarthatóságával (a
program következetes, de a menet közben történt változásokat is figyelembe vevõ megvaló-
sításával) kapcsolatban lényeges kiemelni a kritikus visszajelzés szerepét és a közösséghez
tartozás élményét.

Hogyan segíti egymást az ökoiskolai és a szakképzõ tevékenység?

A segédanyag szakmacsoport-specifikus részében konkrét ötletekkel, foglakozásleírásokkal
szolgálunk a gyakorlati pedagógiai munka számára is. Azt gondoljuk azonban, hogy a gyakorla-
ti munka csak akkor lehet igazán hatékony, ha szilárd elméleti alapokon, a rendszerszintû össze-
függések ismeretén alapul, továbbá ha az iskolában dolgozó pedagógusok egyforma vagy leg-
alábbis hasonló értékek, pedagógiai elvek mentén végzik munkájukat. Ezért a következõkben
bemutatjuk, milyen elvi megfontolások miatt fontos, hogy a szakképzõ iskolák is csatlakozza-
nak az ökoiskola-hálózathoz, és fordítva: milyen szakmai elõnyei származnak egy szakképzõ is-
kolának abból, ha ökoiskolává válik.

Az ökoiskolai munka középpontjában álló, a fenntarthatóságra nevelés céljait szolgáló valós
környezeti, társadalmi problémákkal való foglalkozás nemcsak a környezeti nevelés céljait szol-
gálja, hanem erõsíti a szakképzésben részt vevõ diákok önbizalmát, fejleszti személyiségüket.
A fenntarthatóság témakörei mind olyan témakörök, melyek feldolgozása során a diákok való
életben felhasználható releváns tudása gyarapszik, készségeik fejlõdnek. Minden olyan kezdemé-
nyezés, mely ma még sokszor a szakképzésben is érzékelhetõ merev és fõleg passzív diákszerep
változtatását szolgálja, nagyon jól illeszkedik a környezeti nevelés, az ökoiskola-hálózat célkitû-
zéseihez, függetlenül attól, hogy csak egy néhány perces, néhány gyereket érintõ aktivitásról vagy
egy egész iskolát átszövõ kezdeményezésrõl van-e szó.

A szakképzés azért különösen alkalmas terep a fenntarthatóság pedagógiája számára, mivel a
való élethez, a gazdasághoz fûzõdõ kapcsolata sokkal közvetlenebb, mint a közoktatásé.
A szakképzés elsõsorban nem egy újabb iskolafokozat kiszolgálására készít fel, hanem a mun-
kaerõpiacra. Éppen ezért kiemelkedõen fontos, hogy a szakképzésben legyenek jelen a környe-
zeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elemei. Ezeknek az elemeknek a szakképzési
munkában való szerepeltetése ugyanis azt az üzenetet közvetíti a diákok számára, hogy a fenn-
tarthatóság pedagógiájának célkitûzései nem valamiféle idealisztikus vágyálmok, hanem fontos
gazdasági tényezõk.

Az OECD-országok felmérései szerint ma mindenütt egyre nagyobb figyelem kíséri a mun-
kavállalók úgynevezett generikus képességeit és kompetenciáit. Az idetartozó elvárásokat négy
csoportba sorolják: know what (tudni, hogy mit – más szóval tudástartalom), know why (tudni,
hogy miért – azaz az ismeretszerzés célja), a know how (azaz a szakértelem), valamint a know
who (vagyis ismerni a tudás birtokosának személyét, annak egyéni készségeit, attitûdjeit).
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Az oktatással-képzéssel szembeni mennyiségi igények alakulásának egyébként egyik legjel-
legzetesebb adata az, hogy ma a legfejlettebb országokban, az OECD-tagországokban a 25–64
éves korosztályok átlagosan 62%-a jár valamilyen tanfolyamra. Szûkítve a kört, a 25–34 év kö-
zöttieknél ez az arány 72%! Az oktatási és képzési programok ilyen növekvõ igénybevétele el-
lenére ugyanakkor sok országban – sajnálatos módon – a felnõtt populáció tagjai körében mind
súlyosabb problémákat okoznak az alapmûveltségi hiányosságok; ez alól még a gazdaságilag
legfejlettebb társadalmak sem kivételek. Vagyis alapvetõ elvárás az, hogy a felnõttek képessé
váljanak a tanulás képességének megõrzésére és arra is, hogy a legfontosabb tartalmakra emlé-
kezzenek. Ez fiziológiai okokból, agyunk mûködésmódja miatt1 csak akkor lehetséges, ha a ta-
nult elemek többféle megközelítésben, gyakorlatban is alkalmazva, többször elõkerülnek.

Hol kapcsolódik a fenntarthatóság a munkaadók elvárásaihoz?
Egyrészt ott, hogy szemléletében a tudáselemeken túl a kompetenciák fejlesztésére koncent-

rál. Ezeknek a birtokában a szakiskolákból kikerülõ tanulót olyan potenciállal ruházhatjuk fel,
amelynek során felelõs, autonóm személyiséggé válhat, aki ugyanakkor képes egy már mûködõ
csapat tagjává válva másokkal aktívan együttmûködni. A döntések vállalásához, a csoportban
való mûködéshez az kell, hogy a tanuló merjen kezdeményezni, próbálkozni, legyen önbizalma
és motivációja a felmerülõ problémák megoldásához, és javaslatait, ötleteit érthetõen jelezze
társainak. Fontos elem még a másik elfogadása, a másik álláspont megértése is, amelyet a cso-
portos tevékenység során sajátíthat el az ember. Lényeges tudnunk azt is, hogy ennek hagyomá-
nyos színterei (a nagycsalád, az egyházi közösségek, szociális hálózatok) megszûntek, háttérbe
szorultak vagy feldarabolódtak. Az ökoiskolák a szervezeti kultúra fejlesztésén túl abban is elõ-
remutató tevékenységet végeznek, hogy a tanári team példaadó lehet a tanulók számára is.

Másrészt abban segíti az ökoiskolai munka a munkavállalói készségek fejlesztését, hogy az
egyéni felelõsséget, a teljes rendszer megfogására, átlátására való igényt fejleszti a tanulókban.
Teszi mindezt úgy, hogy – mivel a folyamatra és nem elsõsorban a végeredményre koncentrál –
nem terheli a teljesítmény kényszerének nyomásával a résztvevõket.

Harmadrészt pedig ott, hogy a projektek során a tanulók megtanulják kiszûrni a számunkra
releváns információkat, kapcsolatot találnak az egyes tantárgyak elemei között, és lehetõségük
van a már megtanultakat más közegben, más összefüggésekben ismételni, alkalmazni. A tanulás
tanulásán túl közvetlen haszon, hogy a befejezett projekt produktuma folyamatosan szem elõtt
van, és elkészítésének élménye miatt idõrõl idõre felemlítõdik vagy elõkerül. Ezzel megkönnyí-
ti, hogy a feldolgozott tartalmak – különösen azért, mert érzelmi élmények is kötõdnek hozzájuk
– a hosszú távú memóriában rögzüljenek.

Negyedrészt a fenntarthatóság pedagógiája lehetõséget kínál arra is, hogy az úgynevezett
„tölteléktárgyakat” értékes tartalommal, valódi tevékenységgel töltsük meg. Számos tan-
tárgy esetében – amelyeknek a tanulók nem látják közvetlen hasznát késõbbi szakmájukkal
kapcsolatban – az alacsony óraszámok mellett a közömbösség is komoly probléma. Ráadá-
sul néhány esetben szinte lehetetlen vállalkozás a tankönyvek tartalmát elsajátíttatni. És ta-
lán egy az egyben nem is érdemes. Ha azonban olyan problémákat keresünk, amelyek a ta-
nulók napi tevékenységeihez is kapcsolódnak és amelyek a szaktárgyhoz is köthetõk, a gya-
korlatias megközelítés (konkrét produktum) révén a tanulók is érdemesnek tartják az órán
való aktív részvételt.
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Pedagógusszerep és ökoiskola

A legtöbb vonatkozásban a tanárok jelentik az iskolai sikerek tengelyét: hiába kerül bele egy esz-
merendszer az alaptantervbe, minõségpolitikai rendszerekbe vagy oktatáspolitikai reformokba, ha
figyelmen kívül hagyják a tanárok motivációit. Az egyik legjobb példa erre az információs és
kommunikációs technikák beleillesztése az iskola és az osztályok életébe. A tanárok ilyen irányú
jártassága nélkül ugyanis ezek a hatékony tanulási eszközök kihasználatlanok maradnának. A ta-
nártól mindamellett el is várják, hogy az intézmény struktúrájában alkotó módon tevékenykedjen
(pedagógiai programok átdolgozása), kollégáival együttmûködve dolgozzék, emellett képes le-
gyen kielégíteni a tanulók egyéni igényeit is. Ezeknek a szerepeknek nagyon nehéz a hagyomá-
nyos keretek között megfelelni. Talán ez az oka annak, hogy hazánkban mind a pályakezdõk,
mind pedig a nyugdíjazás elõtt álló pedagógusok körében rendkívül magas a kiégés aránya.

Mitõl lesz jó a tanári munka? Egyik eleme minden bizonnyal a szakmaiság. Ez akkor jelent va-
lós erõt, ha a tanár reagál az oktatással szembeni elvárásokra. Ezek az ambíciók egyre gyarapod-
nak, ami egyúttal számos feszültség forrása. Ezek áthidalásának egyik lehetõsége, ha az iskola
környezetével, a helyi közösségekkel mind szorosabb kapcsolatra törekszünk. Segíteni kell azt a
folyamatot, hogy a helyi közösségek ismét nagyobb bizalommal forduljanak az iskolák felé. Az
iskola ily módon újra központi szerepet tölthet be adott csoport életében, az elõzõ szereptõl elté-
rõen azonban nem a tudás egyfajta raktáraként, hanem a problémák megoldásával kapcsolatos
egyfajta logisztikai központként. Ez a folyamat lassú, és nem vertikális döntések eredménye. Leg-
inkább talán sikeres és eredményes, helyi társadalomra ható projektek példáján keresztül alakítha-
tó, ehhez azonban szükséges e jó gyakorlatok minél szélesebb körû bemutatása.

A jó tanári munka másik eleme a hitelesség, melynek számos tényezõje van. Idetartozik a pe-
dagógus személyiségén túl a közösségi szerepvállalása, kapcsolati tõkéje, elismertsége, iskolán
és közösségén belüli reputációja is. A kapcsolati háló bõvülésén keresztül ezt ismételten erõsítik
a helyi kapcsolódású projektek.

A pedagógusok mentálhigiénés helyzetének felmérésekor komoly problémaként jelentkezett
az, hogy a tanárok elszigetelõdnek a társadalomtól, egyfajta iskolabörtönbe záródnak, ahol sajá-
tos helyi szabályrendszernek és elvárásoknak kell megfelelniük. A helyi közösségekkel kialakí-
tott partnerség és az ennek révén folyamatosan, iskolán kívülrõl érkezõ visszajelzések elõre-
mozdítják megújulásunkat.

Ahhoz, hogy egy pedagógus a motiváltságát, szakmai kompetenciáit gondozza, olyan terepre
és tevékenységekre van szüksége, ahol ezt megteheti. A fenntarthatóság pedagógiája – a hagyo-
mányos tanár-diák szereppel kapcsolatos paradigmaváltással – erre kínál alternatívát.

A hagyományos szemlélet szerint az iskola a tanulás helye, ahol a tudományt lehet elsajátíta-
ni, illetve mûvelni. A fenntarthatóság pedagógiája ezt a képet két helyen is megkérdõjelezi.

Egyrészt a tanulási folyamat nemcsak az iskolában (fõként nem kizárólag a tantermekben)
zajlik, hanem annak környezete is megfelelõ terepet ad – ez összhangban van más modern peda-
gógiai törekvésekkel. Számos tevékenység feltételezi a hagyományos keretek fellazítását, a kü-
lönbözõ más környezetekben (de nem feltétlenül a természetben) végzett vizsgálatokat, kutako-
dást, cselekvést.

Másrészt az iskola egyik feladata, hogy érzékennyé tegye a tanulókat azok iránt a problémák
iránt, amelyeket a tudomány meg tud vizsgálni, amelyekkel az foglalkozik és amelyekre megoldást
keres. Megtanít „érteni a tudomány nyelvén”, megmutatja, hogyan segíti a tudomány a világban
való tájékozódást. Elsajátíttatja a tudomány kifejezõeszközeit, megérteti annak érvelési módját.
Ezek a törekvések megegyeznek a természettudományos mûveltség modern pedagógiai megközelí-
tésével, és elsõsorban tevékenység-, gyakorlat- és élményközpontú oktatást feltételeznek.
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A különbözõ gyakorlati problémák vizsgálatakor a tudományos megközelítésen túl a fenn-
tartható fejlõdés pedagógiájában a középpontban állnak a helyi tradíciók, optimalizált megoldá-
sok. Ezek az adott tantárgy keretében végzett projektben hasznosnak mutatják a tárgyi ismerete-
ket – vonzóvá téve a tárgyat –, ily módon a kérdés alapú tanulás és a fenntartható fejlõdés peda-
gógiájának törekvései összhangban vannak egymással.

Az ökoiskolai munka során az iskolában vagy annak közvetlen környezetében a mindennapok
során elõforduló problémák vizsgálatára kerül a hangsúly. Természetükbõl fakadóan ezeknek a
problémáknak a gyökerei a helyi hagyományok értelmezésével érhetõk el, s így megoldásukhoz fel-
tétlenül szükséges a kisközösség ismerete, a közösségi tudás feltérképezése és alkalmazása.

A pszichológia proaktívnak nevezi azt a hozzáállást, amikor az egyén az õt érintõ kérdések
közül azokkal kapcsolatban cselekszik, amelyekre közvetlenül hatással lehet. Amennyiben si-
kerül ezekre tényleges hatást gyakorolnia, általában hatókörébe vonhat olyan tényezõket is,
amelyekre addig nem volt befolyással.

Ez a proaktivitás megjelenik az ökoiskolák megközelítésében is. A fenntartható fejlõdés té-
makörében a tanulók olyan projekteket terveznek, és ezekben olyan kérdéseket vetnek fel, ame-
lyekkel mindennapi életük során találkoznak, és amelyekre szeretnének hatást gyakorolni. A he-
lyi közösség problémáin elindulva bõvül azoknak az ismereteknek és készségeknek a köre,
amelyeknek révén a tanuló befolyással lehet mikrokörnyezetére. Ha bõvül azoknak a problé-
máknak a köre, amelyekre közvetlenül hatást gyakorolhat, akkor ez hatással lehet azokra a té-
nyezõkre, amelyekre eredetileg csak közvetett hatást gyakorolt (vagy semmilyet) – bevonva
azokat a csoport cselekvési körébe. Ez a hatókörbõvülés önmagában is siker és meghatározó él-
mény az egyén és a csoport számára is.

A fentiekben láttuk, hogy a helyi közösséggel kapcsolódás a tanári tekintélyt növeli. Ez annál is
jelentõsebb, mivel jelenleg az iskola sokat veszített társadalmi presztízsébõl. Ez különösen hangsú-
lyos az életmóddal, életvezetéssel, környezeti neveléssel kapcsolatos területeken annak ellenére is,
hogy a társadalmi szervezetek programjai iskolai környezetre, szerepekre csak nehezen, sok komp-
romisszum árán adaptálhatók. Szükség lenne tehát az adott iskolára szabott programokra!

Az is igaz azonban, hogy ennek a folyamatnak a kézben tartása a pedagógus részérõl a tanár-
képzés során elsajátított tartalmakhoz képest különleges ismereteket (egyebek mellett helyis-
meretet, a kisközösség tagjainak, hagyományainak értõ ismeretét), valamint megfelelõ kompe-
tenciákat igényel. A partneri viszony magával hoz egyfajta kiszolgáltatottságot is: elveszítjük
tökéletességünk (gyakran frusztráló és mindenképpen hamis) nimbuszát, és kénytelenek va-
gyunk valós reakcióinkkal, igazi személyiségvonásainkkal dolgozni, felfedve közöttük gyenge-
ségeinket, hibáinkat is. Ez elsõre riasztóan hangzik (és talán az egyik oka annak, hogy sok kollé-
ga nehezen vehetõ rá csapatmunkára, kooperációra), ugyanakkor leggyakrabban valóban csak a
látszat elvesztésérõl van szó. Ráadásul képességeink, kompetenciáink egy része csakis a közös
munka során mutatkozhat meg, míg mások csakis a folyamatban való aktív részvétel révén erõ-
södhetnek. Megfelelõ tréningek és tanári hálózatok mûködése pedig nagyban hozzájárulhat a
nehézségek leküzdéséhez.

Diákok az ökoiskolában

A diákok gyakran macska-egér játékot játszanak a tanárokkal, amelynek kereteit a hagyomá-
nyos tanórák jelentik. Régóta tudott, hogy ezek mögött a játszmák mögött gyakran a kudarc ke-
rülése, a sikertelenség leplezése, a teljesítménykényszer miatti frusztráció, megfelelõ kommu-
nikáció hiánya áll.
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Érdekes tanulságai vannak a tanulói attitûdökkel és véleményekkel foglalkozó tanulmányok-
nak. Ezek a kutatási projektek (így az Európa 15 országában 15 évesek körében végzett átfogó
felmérés, a Relevance of Science Education vagy ROSE) is felhívják a figyelmet arra, hogy a ta-
nulók leginkább több figyelmet, törõdést szeretnének kapni, elsõsorban arra vágynak, hogy vé-
leményüket, kételyeiket megoszthassák, és azokat a tanáraik és társaik meghallgassák. Szintén
erõsen igénylik a tevékenységekben való aktív, felelõsségteljes részvételt, és ezért még idõ-
vagy energiaigényes munkát is hajlandók végezni. Ennek nyilvánvaló nehézsége a magas osz-
tálylétszámok és kisszámú tantárgyi órák esetén jelentkezik, egyik feloldási lehetõsége pedig a
tanórán kívüli tevékenységekben van. Ezeket ugyanis kevésbé köti a szûkös idõkeret, a kimene-
ti szabályozás miatti idõkényszer, és általában a résztvevõk létszáma is alacsonyabb (hiszen
ezek nem kötelezõek) – mindezek kötetlenebb légkört alakíthatnak ki, ami az egymásra figye-
lést segíti.

A felmérések szerint a tanulók továbbá életközeli, gyakorlati tudást szeretnének (Jenkins,
2006), olyan dolgokra kíváncsiak, amelyeknek a mindennapjaikban közvetlenül is látják hasz-
nát vagy bizonyítékát. Az iskolai munka során a tanulóközpontú tevékenységeket részesítik
elõnyben (Schreiner, 2006), habár a tanítási órákon ezek fordulnak elõ kisebb arányban
(Lavonen et al., 2005). Ezek a kutatási adatok egyértelmûen hangsúlyozzák a módszertani meg-
újulás szükségességét (Jenkins, 2006), különösen az általános iskolában, mivel annak a késõbbi
attitûd kialakításában nyilvánvalóan meghatározó szerepe van (Millar– Osborne, 1998). Ugyan-
akkor hazai vizsgálatok arra utalnak, hogy az általános iskolai természettudományos órák mód-
szertanilag változatosabbak a középiskolainál.

A fenntarthatóság pedagógiája egyrészt jól illeszkedik ezekhez a tanulói elvárásokhoz: szo-
katlan formában, gyakorlatias, valós kérdésekre reagáló tevékenységeket kínál, amelyeknek
fontos eleme a megbeszélés.

Másrészt éppen a nem hagyományos tevékenységformáknak köszönhetõen három további
fontos lehetõséget kínál. A közös munka, a tanár facilitátori és a diák aktív résztvevõi szerepbe
való helyezése révén felborítja a bevált szerepeket, rögzült tranzakciós sémákat. Ezzel lehetõsé-
get ad arra, hogy az örök ellenkezõk véleményt nyilvánítsanak vagy a visszahúzódók is szerep-
hez jussanak. A tanulás mint közösségi szerepvállalás lehetõséget nyújt a késõbbi életre való
felkészülésre. Egyúttal magát a pedagógust is „helyzetbe hozhatja”.

Az iskola olyan tereppé válhat, ahol érdekes, a tanulók napi életéhez képest is releváns törté-
nések zajlanak, amelyekre õk maguk is hatással lehetnek. Egy ilyen iskolába érdemes bejárni.

Mivel a fenntarthatóságra épülõ projektek tanulói kérdésfelvetés alapján alakulnak ki, ezért a
leszakadóknak is lehetõséget kínálnak a fejlõdésre, hiszen esetleg éppen õk hozzák a megoldan-
dó kérdést, vagy az õ tapasztalataik révén oldható meg az adott probléma. Egészen szerencsés
esetben még az is kiderülhet, hogy a bizonyos területen lemaradt diák egyes intelligenciái igenis
fejlettek, vagy adott területen õ is tehetséges.

De miért akarna egy diák a fenntartható fejlõdéssel foglalkozni? Gyakori vád, hogy a fiatalok
közömbösek a fontos problémák iránt. És ez mindaddig így is van, amíg ezeket eldöntött, lezárt
kérdéskörként kezeljük.

Ken Webster (2004) arra mutat rá, hogy nem szabad a fenntarthatóság problémakörét mint
valami megoldhatatlan problémahalmazt bemutatni a diákoknak. Szerinte ahhoz, hogy a diákok
lehetõséget lássanak a fenntarthatósággal való foglalkozásban, be kell mutatni, hogy léteznek
olyan gazdasági irányzatok, melyek segíthetik a fenntarthatóság megvalósulását. A gazdasági
témák beemelésével az idõsebb diákok is könnyebben megszólíthatók, hiszen pályaválasztásuk
során alapvetõen a gazdaság és nem a környezetvédelem szempontjai motiválják õket. A fenn-
tarthatóságra nevelés csak akkor lehet sikeres, ha segíti, hogy a diákok elfogadják az iskolát.
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A diákok akkor fogadják el az iskolát, ha látják, hogy segíti õket az életben való boldogulásban.
Mindezért a fenntarthatósági kérdéskörökben rejlõ izgalmas kihívásokat kell a diákok számára
bemutatni. A gazdaság fenntarthatóvá tétele, a jelenlegi, jobbára lineáris jellegû, sok energiát
használó, rengeteg hulladékot produkáló gazdasági rendszereknek az átszervezése cirkuláris, a
hulladékot alapanyagnak tekintõ, nem termék-, hanem szolgáltatás-központú2 gazdaságra igen
izgalmas kihívás. Ráadásul mindez nemcsak egyszerû futurista ábránd, hanem egy prosperáló
üzleti filozófia, melynek alapmûve, a Michael Braungart–William McDonough szerzõpáros
Bölcsõtõl a bölcsõig címû kötete a HVG Kiadó gondozásában magyarul is megjelent. A szerzõ-
páros így ír minderrõl könyvében:

„Az ökohatásosság elve a természeti anyagfolyamatokat tekinti követendõnek a termelésben
is. Ennek az elvnek az értelmében az ipar által elõállított tárgyaknak hasznos életük, majd kise-
lejtezésük után a természetet kell táplálniuk, vagy ha ez nem lehetséges, akkor egy zárt rend-
szerben kell újrahasznosulniuk. Az emberi tevékenységnek úgy kell hozzájárulnia a természet
növekedéséhez, ahogy azt egy állandóan terebélyesedõ tölgyfa teszi, folyamatosan segítve az
ökoszisztémát, még azután is, hogy elpusztul és elkorhad.”3

Diákjainkkal együtt érdemes elgondolkodni azon, milyen lehetõségek állnak elõttünk, ha
nem alkalmazunk új gazdasági megközelítéseket. Alapvetõen négy jövõforgatókönyvet lehetsé-
ges ebben az esetben felvázolni:

1. Önkéntes egyszerûség – az emberiség önkéntesen visszafogja fogyasztását.
2. Vissza a múltba – múltbeli gazdasági, technológiai megoldások alkalmazása a megoldás.
3. Titanic-mentõcsónak – menjen minden, ahogy eddig, a vesztesekkel nem kell törõdni.
4. Ökodiktatúra – kemény állami szabályozással érjük el a fenntarthatóságot.
Ha ezt a négy forgatókönyvet felvázoljuk tanítványainknak, és arra biztatjuk õket, hogy kö-

zösen próbáljunk alkotni egy ötödiket, melynek megvalósításért érdemes dolgoznunk, bebizo-
nyosodhat, mennyire hasznos pedagógiai eszköz a jövõvel való foglalkozás. A jövõrõl való
gondolkodás egyenrangúvá teszi a beszélgetõ feleket, hiszen a jövõvel kapcsolatban minden-
ki csak feltevésekkel, véleményekkel rendelkezik. A jövõ nyitott dolog, amirõl mindenkinek
van véleménye, így a vitakultúra is fejleszthetõ. A jövõvel való foglalkozás hasznos a rend-
szergondolkodás fejlesztése szempontjából is, hiszen rávilágít arra is, hogy nem létezhet egy-
szerû megoldás egy bonyolult problémára. A fent bemutatott, szándékosan leegyszerûsített
jövõforgatókönyvekrõl való reagálás borítékolhatóan minden diákcsoportot többdimenziós
jövõforgatókönyvek megalkotására ösztönzi.

Ezzel el is érkeztünk a kompetencia-központú fenntarthatóságra nevelés egy sarokkövéhez: a
rendszergondolkodáshoz. Akár a fenntarthatóságra nevelés céljából, akár alanyából, a diákból
indulunk ki, egyértelmû, hogy csak rendszerszintû megközelítések lehetnek eredményesek.
A fenntarthatóság sem érhetõ el úgy, hogy fenntarthatóvá tesszük a vízgazdálkodásunkat, úgy,
hogy nem termeljük meg a szükséges élelmet. A fenntarthatóság problémáit csak egységes
rendszerben lehet szemlélni. Ugyanígy nem várhatunk környezettudatos gondolkodást egy
olyan diáktól, akinek a fejében nem áll össze, hogy a földrajzórán tanultak segítségére lehetné-
nek a társadalomismeret-órán felbukkanó problémák megoldásában. Egy olyan oktatási rend-
szer, mely a világot csakis tantárgyakra bontva képes bemutatni, nem fordít figyelmet arra, hogy
a darabokban felépített tudás és kompetenciarendszer egységes egésszé szervezõdjön a diákok
fejében, személyiségében, bizonyosan képtelen arra, hogy a fenntarthatóság eszméit értõ, a saját
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2 Pl. nem villanykörtét veszek, hanem világításszolgáltatást, ahol a villanykörte a cég tulajdona, amely így abban
érdekelt, hogy ugyanazt a fénymennyiséget minél olcsóbban állítsa elõ számomra. Senkinek nincs szüksége mo-
sógépre. Tiszta ruhára van szükségünk.

3 http://www.fo.hu/hu/konyv/ismeretterjeszto_1/termeszettudomany/bolcsotol_bolcsoig



cselekvési lehetõségeit ismerõ és azokkal élõ embereket neveljen. Fel kell ismerni és tudatosíta-cselekvési lehetõségeit ismerõ és azokkal élõ embereket neveljen. Fel kell ismerni és tudatosíta-
ni kell elsõsorban magunkban és kollégáinkban, hogy a fenntarthatóságra nevelés a diákok szá-
mára személyiségfejlesztést, érdekes, megoldásra váró kihívásokat, az érdekérvényesítõ képes-
ség növelését és végül, de nem utolsósorban perspektivikus (fõleg zöldgalléros4)
munkalehetõségeket kínál az élet minden területén. Ne azért foglalkozzon egy diák a fenntartha-
tósággal, hogy megmentse a Földet, hanem azért, mert jól érzi magát e tevékenységek közben,
és mert belátja, hogy az így elsajátított képességek segítségével elsõsorban saját maga – és csak
mintegy mellékesen a bolygó egésze is – jobban fog boldogulni a jövõben.

Hogyan válhat egy szakiskola ökoiskolává?

A rendszerszerû kompetenciafejlesztés csak úgy lehetséges, ha az iskola maga is rendszerszerû-
en kezeli a fenntarthatóságot, nem csak diákjaitól várja el.

Egy iskola akkor válik igazán a fenntarthatóságot szolgáló intézménnyé, vagyis ökoiskolává,
ha mûködése minden területét áthatja a fenntarthatóság.5 E célt csak hosszú évek munkája árán
érik el általában az iskolák. Webster négy fázisra osztja azt a folyamatot, amíg egy iskola fenn-
tartható iskolává válik, ezek: felfedezõ, felmérõ, stratégiai, illetve kifejlett szakasz.

A felfedezõ szakaszban egy-két érdeklõdõ pedagógus ismerkedik a fenntarthatóság eszme-
rendszerével, és alkalomszerûen bevezet néhány kapcsolódó megoldást az iskola életébe.

A felmérõ szinten már egy nagyobb pedagóguscsapat – általában a tantestület egészének tá-
mogatásával – felméri az iskola egészének mûködését a fenntarthatóság szempontjából, és ahol
erre lehetõség nyílik, lépéseket tesz.

A stratégiai szakaszban – az elõzõ szakaszok eredményeire támaszkodva, de már az iskola-
vezetés által vezérelten vagy legalábbis támogatva – a teljes iskolára vonatkozó terv készül, és a
fejlesztések ezek alapján többé már nem ad hoc módon folynak az iskolában.

A kifejlett szakaszban a stratégiai tervezés a fenntarthatóság pedagógiája területén az iskola
normális mûködésének részévé válik. A futó folyamatok eredményei és a visszajelzések alapján
változtatja az iskola terveit, azokon a pontokon, ahol szükség van rá. Szerencsére a világon min-
denütt és hazánkban is egyre több iskola érte el már a négy fázis valamelyikét, és évrõl évre egy-
re fejlettebb szakaszba jut.

Kívánjuk, hogy a füzetbõl olyan ötleteket merítsenek, amelyek megerõsítik a hasonló mód-
szerek alkalmazása során már megszerzett tapasztalataikat, illetve inspirálják munkájukat ab-
ban, hogy további helyi projekteket kezdeményezzenek, segítve ezzel iskolájuk és környeze-
tünk – végsõ soron pedig bolygónk – élhetõbbé válását.
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4 Barack Obama amerikai elnök ígérete szerint például 5 millió zöldgalléros, vagyis a környezetvédelem, fenntart-
hatóság területén tevékenykedõ új álláshelyet teremtenek az USA-ban tíz éven belül. http://www.time.com/
time/health/article/0,8599,1809506,00.html (2008. október 26).

5 Ennek részleteirõl bõséges tájékoztatást nyújt az ökoiskolák honlapja: www.okoiskola.hu.



Hivatkozások

Jenkins, Edgar W. (2006): The Student Voice and School Science Education.
http://www.ils.uio.no/english/rose/network/countries/uk-england/eng-jenkins-sse2006.pdf

Lavonen, J. et al. (2005): Research Findings on Young People’s Perceptions of Technology
and Science Education. MIRROR results and good practices. Technology Industries of
Finland, Turku.

Millar, R.–Osborne, J. (1998): Beyond 2000: Science education for the future. The report of
a seminar series funded by the Nuffield Foundation. King’s College, London (2008. novem-
ber 11.).

Schreiner, C. (2006): Exploring a ROSE garden: Norwegian youth’s orientation towards
science – seen as signs of late modern identities. Based on ROSE (The Relevance of Science
Education), a comparative study of 15 year-old students’ perceptions of science and science
education. Doctoral thesis. University of Oslo, Oslo, 87–91, 94, 198–202.

Webster, K. (2004): Rethink, Refuse, Reduce... Education for sustainability in a changing
world, Field Studies Council Publications.

19





Ökoiskolai segédanyag
a gépészeti szakmacsoportos

szakközépiskolai, szakiskolai oktatáshoz

Készítette:
Lukács Lászlóné – Jaczenyik Enikõ

Elõzmények

„Ez idõ szerint az emberiség kilátásai a jövõre nézvést rendkívül borúsak. Felettébb valószínû,
hogy nukleáris fegyvereit önmaga ellen fordítva gyors, de a legkevésbé sem fájdalommentes
öngyilkosságot követ majd el. S még ha ez nem történnék is meg, lassú halál fenyegeti, mert
megmérgezi, mellesleg pedig megsemmisíti a környezetet, amelyben és amelybõl él. Még ha
idejekorán megálljt parancsolna is vak és hihetetlenül ostoba ténykedésének, ki van téve annak a
veszélynek, hogy fokozatosan elsorvadnak mindazon tulajdonságai, amelyek emberi voltát al-
kotják. Számos gondolkodó felismerte ezt, és jó néhány könyv tartalmazza azt a felismerést,
hogy a környezetpusztítás és a kultúra »hanyatlása« kéz a kézben járnak...”

(Konrad Lorenz)

Környezettudatos magatartás, felvilágosítómunka, öntudatra ébresztés, felelõsségvállalás
stb. Még hosszan sorolhatnánk olyan fogalmakat, amelyekkel nap mint nap találkozunk, de üres
szólamoknak tûnnek. Ezeket lenne fontos újra tartalommal megtölteni, hogy a gyerekeink minél
tudatosabbak legyenek a környezetükkel, a teremtett világgal és a jövõjükkel kapcsolatban.

A gépészet területén összeállított segédanyagunk megírása során arra törekedtünk, hogy
olyan konkrét ötleteket, feladatokat adjunk a gyakorlati pedagógiai munkához, amelyek szilárd
elméleti alapokon, az összefüggések ismeretén alapulnak.
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A gépipar rövid történelmi áttekintése

A gépipar a modern gyártásokat megalapozó igen fontos iparág. Gyártmányai mindenütt megta-
lálhatók a modern termelõüzemekben, közlekedésben, energiaszolgáltatásban. A gépek ma már
igen összetett rendszerek. Fokozatosan épültek össze a korábban egy-egy, majd egyre több mû-
veletet egyesítõ kezdeti szerszámokból, egyszerû gépekbõl. Ideális példa ezekre az autóipar ese-
te. A korábbi szekérgyártás már több mesterséget egyesített, s benne a kádár (kerékgyártó), a
szíjjártó és a kovács mesterségbeli tudása ötvözõdött.

Magyarországon Széchenyi István és Kossuth Lajos idején, a reformkorban kezdõdött a tu-
datos gépiparfejlesztés. Széchenyi szervezte például az Óbudai Hajógyárat vagy a Hídépítõ
Gyárat. A nagy mennyiségben termelt anyagok (vas és acél, üveg, kerámiák, építõanyagok, bá-
nyászat) iparágai kívánták legkorábban a gépipar fejlesztését. A bányák víztelenítése szivattyúk
gyártását igényelte. A gõzgép föltalálása után a gõzzel hajtott gépi rendszerek gyártása maga
után vonta a kohászat és az acélból elõállított nagygépek gyártását. A közlekedés szintén egyre
nagyobb méretû gépek létrehozását kívánta, és a mérettel együtt növekedett a gépipari szerkeze-
tek komplexitása is. A 19. század második fele az elektromos és a belsõ égésû motorokkal mû-
ködõ gépek fejlesztését hozta, majd a 20. században a mikroelektronika fokozta a gépi rendsze-
rek összeépítettségét és komplexitását.

Ez a folyamatos fejlõdés és fejlesztés különbözõ környezetvédelmi problémákat vont maga
után az évszázadok során mind a gépipar, mind pedig a háttériparágak területén. Ennek a fejlõ-
désnek a következtében a környezetvédelmi problémák is egyre nagyobb mérvûek és egyre
komplexebbek lettek. A továbbiakban részletesen összefoglaljuk a gépipar által okozott környe-
zetvédelmi problémákat.

Ökoiskolai segédanyag a gépészeti szakmacsoportos szakközépiskolai,
szakiskolai oktatáshoz

A segédanyag célja, hogy az ökoiskolai munkát segítse a szakmacsoportos szakképzõ iskolák-
ban. A segédanyag egyik része általános, elméleti jellegû gépészeti környezetvédelmi problé-
mákkal foglalkozik, a másik része olyan gyakorlati megoldásokat tartalmaz, amelyeket jól lehet
használni a hagyományos, illetve a kihelyezett, valamint a tanórán kívüli környezetvédelemmel
kapcsolatos tevékenységek során.

I. A gépipar környezetvédelmi problémái

A gépipari szakmacsoportban rendkívül sokféle szakmát oktatnak. Ebben a segédanyagban a
legjellemzõbb környezetvédelmi problémákat vetjük fel

1. a gépipar légszennyezése,
2. a gépipar talajszennyezése,
3. a gépipar szennyvizei,
4. a gépipar hulladékai és
5. a gépzajok területén.
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1. A gépipar légszennyezése

A gépipar legjelentõsebb légszennyezõ technológiái:
• Felületkezelõ eljárások
• Motorok
• Kohászat, öntészet

A) Felületkezelõ eljárások
• szemcseszórás
• csiszolás
• oldószeres zsírtalanítás
• galvanizálás

A szemcseszórás módjai: homokszórás (száraz, nedves), üveggyöngyszórás, szárazjégszórás

A homokszórás jelentõs porszennyezéssel jár, az üveggyöngyszórás légszennyezése kisebb, s
legkorszerûbb a szárazjeges eljárás.

A szárazjégszórás alkalmazásakor szárazjégszemcséket (szilárd CO2-ot) használnak a felület
tisztítására. A módszer környezetbarát, s hatékony alternatívája a hagyományos eljárásoknak.
A szárazjég mínusz 78,5 fokos szén-dioxid, amely a felülettel érintkezve szublimál, 700-szoro-
sára tágul, és a levegõ része lesz, nem képez másodlagos szennyezõ anyagot.

A fémszóró üzemekben a keletkezõ por, gáz és gõz eltávolítására szellõzõberendezéseket
kell építeni. Az elszívott levegõt ciklonban vagy elektrosztatikus porleválasztóban tisztítják.

1. ábra. Csöves elektrosztatikus porleválasztó

A mechanikai csiszolóüzemek légszennyezõ anyagai: a csiszoló- és fényezõanyagok, vala-
mint a lekoptatott fémrészecskék, a csiszoló- és fényezõkorongokból származó textilhulladé-
kok. A csiszolóanyagok SiO2 vagy Al2O3 alapúak. A SiO2 szilikózist, az Al2O3 aluminózist
okoz.
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A porképzõdés csökkenthetõ, ha a SiO2-tartalmú csiszolóanyagot zsírral vagy olajjal kötött
massza formájában használják, illetve a száraz eljárások helyett nedves eljárásokat alkalmaz-
nak. Az elszívott levegõt száraz vagy nedves ciklonban tisztíthatják.

2. ábra. Ciklon

Az oldószeres zsírtalanítás során alkalmazott anyagok: a triklór-etilén és a perklór-etilén.
Ezek az oldószerek

• illékonyak, nem gyúlékonyak,
• gõzeik lánggal hevítve CO2-ra és HCl-ra bomlanak,
• oxigén kizárásával (pl.: védõgázas hegesztés) mérgezõ foszgén keletkezik.
Az oldószer gõzei:
• a szemet és orrnyálkahártyát, a bõrt izgatják,
• fejfájást, nagyobb mennyiségben émelygést és kábultságot okoznak,
• akut mérgezésnél szívritmuszavar és légzésbénulás következhet be.
A tûzi-mártó horganyzás légszennyezõ anyagai: HCl-gõz, NH4Cl, ZnCl2, NH3. A 300 °C-ra

lehûlt gázban az ammónia és a sósav NH4Cl-dá alakul, és ködöt képez. A gázban ZnO és Zn-gõz
is található. A kémiai és galvánüzemekben a kádak helyi elszívással vannak ellátva.

Az elszívás módjai:
• Fedélelszívás: fedélelszíváskor a kádra rögzített fedélbõl nyílik a ventilátorhoz csatlakozó

csõcsonk. A fedélelszívást kémiai és elektrokémiai polírozókádak, pácfürdõk, általában
agresszív gázok, gõzök keletkezése esetén alkalmazzák.

• Peremelszívás: a peremelszívókat a kád egy vagy két oldalán helyezik el, ritkábban mind
a négy oldalon. Krómozó-, savas rezezõ- és horganyzófürdõkhöz, lúgos cianidos reze-
zõ-, kadmiumozó-, horganyzókádakhoz, lúgos és elektrolitikus zsírtalanítókhoz alkal-
mazzák.
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3. ábra. Peremelszívó

• Harang alakú elszívóberendezés: Az elszívóharang a kád fölött 50-80 cm magasságban
van. Hatásfoka viszonylag kicsi. Melegen üzemeltetett kémiai és elektrokémiai felületke-
zelõ kádaknál, forró vizes öblítõkádak felett alkalmazzák. Az elszívott, többnyire mérgezõ
anyagokat is tartalmazó gázokat adszorpciós vagy abszorpciós berendezésekben tisztítják.
Az adszorbens általában aktív szén vagy timföld. Az abszorbens fajtája a lekötendõ gáz
minõségétõl és koncentrációjától függ, pl.: savak esetén víz, nagyobb savkoncentráció
esetén NaOH vagy Na2CO3, cianidoknál 4%-os NaOCl, nitrogén-oxidoknál víz vagy
5–10%-os NH4OH stb.

4. ábra. Harang alakú elszívó
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Egyes esetekben elkerülhetetlen a szennyezett légtérben való munka, ekkor megfelelõ szûrõ-
betétû gázálarcot kell viselni.

B) Belsõ égésû motorok

A kipufogógázok összetétele a motor típusától (Otto-, dízel-), a tüzelõanyag fajtájától, minõsé-
gétõl (benzin, dízel-olaj), a motor mûszaki állapotától, a motor menetszakaszaitól – üresjárat,
részterhelés, teljes terhelés –, a gépkocsi haladási sebességétõl és a légfeleslegtõl függ.

5. ábra. A gépjármû-emisszió és a haladási sebesség összefüggése

Komponens Otto-motor Dízelmotor Hatás

Nitrogén 74–77 tf% 76–78 tf% nem mérgezõ

Oxigén 0,1–3 tf% 2–14 tf% nem mérgezõ

Vízgõz 3–6 tf% 0,5–6 tf% nem mérgezõ

Szén-dioxid 5–12 tf% 1–6 tf% nem mérgezõ

Szén-monoxid 0,5–10 tf% 100–2000 ppm mérgezõ

Nitrogén-oxidok 500–3000 ppm 200–5000 ppm mérgezõ

Kén-dioxid 0–10 ppm 30–60 ppm mérgezõ

Szénhidrogének 100–10 000 ppm 10–500 ppm mérgezõ

Aldehidek 0–200 ppm 0–50 ppm mérgezõ

Korom 0–2 mg/m3 10–1100 mg/m3 mérgezõ és rákkeltõ

Benzpirén 10–20 ìg/m3 0–10 ìg/m3 rákkeltõ

1. táblázat. A belsõ égésû motorok kipufogógázainak átlagos összetétele

A benzinüzemû gépjármûvek emissziója csökkenthetõ katalizátorral. A „háromutas” katali-
zátor három gázkomponenst (CO, NOx, CnHm) egy katalizátortestben semlegesít.
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6. ábra. Katalizátor

A katalizátor gyártásakor a nemesfémeket (platina, ródium) nagy felületû kerámiára viszik fel.
A katalizátorok magas hõmérsékleten a CO és a szerves vegyületek oxidációját, az NO re-

dukcióját gyorsítják.
A dízelmotorok emissziója csökkenthetõ részecskeszûrõvel.

7. ábra. Részecskeszûrõ

A korom kibocsátása részecskeszûrõvel csökkenthetõ. A részecskeszûrõ szilícium-karbonát
alapú porózus anyagból készült szûrõ, amely 400-500 kilométerenként eltömõdik. Ekkor a mo-
torelektronika automatikusan kitisztítja, illetve kiégeti a felgyülemlett koromrészecskéket.

2. A gépipar talajszennyezése

A gépipar legjellemzõbb talajszennyezõ anyagai:
• nehézfémek
• olajok
• savak, lúgok

A nehézfémek: azok a fémek, amelyek sûrûsége 5 g/cm3-nél, rendszáma 20-nál nagyobb.
Pl.: Pb, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Hg, As, Co, Mn, Mo, Se, V.

A nehézfémek általában a feltalajokban dúsulnak fel, oldott állapotban jelentenek veszélyt az
élõ szervezetekre (nehézfémionok). Például a savas esõ hatására kioldódnak a talajból, bekerül-
nek a vizekbe, növényekbe, s a táplálékláncon keresztül az állatokba, emberekbe is. A nehézfé-
mek biológiailag nem lebonthatóak, az élõ szervezetben felhalmozódnak, akkumulálódnak, to-
xikusak.
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A gépipar olajszennyezést a technológia, ill. a hulladékok kezelésének gondatlansága miatt
okozhat, pl.:

• munka- és erõgépek, nyersolajvezetékek, benzintartályok eltörése
• az olaj, olajos iszapok helytelen tárolása
Kõolaj és kõolajszármazékok talajra gyakorolt hatásai:
• eltömi a talaj pórusait, a talajvíz- és levegõháztartása felborul, a növények elpusztulnak
• a talaj mikrobaközösségeinek mûködése és összetétele károsodik
• olajlencse alakulhat ki a talajvízszinten
A talaj olajszennyezettségének tisztítása történhet:
• kismértékû olajszennyezettség esetén olajfaló baktériumokkal
• in situ, ex situ talajtisztítási eljárással (költséges eljárások)
Nagy mennyiségû olajszennyezõdés esetén a szennyezett talaj veszélyeshulladék-lerakón

helyezhetõ el. A talajra kerülõ savak, lúgok megváltoztatják a talaj pH-ját; a szennyezett talaj
tisztítása semlegesítéssel történhet.

3. Gépipar vízfelhasználása, szennyvizei

A gépipar vízfelhasználása két területen jelentõs:
• hûtõvizek
• öblítõvizek
A víz nagy hõkapacitása miatt a legnagyobb mennyiségben alkalmazott hûtõközeg. A hûtõvíz,

ha élõvízbe vezetik, hõszennyezõdést okoz. A hõszennyezés következménye, hogy emelkedik a
víz hõmérséklete, csökken az oldottoxigén-tartalma, elpusztulnak a benne lévõ élõlények.

Az öblítõvizek a gépiparban a felületkezelés során szükségesek. A felületkezelés technológiai
mûveletei: zsírtalanítás, savas kezelés, galvanizálás, barnítás, foszfátozás, elektrolitikus keze-
lések stb. A technológiai mûveletek után a kezelt fémtárgyak felületérõl a szennyezõ anyagokat
vizes öblítéssel távolítják el. Az így keletkezett szennyvizek fémionokat, sókat, savakat, lúgo-
kat, cianidokat stb. tartalmaznak.

Munkafolyamat Vízmennyiség dm3/ m2

fémfelület

Zsírtalanítás 0,3-0,5

Maratás 0,2-0,3

Elektrolitszûrés 0,05-0,06

Öblítés 20-25

Egyéb 60-140

Teljes folyamat 80-165

2. táblázat. Galvanotechnikai üzem szennyvízmennyisége
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8. ábra. A galvanizálás technológiája

A vízfelhasználás, vízszennyezés csökkentési lehetõségei:
a) Anyaghelyettesítés

Az anyaghelyettesítés egyik lehetséges módja, hogy azokat az anyagokat helyettesítjük
más anyagokkal, amelyek a nehézfémion-tartalmú szennyvizek és hulladékok kezelését
megnehezítik. Például az erõs komplexképzõk nehezen deríthetõ komplexeket képeznek,
s ezeket gyenge komplexképzõkkel helyettesítik. A gyenge komplexképzõk (foszfátos
vagy ciános oldatok) kezelése egyszerûbb. A másik mód a nyersanyagok, ill. segédanyagok
helyettesítése.

b) A gyártási eljárás változtatása
Két lehetõség van:
• más gyártási eljárást alkalmaznak
• vagy az adott technológiát módosítják
Ez utóbbi esetben az öblítõvíz mennyiségét csökkentik, amit úgy valósíthatnak meg, hogy
az átfolyó öblítés helyett permetezõ öblítést, ill. lépcsõs kaszkádokat alkalmaznak.

c) Az értékes anyag és a víz visszaforgatása
Az öblítõvíz tisztításával nyert tisztított víz a folyamatba újra visszavezethetõ, a tisztítási
eljárások során kapott értékes anyag felhasználható.

Eljárási módok:
• A fürdõ oxidált anyagainak redukálása, fémkinyerés
• Szilárd anyagok eltávolítása (szûrés, flotálás stb.)
• Nehézfémek elektrolitikus leválasztása
• Ioncsere
• Anyagvisszanyerés bepárlással stb.
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Olajos szennyvizek:
Az olaj sûrûsége kisebb, mint a vízé, ezért a víz felületén terül el, nagy felületen. Felszíni vi-

zekbe kerülve elzárja a vízi élõlények elõl a napfényt és az oxigént. Az olajos szennyvizek tisztí-
tása történhet:

• olajfogókkal: az olajokat felúsztatják, majd vályúkban gyûjtik össze
• flotálással: vegyszerekkel felúsztatják az olajokat, és lefölözik.

9. ábra. Olajfogó

10. ábra. Flotálás
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4. A gépipar hulladékai

A keletkezõ hulladékok mennyisége csökkenthetõ a hulladékszegény technológia megvalósítá-
sával. A hulladékszegény technológia az adott idõben rendelkezésre álló mûszaki és gazdasági
lehetõségek kihasználásával kialakított olyan technológia, amely az elérhetõ legkevesebb vagy
legkevésbé veszélyes hulladékot bocsátja ki.

Megvalósításának módjai:
• az átalakítási hatásfok maximalizálása
• nyersanyagok, alapanyagok célszerû megválasztása, tiszta anyagok, helyettesítõ anyagok

alkalmazása
• hulladék visszavezetése (újrahasznosítás)
• termékhelyettesítés
A hulladékszegény technológia megvalósítását segíti a pontos anyag- és energiamérleg fi-

gyelemmel kísérése, a fajlagos mennyiségek számbavétele. Az anyagmérleg egy gyártási vagy
szolgáltatási folyamat belépõ (I: input) és kilépõ (O: output) anyagmennyiségeit veszi számba.
Helyes anyagmérleg esetén a technológia belépõ és kilépõ oldalán szereplõ anyagok mennyisé-
gei megegyeznek.

� � �I O

A fajlagos mennyiségek egységnyi anyagra (tömeg, térfogat, felület, darabszám stb.) vonat-
kozó mennyiségei.

• A fajlagos anyagfelhasználás: 10 darab vagy egységnyi tömegû, térfogatú, felületû kész-
termék elõállításához szükséges anyagmennyiségek.

• A fajlagos energiafelhasználás: a 10 darab vagy egységnyi tömegû, térfogatú, felületû
késztermék elõállításához szükséges energiamennyiséget adja meg.

• A fajlagos hulladékkibocsátás (vagy hulladékfajlagos): egységnyi késztermékre jutó hul-
ladék mennyisége (kg vagy m3 egységben).

A keletkezõ hulladékok legjellemzõbb fajtái a gépiparban:
• fémes hulladékok
• galvániszapok
• fúró-csiszoló emulziók
• olajok
• olajjal, festékkel szennyezett anyagok
• oldószerek
A hulladékok jegyzékében az alábbi fõcsoportokban találhatók a gépiparra leginkább jellem-

zõ hulladékok:

EWC
kód

Megnevezés

11 Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezelésébõl és bevonásából származó hulladékok; nemvas fémek
hidrometallurgiai hulladékai

12 Fémek, mûanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezelésébõl származó hulladékok

13 Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai

14 Szerves oldószer-, hûtõanyag- és hajtógázhulladékok

15 Hulladékká vált csomagolóanyagok; közelebbrõl nem meghatározott abszorbensek, törlõkendõk, szûrõanyagok
és védõruházat

3. táblázat. Részlet a Hulladékok jegyzékébõl
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Például a 11. fõcsoport néhány hulladéka:

11 Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezelésébõl és bevonásából származó hulladékok;
nemvas fémek hidrometallurgiai hulladékai

• 11 01 fémek kémiai felületkezelésébõl, bevonásából származó és egyéb hulladékok (pl.
galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfáto-
zás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)

• 11 01 05* reve eltávolítására használt savak
• 11 01 07* pácolásra használt lúgok
• 11 01 08* foszfátozásból származó iszapok
• 11 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó öblítõ- és mosóvizek stb.

Kód-
szám

Veszélyességi jellemzõ

H1 „Robbanó”

H2 „Oxidáló”

H3-A „Tûzveszélyes”

H3-B „Kevésbé tûzveszélyes”

H4 „Irritáló vagy izgató”

H5 „Ártalmas”

H6 „Mérgezõ”

H7 „Karcinogén”

H8 „Maró” (korrozív)

H9 „Fertõzõ”

H10 „Reprodukciót és az utódok fejlõdését károsító”

H11 „Mutagén”

H12 Vízzel, levegõvel vagy savval érintkezve mérgezõ vagy nagyon mérgezõ gázokat
fejlesztõ anyagok és készítmények

H13 Anyagok és készítmények, amelyek hajlamosak arra, hogy belõlük a lerakást köve-
tõen valamely formában – pl. kimosódás – a felsorolt tulajdonságok bármelyikével
rendelkezõ anyag keletkezzék

H14 „Környezetre veszélyes”

4. táblázat. Veszélyességi jellemzõk

A gépipari hulladékok kezelése:
• Újrahasznosítás: pl. fémek beolvasztása, hidrometallurgiai eljárások, elektrolízis
• Ártalmatlanítás

– lerakás (galvániszap)
– égetés (olajos iszapok)
– emulzióbontás (fúró-csiszoló emulziók)

A fúró-csiszoló emulziók veszélyes hulladékok, kezelésük történhet ártalmatlanítással (ége-
tés, emulzióbontás). Az égetés elõtt az emulziót olajfelszívató anyaggal (forgács, fûrészpor,
szénpor) keverik, a víztartalmát természetes párologtatással eltávolítják és kazánban elégetik.

Az emulzió bontása történhet:
• kisózással és/vagy savazással
• egyenárammal (az olajcseppek koagulálódnak)
• desztillálással
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Egyéb veszélyes hulladékok a festékek, ragasztók, olajjal szennyezett hulladékok, hulladék-
savak, savkeverékek, pácok stb., kezelésükrõl az elõírásoknak megfelelõen gondoskodni kell.

5. Gépzajok

A gépek, berendezések mûködtetésekor keletkezõ zajokat két nagy csoportba soroljuk:
• áramlási zajok (folyadékok és gázok áramlásakor keletkeznek)
• mechanikai zajok
Az áramlási zaj kibocsátói lehetnek aerodinamikai és hidrodinamikai források. Az aerodina-

mikai zajforrások a legnagyobb intenzitású zajforrások közé tartoznak, ezek pl.:
• szellõztetõberendezések
• gõz- és gáznyomáscsökkentõk
• kompresszorok
• ventilátorok
• pneumatikus gépek
• biztonsági szelepek
• különféle égõk kazánokban, kemencékben stb.
A csõben, csatornában terjedõ zaj csökkenthetõ, ha a csatornát hangelnyelõ anyaggal béleljük.
Az abszorpciós hangtompítókban a hangenergia hõvé alakul át. Ezek a zajtompítók lényegé-

ben elnyelõ anyaggal bélelt csatornák, elsõsorban ventilátoroknál, szellõztetõberendezésekben
alkalmazhatók.

A reflexiós zajtompítók kamrákból és összekötõ csövekbõl állnak, amelyeken a levegõ ke-
resztüláramlik, a zajt a forrás felé visszaverik, míg a levegõáramot átengedik. Belsõ égésû moto-
rokhoz alkalmazzák.

Az áramlási zajok csökkentésének lehetõségei:
• sûrített levegõs hajtás helyett villamos hajtás
• sajtológépeknél mechanikai kidobó, a sûrített levegõs helyett
• kis motoroknál vízhûtés léghûtés helyett
• többfokozatú vagy folyamatos nyomáscsökkentés egy fokozat helyett
• fogaskerék-szivattyú dugattyús szivattyú helyett
• akusztikailag optimális üzemelési körülmények kiválasztása
• kisebb áramlási sebesség megválasztása, kisebb méretek kialakítása
• a turbulenciák elkerülése
A mechanikai eredetû zajok csökkentésének fõbb lehetõségei:
• rezgéstanilag méretezett alapozás, a gép dinamikus kiegyensúlyozása
• a fordulatszám csökkentése
• a gép rendszeres karbantartása, kenése, a kopott alkatrészek cseréje
• felületek rezgésének csökkentése
• egyes elemek (lemezek, felületek, rudak, csövek) rugalmas csatlakoztatása pl. rugalmas

alátétekkel a gép többi részeihez
• fémes, kemény alkatrészek helyettesítése mûanyaggal

Tokozás:
A tokozás a gépek, berendezések olyan szerkezettel történõ teljes vagy részleges befedése,
amely csökkenti a hangenergia kisugárzását. Teljesen zárt tokkal, helyes kialakítással igen nagy
zajcsökkenés érhetõ el. A tokon lehetnek ablakok, ajtók, a megmunkálandó anyag be- és kivite-
lére kialakított nyílások. Zárt tok esetén a gépet hûteni kell (szellõzõnyílások).
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Zajvédõ burkolat:
A gépburkolatok a géppel, berendezéssel vagy azok egyes zajkeltõ elemeivel (a tokozással el-
lentétben) szerkezetileg össze vannak építve, a hangenergia lesugárzását csökkentik.

Zajvédõ fülkék:
A zajvédõ fülkék hanggátló szerkezetekkel határolt kis légterû helyiségek, amelyek feladata,
hogy zajos környezetben alacsony zajszintet tartsanak fenn. Zajos üzemekben alkalmazzák, pl.
vezérlõpult elhelyezésére, mûvezetõi fülkeként vagy a kezelõszemélyzet tartózkodási helyéül.
A zajvédõ fülkét ajtóval és ablakokkal látják el, s biztosítani kell a mesterséges szellõztetést.

Egyéni zajvédõ eszközök:
A halláskárosodás elkerülésére alkalmazott egyéni zajvédõ eszközök: hallásvédõ vatta, füldu-
gó, fültok, sisak.

II. Környezettudatosságra nevelés lehetõségei a gépipari szakmacsoportban

A környezettudatosságra nevelés lehetõségei:
1. A szakmai és vizsgakövetelményekben szereplõ modul alapján
2. A szakmai órákba beépítve
3. Tanórán kívüli tevékenység

Mindhárom lehetõség segítségként összefoglalja a gépiparra legjellemzõbb környezet-
szennyezéseket. Az ismertetõ anyagban gyakorlati feladatokat állítottunk össze.

1. A szakmai és vizsgakövetelményekben szereplõ modul alapján

A gépészeti szakmacsoportban az egyik közös követelménymodul azonosítója, megnevezése:
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tûz- és környezetvédelmi feladatok. A vizsga-
részhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-06/2 Munka-, környezet- és tûzvédelmi isme-
retek (szóbeli).

A szóbeli tételsor környezetvédelmi tartalma:
• Munkahelyek legfontosabb környezetvédelmi követelményei (kommunális hulladék, ve-

szélyes hulladék)
• A hulladékok fogalma, csoportosítása, jellemzõik, a káros környezeti hatások. A lehetsé-

ges környezetvédelmi veszélyforrások (munkahelyi hulladékkezelés)
• A fényszennyezés fogalma és környezetkárosító hatása
• A zaj és rezgés környezetkárosító és élettani hatásai
• Az 1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól
• A környezeti tényezõk fajtái és jellemzõi (fény, hõ, víz, talaj, levegõ, só- és tápanyagtarta-

lom)
• A radioaktivitás mechanizmusa, az ellene való védekezés alapjai. A radioaktív anyagok

alkalmazási területei, a hulladékok biztonságos elhelyezése
• A légszennyezõ források csoportosítása és a vonatkozó eljárási szabályok, a veszélyes hul-

ladékok kezelése
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• Veszélyes anyagok és készítmények nyilvántartása, használata, biztonsági adatlapok, ok-
tatási kötelezettség

• Veszélyes hulladékok gyûjtése, szállítása
• Hulladékok és veszélyes hulladékok gyûjtõhelyeinek, edényeinek jelölése
• Veszélyes hulladékok kezelése
• A levegõszennyezés formái és hatásai
• A vizek fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai
• A szennyvízkibocsátás szabályai
• Veszélyes hulladékok keletkezése, zajkibocsátás
• Veszélyes anyagok és készítmények használata, hulladékokkal kapcsolatos szabályok
• A vízminõsítés szempontjai, folyamata, osztályai, a vízszennyezés hatása a környezetre
• Veszélyes hulladékok gyûjtése
A modul elsajátítása során már sok környezetvédelmi fogalommal megismerkednek a tanu-

lók. Az általunk összeállított segédanyag jól hasznosítható ennek a modulnak a gyakorlatorien-
tált elsajátításához is.

2. Szakmai órákba beépítve

A szakmai órákon is van lehetõség a környezettudatos magatartás kialakítására. A fõbb követel-
mények, hogy a tanulók:

• ismerjék a szakma gyakorlásához kapcsolódó természeti és környezetvédelmi fogalmakat,
ezeket tudják megfelelõen hangsúlyozni, kiemelni,

• tudják kiemelni a szakma környezetterhelõ hatásait, ismerjék a védekezés lehetõségeit,
• ismerjék a környezetbarát technológiákat, a környezetbarát anyagokat,
• sajátítsák el az anyag- és energiatakarékos gazdálkodási módokat,
• látogassák meg a szakmához kapcsolódó létesítményeket, figyeljék meg a környezetvé-

delmi technológiákat a gyakorlatban,
• tudják mérni a környezetet károsító elemek hatásait,
• erõsödjön meg bennük az ökológiai szemlélet,
• alakuljon ki bennük a munka- és technológiai fegyelem,
• alakuljon ki bennük a modern rendszertani szemlélet a szakmai és környezetvédelmi okta-

tás során.

Ajánlott módszerek:
A tanítási óra végén, ill. a tananyag elsajátításakor, továbbá számonkérésekor javasolhatók az
alábbi, a környezetvédelmi szakképzésben már alkalmazott, bevált módszerek:

• Hiányos mondatok kiegészítése
• Hiányos táblázatok kiegészítése
• Tesztek
• Projektmunkák
• Szövegértelmezés
• Üzemlátogatások
• Terepgyakorlatok
• Berendezések, folyamatábrák értelmezése, elemzése
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• Technológiák komplex környezeti vizsgálata
• Játékos feladatok

Feladatok

A) Hiányos mondatok kiegészítése

Helyezze el az alábbi szavakat a hiányos mondatban!

mészkövet, nagyolvasztóban, nyersvas, rideg, segédanyagok, szén-dioxid,
szén-monoxid, üvegházhatást, vasérc

A vasgyártás alapanyaga a ............... és különbözõ ..................... (szén-koksz, salakképzõ
anyag és levegõ). A folyamat a .................. történik, ahol felülrõl adagolják a vasércet, a kok-
szot és salakképzõ anyagként a ..................... A befúvott levegõ a szénnel (koksz) reakcióba
lép, és ....................., majd ..................... képzõdik. A keletkezõ szén-monoxid, illetve a szén a
vasérccel reagálva elemi vasat és szén-oxidot eredményez. A keletkezõ olvadt vas az ún.
..............., amely széntartalma (1,6-4%) miatt .................., törékeny anyag.

A keletkezõ szén-dioxid a légtérben ................. okozhat.

B) Hiányos táblázat kiegészítése

Töltse ki az alábbi táblázatot!

A veszélyes hulladék
megnevezése

Veszélyességi jellemzõ(k) Az ártalmatlanítás módja

Olajos rongy

Cianidtartalmú hulladékok

Akkumulátor

Reve eltávolítására használt
savak

C) Tesztek

a) Igaz-hamis állítások
Jelölje „I” betûvel az állítást, ha igaz, „N” betûvel, ha nem igaz!

1. Az ipari területek védett területek.
2. Az acélgyártás alapanyaga a nyersvas.
3. Az olaj a víz felszínén úszik, így elõsegíti a fotoszintézist.
4. Az ércek megújuló energiaforrások.
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5. A fémes hulladékokat beolvasztással újrahasznosíthatjuk.
6. A veszélyes hulladékokat elkülönítve kell gyûjteni.
7. A vízbe kerülõ szerves anyag növeli az eutrofizációt.
8. Az oldószergõzök kábulást okoznak.
9. A veszélyes hulladékok EWC számában * szerepel.

10. A színesfémek érceinek pörkölésekor kén-dioxid szabadul fel.

b) Kettõs asszociáció
Írja a megfelelõ betûjelet a számokkal jelzett állítás mellé!

A – szivattyú
B – ventilátor
C – mindkettõ
D – egyik sem

1. Energia-elõállító berendezés
2. Áramlástechnikai gép
3. Folyékony és légnemû anyagok áramoltatására egyaránt alkalmas
4. Mechanikai munkát használ fel a közeg továbbítására
5. Csak légnemû anyagok áramoltatására szolgál
6. Üzemeltetése nem jár környezetterheléssel
7. Járókerekekkel mûködik

c) Egyszeres választás
Karikázza be a helyes választ!

1. Megújuló energiaforrás
a) A szén
b) A kõolaj
c) A szél

2. A szemcseszórás legkevésbé környezetszennyezõ technológiája
a) Homokszórás
b) Szárazjégszórás
c) Üveggyöngyszórás

3. Az ipari vizek hõszennyezése
a) Csökkenti az élõvíz öntisztuló képességét
b) Csak a mélyrétegeket melegíti fel
c) Csak az erõmûvek okozhatják

4. Az Itai-itai betegség okozója
a) A kadmium
b) Az ólom
c) Minden nehézfém
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5. A fajlagos hulladékkibocsátás
a) 10 darab vagy egységnyi tömegû, térfogatú, ill. felületû késztermék elõállításához

szükséges anyagmennyiségek
b) A háztartásokban lakosonként évente átlagosan keletkezõ települési szilárd hulladék

mennyisége (kg/fõ/év)
c) Egységnyi késztermékre jutó hulladék mennyisége (kg vagy m3 egységben)

6. Az elektrolízis
a) Fizikai folyamat
b) Kémiai folyamat
c) Biológiai folyamat

7. A hegesztés
a) Fémalkatrészek oldhatatlan kötése
b) Nem kohéziós kötés
c) Fémalkatrészek oldható kötése

8. A timföld
a) Az alumínium oxidja
b) Gyártásakor nem keletkezik veszélyes hulladék
c) Az alumínium szulfátja

9. Vastalanításkor az oldatban lévõ vas kicsapatására alkalmazni lehet:
a) Oxidálószereket
b) Redukálószereket
c) Derítõszereket

10. Veszélyes hulladék
a) Papír
b) Olajos rongy
c) Üveg

d) Többszörös választás
Megoldási kód: „A” a helyes válasz, ha az 1., 2., 3. válasz igaz

„B” a helyes válasz, ha az 1., 3. válasz igaz
„C” a helyes válasz, ha a 2., 4. válasz igaz
„D” a helyes válasz, ha csak a 4. válasz igaz
„E” a helyes válasz, ha mindegyik válasz igaz

1. A nehézfémek
1. Hatása hosszú távon jelentkezik
2. Ilyen pl. a Cd, Al, Na
3. A szennyezés következményei súlyosak
4. Fõ forrása a közlekedés
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2. Az aszbesztózis
1. Rákos betegség
2. Az azbesztszálak okozta tüdõbetegség
3. Védõfelszerelések használatával megelõzhetõ
4. Toxikus betegség

3. A galvanizálás
1. Fémbevonatok leválasztására alkalmas
2. A munkadarabot elõzetesen nem szükséges zsírtalanítani
3. Nem keletkezik veszélyes hulladék
4. Sok mérgezõ vegyszer kerül felhasználásra

4. Az olaj
1. Környezetszennyezõ hatása nem jelentõs
2. Feladata motoralkatrészeknél a kenés és a hûtés
3. Élõvízbe jutva gátolja a fotoszintézist
4. Eutrofizációt okoz

5. Az anyagmérleg
1. Valamely lehatárolt folyamatba belépõ és kilépõ anyagok egyenlege
2. Lehet fajlagos
3. Felvilágosítást nyújt a technológiában keletkezett veszteségekrõl
4. Csak a hulladékok mennyiségét veszi számba

6. Az amortizációs hulladék
1. Közterületen keletkezõ hulladék
2. Állóeszközök elavulása, elhasználódása következtében keletkezõ hulladék
3. Települési hulladék
4. Termelési hulladék

7. Az alumínium
1. Aluminózist okoz
2. A természetben elemi állapotban fordul elõ
3. A gyártása során keletkezõ vörösiszap veszélyes hulladék
4. Nincs egészségkárosító hatása

8. Környezetkímélõ energiaforrások
1. Olyan energiaforrások, amelyeknek nincs légköri emissziójuk
2. A napenergia
3. A szélenergia
4. A földgáz

9. Az olajgõzök
1. A légkörbe jutó szénhidrogének
2. Hidraulikaolajok és kompresszorolajok felhasználásakor kerülnek a környezetbe
3. Magas a forráspontjuk
4. Nincs szerepük a füstköd kialakulásában
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10. A zajcsökkentõ gépalapozás
1. Csökkenti a gép káros rezgését
2. A zajvédõ burkolat
3. Szigeteléssel megakadályozza a rezgési energia környezetbe jutását
4. A zajvédõ tok

D) Projektmunka

A projektoktatás jellemzõi:
Adott egy problémahelyzet, amelyet kijelölhet a tanár, de megnevezheti ezt egy hulladékgazdál-
kodási cég, önkormányzat, vagy felvetheti a tanuló is. Ebben a projektben például a következõ
problémahelyzeteket állíthatjuk fel:

• Vizsgáljuk meg és hasonlítsuk össze az egyes gépipari technológiák során keletkezõ kü-
lönbözõ veszélyes hulladékok mennyiségét és összetételét!

• Vizsgáljuk meg a veszélyes hulladékok gyûjtési módjait, adjunk javaslatokat a gyûjtés
szélesebb körû kiterjesztésére, korszerûsítésére!

• Adjon javaslatot a keletkezõ veszélyes hulladékok újrahasznosítására, szakszerû ártalmat-
lanítására!

• Adja meg a gépiparban keletkezõ veszélyes hulladékok EWC kódját, illetve veszélyességi
jellemzõit!

A projektoktatás célja a problémamegoldó képesség fejlesztése, a tanulók meglévõ ismeretei-
nek, készségeinek integrálása a feladatok megoldása során. A projektoktatás esetén a hangsúly a
tanulói tevékenységen van, a tanár szerepe a megvalósítás során legtöbbször csak irányítás és el-
lenõrzés. A tanár információkkal, kérdésekkel segíti a tanulók önálló munkáját.

A projekt célja a szakmacsoportba sorolt szakképesítések környezetvédelmi ismeretei közül
a hulladékgazdálkodás témakörének, ezen belül a veszélyeshulladék-gyûjtés gyakorlati ismere-
teinek elsajátítása, a modul elsajátítása során szerzett elméleti ismeretek rendszerezése, gyakor-
lati tevékenységgel történõ kiegészítése. A projekt megvalósítása folyamán a készségek és ké-
pességek fejlesztésével törekedni kell arra, hogy a tanulók képesek legyenek a gazdasági, tech-
nikai változások felismerésére, követésére és a hozzájuk való aktív alkalmazkodásra. A projekt
járuljon hozzá a szakmacsoport szakmáinak gyakorlásához nélkülözhetetlen aktív magatartás,
felelõsségtudat és mûszaki szemlélet kialakításához, és erõsítse a tanulók szakmacsoporton be-
lüli további tanulmányainak motivációját. Fejlessze a tanulók személyiségét azáltal, hogy a hul-
ladékgazdálkodási problémák megoldási lehetõségeinek és módjainak megismerésével fejlõdik
problémakezelõ és -megoldó készségük, kreativitásuk. A hulladékgyûjtés sokszínû, tartalmas,
aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is eredményezõ bemutatásával keltse fel a tanu-
lók érdeklõdését a szakmacsoport iránt, bizonyítsa be számukra annak gazdasági jelentõségét,
hosszú távú fejlõdõképességét.

Tevékenységek, amelyekben gyakorlati tapasztalatok szerezhetõk:
• a gépiparban keletkezõ hulladékok szétválogatása, veszélyes hulladékok külön kezelése
• a gyûjtõedények megfelelõ jelölése
• a hulladékok tömegének, térfogatának meghatározása
• a keletkezõ veszélyes hulladékok nyilvántartása, adatok rögzítése, számítások elvégzése
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Szükséges elõzetes tudás:
• hulladékfajták ismerete
• veszélyes hulladékok jellemzõi
• veszélyességi osztályok, jelölések
• veszélyességi jellemzõk
• EWC kód

Feladatok:
• az alkalmazott veszélyeshulladék-gyûjtõ edények ellátása a megfelelõ jelzésekkel
• a keletkezõ hulladékok szétválogatása
• a hulladékok tömegének és térfogatának meghatározása
• a hulladék térfogattömegének kiszámítása
• az éves szinten keletkezõ veszélyes hulladékok mennyiségének kiszámítása
• a mérési eredmények jegyzõkönyvben történõ rögzítése
• a keletkezõ veszélyes hulladékok nyilvántartása, veszélyességi jellemzõik meghatározása,

veszélyességi osztályuk megadása
• a mért és számolt adatok kiértékelése, diagramos ábrázolása

E) Szövegértelmezés

Olvassa el az alábbi cikket, és válaszoljon az azt követõ, megoldandó kérdésekre!

A klímaberendezések környezetszennyezõ hatásai

A hûtõközegek önmagukban még nem veszélyesek. Attól válnak azzá, hogy a légkörbe kerül-
nek. A légkörbe kerülésüket teljes mértékben megakadályozni nem lehet – mert valamennyi szi-
vároghat az adott berendezésbõl –, de a nagymértékû szivárgás megakadályozható. Ezért van
szükség a berendezések idõszakos karbantartására, és hogy a készülékek bontásakor a freon
szakszerûen, lefejtõ készülékkel palackba kerüljön. A lefejtett freon azonnal, illetve regenerálás
után felhasználható a berendezések újratöltésére. Így csak annyi freon kerül a légkörbe,
amennyi óhatatlanul bekerülhet a meghibásodásokkor.

A berendezések másik környezetszennyezõ hatása a hõszennyezés. Mivel a hõ a belsõ terekbõl
a környezetbe jut, a hõfelesleg-eltávolítás helyének optimális megválasztásával (minél magasab-
ban, lakó- és tartózkodóhelyektõl a legtávolabb) a káros környezeti hatások mérsékelhetõk.

A harmadik probléma a zajártalom. Korunkban a zaj – fõleg a városokban – néha elviselhe-
tetlen méreteket ölt. Fontos szempont, hogy csak a lehetõ legkisebb mértékben növeljük a meg-
lévõ zajszintet. A zaj csökkentésére a berendezések helyének megfelelõ megválasztása vagy
– amennyiben ez nem járható út – zajcsillapítók, zajcsökkentõ falak beépítése ad megoldást.

A negyedik károsító hatás a légtechnikai berendezések által okozott légszennyezés. A tech-
nológiai elszívások során keletkezõ károsanyag-kibocsátás az egyik legsúlyosabb környezetvé-
delmi kérdés. Ezeket a problémákat mindig az egyedi körülményeket figyelembe véve, optimá-
lis megoldást keresve kell megoldani (szûrések, kémények). A légkondicionálás kapcsán gyak-
ran felmerülnek az egészségügyi szempontok. Sokan nem bírják a klímát, megfáznak, allergiás
tüneteik jelentkeznek. Ez sokszor a klímaberendezések rossz használatából ered. A hideg leve-
gõt sohase irányítsuk ülõhelyre, fekvõhelyre, inkább oszlassuk el a semleges térben. Ne hûtsük
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túl a helyiséget, mert a szervezet rosszul alkalmazkodik a nagy hõmérséklet-különbséghez. So-
kan a folyamatosan kavargó porra és a klímaberendezésben megtelepedõ mikroorganizmusokra
panaszkodnak. A korszerû berendezések többfokozatú szûrõberendezésekkel, sõt, a légáram út-
jába esõ felületek megfelelõen megválasztott anyagával fel vannak készítve erre. Az ilyen ké-
szülékekben nem tudnak megtelepedni a mikroszkopikus élõlények, és a levegõben meglévõ
port is inkább eltávolítják, kiszûrik, mint kavarják.

Megoldandó kérdések:
• A freonnak milyen környezetkárosító hatása van?
• Mit nevezünk regenerálásnak?
• Milyen hatása van a hõszennyezésnek az élõvizekre?
• Milyen zajcsökkentési lehetõségeket ismer?
• Milyen allergiás tüneteket ismer?
• Hogyan kell a klímaberendezést helyesen használni?
• Hogyan reagál a szervezet a nagy hõmérséklet-különbségre?
• Miért van szükség szûrõberendezés használatára?
• Miért veszélyes a szálló por?

F) Üzemlátogatás

Az üzemlátogatások során nagyon fontos, hogy a tanulókat elõzetesen felkészítsük a látottakra.
Üzemlátogatás szervezhetõ a gépészet kapcsán a kohászatban, a bányászatban, erõmûvekben,
valamint géplakatos-, hegesztõ-, forgácsoló- vagy szerszámkészítõ üzemben stb. A megfigyelé-
si szempontokat célszerû az üzemlátogatás elõtt a tanulókkal közösen megbeszélni.

Látogatás egy forgácsolómûhelyben:

Például a mûhelyben alkalmazott gépek és szerszámok:
• esztergagép:

– hagyományos
– CNC

• marógép
• köszörû
• állványos fúró
• gyorsvágó stb.
A megfigyelési szempontokat táblázat formájában, sokszorosítva a tanulók kezébe adhatjuk:

Sor-
szám

Vizsgált
tényezõ

Kérdések Válaszok

1. zaj Mekkora átlagos zajterheléssel kell számolni a gépek mûködte-
tésekor?

Milyen egyéni védõfelszerelések használhatók?

Milyen módon szigetelhetõk a mûhelyben használt gépek?

Milyen káros hatása van az emberi szervezetre a zajnak?

Milyen módon szennyezi a mûhely a levegõt?

Jellemzõen milyen típusú por szennyezi a levegõt?
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Sor-
szám

Vizsgált
tényezõ

Kérdések Válaszok

2. levegõ Milyen hatása van a szálló pornak az emberi szervezetre?

A mûhelyben alkalmaznak leválasztóberendezést?

Ha igen, akkor milyet, és hogyan mûködik?

Milyen módokon védekezne Ön a porszennyezés ellen?

Hogyan kezelné a leválasztott anyagokat?

Milyen káros hatása van az emberi szervezetre a felületkezelõ
anyagoknak (pl. rozsdaoldó)?

Milyen egyéni módon védekeznek a dolgozók a keletkezõ káros
anyagokkal szemben?

3. víz Milyen szennyvizek keletkeznek a mûhelyben?

Hogyan kezelik ezeket a szennyvizeket?

Milyen hatása van az olajos szennyvizeknek a környezetünkre?

Milyen kenõanyagokat és emulziós anyagot használnak a mû-
helyben?

Milyen hatása van a felületkezelõ anyagoknak (pl. rozsdaoldó)?

4. hulladék Milyen hulladékok keletkeznek a mûhelyben?

A hulladékok közül melyek az újrahasznosíthatók?

Milyen veszélyes hulladékok keletkeznek?

Hogyan gyûjtik a különbözõ hulladékokat?

A mûhelyben milyen veszélyt jelzõ táblákat helyeztek el?

Látogatás egy fémszerkezetgyártó üzemben

Egy fémszerkezetgyártó üzemben például acél- és alumíniumszerkezeteket gyártanak. Az
üzemlátogatás során különbözõ szempontok alapján lehet a tanulókat bevonni a gyártási folya-
matba, pl.: gépészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi.

Tanulmányozható munkafolyamatok:
• hidegen alakítás (hajlítás, vágás, kalapálás stb.)
• forgácsolás (fúrás, marás, esztergálás stb.)
• hegesztés (ív, láng, pont stb.)
• oldható kötések (csavarozás)
• festés (felület elõkészítés, festékbevonat)
• galvanizálás
Valamely technológia bemutatása, környezetvédelmi hatása
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helyezik
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Az áram hatására a
bevonófém ionjai a
bevonandó fém-
tárgyra vándorolnak



A felsorolt munkafolyamatok mind tanulmányozhatók környezetvédelmi szempontból az
elõzõ üzemlátogatási minta példájára:

• alkalmazott ipari mosóberendezések
• pneumatikus, elektronikus gépek, kézi szerszámok zaja
• szintetikus mosószerek hatása
• olajos, zsíros szennyvizek kezelése
• galvániszap-kezelés
• hegesztéskor keletkezõ gázok
• elszívott levegõ, füstgázok kezelése, tisztítása
• anyagmozgatás
• felületkezelõ anyagok hatása
• porszennyezés
• homok- és szemcsefúvatás hatása
• festékiszap kezelése
• veszélyes hulladékok
• savak, lúgok és egyéb mérgezõ vegyszerek tárolása, szállítása, raktározása
• munkavédelmi elõírások stb.

G) Terepgyakorlat

Téma: A gépipari tevékenységek hatása a felszíni vizekre

I. Folyók áramlási adatai

A folyók áramlási sebessége befolyásolja a szennyezõ anyagok bekeveredését.

1. Vízfolyás sebességének mérése
1. Jelöljön ki a vizsgált folyószakaszon egy mérési kezdõpontot!
2. Ismert távolságban, a parttal párhuzamosan, jelöljön ki egy mérési végpontot!
3. Állítson a mérési pontokra merõlegest (pl. egy bot segítségével)!
4. Mérje le az AB távolságot!
5. A kezdõpont felett dobjon a vízbe egy úszó tárgyat (pl. fadarabot)!
6. Amikor az úszó tárgy eléri a kezdõpontban lévõ merõlegest, indítsa el a stopperórát!
7. Kövesse a parton az úszó tárgyat, s amikor az áthalad a végponton kijelölt merõlege-

sen, állítsa le a stopperórát. (t)

8. Számítsa ki a folyó sebességét! v =
AB

t

II. Folyók vízminõségének ellenõrzése

1. A víz mintavétele
1. Ellenõrizze a mintavevõ épségét, tisztaságát!
2. Öblítse át háromszor a folyóvízzel a mintavevõt!
3. Vízmerítés után emelje ki a mintavevõt!
4. A vízmintát helyezze a mintatároló edénybe!

44



2. A vízminta hõmérséklete
1. Merítse a higanyos hõmérõt a mintavétel helyén a vízbe!
2. Olvassa le a víz hõmérsékletét a higanyszál mozgásának megszûnése után! (A hõmérõ

higanygömbje a leolvasáskor a vízben legyen!)

3. A víz zavarosságának vizsgálata
1. Vegyen a folyó kijelölt pontjairól vízmintákat!
2. Töltse a vízmintákat 100 cm3-es mérõhengerekbe!
3. Szemrevételezéssel állapítsa meg a zavarosság mértékét!
4. Hagyja a mintákat ülepedni 1 óra hosszig!
5. Állapítsa meg az egyes mérõhengerekben a kiülepedett részek mennyiségét!

4. A víz szagának vizsgálata
1. Öntsön ki egy fõzõpohárba a vízmintából!
2. Szagolja meg a vízmintát!
3. Melegítse fel a fõzõpohárban lévõ vízmintát, és szagolja meg!
4. Állapítsa meg a víz szagának jellegét!

5. A víz átlátszóságának vizsgálata
1. Töltse fel a csappal ellátott hengert vízmintával!
2. Tegyen a henger alá szálkeresztet tartalmazó fehér lapot!
3. Engedje le a vizet mindaddig, míg a szálkereszt élesen láthatóvá válik!
4. A mérhetõ vízoszlopmagassággal jellemezze az átlátszóságot!

6. A víz szervesanyag-tartalmának közelítõ meghatározása
1. Töltsön meg egy kémcsövet ¾ részéig a vizsgálandó vízmintával!
2. Adjon hozzá 2 csepp 0,1%-os metilénkékoldatot!
3. Rázza erõteljesen vízszintes irányban 10 percig a mintát!
4. Figyelje meg a habképzõdés mértékét és tartósságát!

Kiértékelés

A hab megmaradásának ideje Habzás mértéke Szerves anyag mennyisége

1-2 s nincs nincs

max. 30 s gyenge kevés

3 min. közepes közepes

órák erõs sok

7. A víz pH-értékének meghatározása
1. Öntsön ki egy fõzõpohárba a vízmintából!
2. Merítse bele az univerzál indikátorpapírt!
3. Szín-összehasonlítás alapján állapítsa meg a víz pH-értékét!
4. Mérje meg a pH-t a hordozható pH-mérõvel is!

8. A víz vezetõképességének mérése
1. Töltse a vízmintát egy fõzõpohárba!
2. Merítse a vízmintába a konduktométer elektródját, és mérje a vezetõképességet!
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9. A víz szulfát- és nitrátion-tartalmának, valamint összes keménységének vizsgálata
1. Három fõzõpohárba öntsön vízmintát!
2. Merítse a vízmintákba a tesztcsíkokat az elõírásoknak megfelelõen!
3. Szín-összehasonlítással állapítsa meg a víz szulfát-, nitráttartalmát, ill. az összes ke-

ménység értékét!

10. A víz oldottoxigén-tartalmának meghatározása
1. Töltse a vízmintát egy fõzõpohárba!
2. Merítse a vízmintába az oldottoxigén-tartalmat mérõ mûszer elektródját, és mérje meg

az oldott oxigéntartalmat!
3. Számítsa ki az oxigéntelítettség értékét!

A mérés adatai:

A folyó neve: A mérés dátuma:

A mérõhely megnevezése:

Mért adat Észlelés vagy
becsült adat

Mért érték Mértékegység Vízminõsítés

A folyó sebessége -

A víz hõmérséklete

A víz szaga

A víz átlátszósága

A víz zavarossága

A víz szervesanyag-
tartalma

A víz pH-ja

A víz vezetõképessége

SO4
2-

NO3
–

A víz összes keménysége

A víz oldottoxigén-
tartalma

Oxigéntelítettség
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H) Berendezések, folyamatábrák értelmezése, elemzése

a) Berendezések elemzése

Az elérhetõ legjobb technológia elvének bemutatása például egy hagyományos forgácsológép
és egy CNC forgácsológép üzemeltetése során. Feladat, hogy a tanuló saját tapasztalatai alapján
hasonlíthassa össze a két berendezés környezetre gyakorolt hatásait.

Megfigyelési szempontok:

1. Szemrevételezés után röviden írja le a gépek fizikai felépítését (pl. nyitott vagy zárt burko-
latok) és mûszaki állapotát!

2. Mérje meg az egyes berendezések által keltett zajterhelés értékét 1 m távolságban (dB)!
3. A munkafolyamatok tanulmányozása után hasonlítsa össze a két berendezés által elhasz-

nált kenõanyagok mennyiségét, újrahasználhatóságát egységnyi munkadarabra vonatko-
zóan!

4. Mérje meg, hogy a gépek azonos számú munkadarabot mennyi idõ alatt tudnak legyárta-
ni!

5. A gépkönyv segítségével számolja ki, hogy 100 munkadarab elõállításához az egyes gé-
pek mekkora mennyiségû elektromos áramot használnak fel!

6. A termékek elõállítása során vizsgálja meg, hogy az egyes berendezések üzemeltetése so-
rán milyen mértékû selejttermék keletkezik!

7. Röviden írja le a gépek környezetében tapasztalható szaghatásokat!
8. Vizsgálja meg az egységnyi munkadarabra vetített keletkezett hulladék mennyiségét!
9. Mérje meg a két gép közelében az ülepedõpor-koncentrációt!

Értékelõ táblázat

Megfigyelési
szempontok

Hagyományos forgácsológép CNC forgácsológép

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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b) Biztonsági adatlap használata

Ön tanárától egy biztonsági adatlapot kap (NX SUPRAFLEX szitafesték biztonsági adatlapja
(lásd: Melléklet). Tanulmányozza a biztonsági adatlapot, és válaszoljon az alábbi kérdésekre!

• Melyek a biztonsági adatlap fõbb tartalmi elemei?
• Mi a CAS szám?
• Milyen veszélyjeleket ismer, s mit jelent az Xi és az Xn veszélyjel?
• Mire utalnak az R és S mondatok és számok?
• Mit jelent az R20 mondat?
• Mit jelent az S03 mondat?
• Mi a teendõ, ha a termék bõrrel érintkezik?
• Milyen oltóanyagot ne használjunk a festék kigyulladása esetén?
• Mi a teendõ, ha a termék kifolyik a padozatra?
• Milyen kezelési és tárolási szabályokat tartalmaz a biztonsági adatlap?
• Milyen egyéni védõfelszereléseket kell használni?
• Melyek a festék fizikai és kémiai tulajdonságai?
• Mit jelent az LD-50 és az LC50?
• Mi az ADR?
• Mi az UN szám?

Az anyag feldolgozásához ajánlott irodalom:
• www.ippc.hu
• www.biztonsagiadatlap.hu
• A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
• 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

c) Folyamatábrák értelmezése

• A folyamatábrán (49. oldal) a szakaszos tûzihorgonyzás anyagáramlását figyelheti meg.
Tanulmányozza alaposan az ábrát, majd adja meg a bemenõ és a kimenõ anyagokat!

Bemenõ anyagok (input) Kimenõ anyagok (output)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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49

Munkadarabok beáramlása
a folyamatba

Átvétel

Zsírtalanítás

Öblítés

Pácolás
körny. hõm.

Öblítés

Fluxolás

Szárítás

Horganyzás

Hûtés

Ellenõrzés

Tûzihorganyzott
termék

Jelölés,
kötözõdrót

Vízpárolgás

Iszap
elszállításra (L)

Zsírtakanító konc.
(lúg vagy sav)

Öblítõvíz

Víz

Konc. HCl
öblítõvíz

Fáradt sav (L)
elszállításra

ZnCl2-oldat visszavezetés
fluxoláshoz

Pácolás
körny. hõm.

ZnCl2
NH4Cl

Iszap
elszállításra (L)

Vízpárolgás

Párás
levegõ (G)

Szûrt levegõ (G)

Filterpor
elszállításra (S)

Füstelszívás

Hamu újrafeldolgozásra (S)

Keményhorgany
újrafeldolgozásra (S)

Iszap
elszállításra (L, S)

Használt
kötözõdrót

Vízpárolgás

Füst

Fekete termék

Vízpárolgás

Száraz
levegõ

Horgany-
tömbök

Fényes termék

Üres szerszámok
visszaáramlása tisztításra

1. Hulladékok halmazállapotai: S: szilárd, L: folyékony, G: gáz
2. A zsírtalanító, a sav, a flux magában foglalja a kis mennyiségû adalékokat. Pl.: inhibitor,

felületaktív anyagok stb.



• Az alábbi ábrán egy öntöde technológiai folyamatábrája látható. Tanulmányozza az ábrát,
és válaszoljon az alábbi kérdésekre!

a) Melyek az öntés technológiai lépései?
b) Melyek az öntés egyes technológiai lépéseinek legjellemzõbb környezetterhelései?
c) Hasonlítsa össze a kupolókemence és az ívkemence környezetterhelését!
d) Hasonlítsa össze a tartós forma és az elveszõ forma környezetterhelését!
e) Melyek az olvasztás környezetkárosító hatásai?
f) Melyek az öntvénytisztítás környezetkárosító hatásai?
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Nyersanyagok, vegyszerek, minták, kokillák

Tartós forma
(kokilla) karbantartása

Olvasztás
vasalapú
• kupoló
• indukciós
• villamos ív
• forgó
fém
• indukciós
• aknás
• tégely
• láng

Elveszõ forma készítése

minta
• fa, mûanyag, fém
fém elveszõ minta
• gyanta, viasz

• homokforma
• homokmag
• betétek

Kézi formázás
Formázó automata

Fémkezelés

Öntés

• gravitációs öntés
• buktatásos öntés
• kisnyomású

• nagynyomású (nyomásos)
• pörgetett
• folyamatos

Hûlés

Ürítés Homok-elõkészítés

HomokregenerálásTisztítás/kikészítés
• a beömlõrendszer

eltávolítása
• szemcseszórás
• sorjátlanítás
• hõkezelés

Kész öntvény

Jelmagyarázat homok



I) Technológia komplex környezeti vizsgálata

A szakmacsoporthoz nagyon sok szakma tartozik, ezért egy általános vizsgálati sémával muta-
tunk be egy lehetséges vizsgálati módot:

a) A technológia anyagmérlege, környezetbarát alap- és segédanyagok megválasztása

Inputlista:

Jel Megnevezés Helyettesítõ anyag A mennyiség mérõszáma A mennyiség
mértékegysége

I1 Anyag I.

I2 Anyag II.

I3 Anyag III.

I4 Anyag IV.

I5 Anyag V.

Outputlista:

Jel Megnevezés A mennyiség mérõszáma A mennyiség mértékegysége

O1 Fõtermék

O2 Melléktermék

O3 Hulladék I.

O4 Hulladék II.

b) A keletkezõ hulladékok jellemzõi, kezelésük

Nem veszélyes hulladék keletkezésének nyilvántartása

Adatok hulladékonként
• A keletkezõ hulladék megnevezése és kódja, megjelenési formája
• A keletkezõ hulladék mennyisége (kg)
• A tárolt (göngyölített) összes mennyiség a bevétel vagy kiadás után (kg)
• A kezelésre (saját telephelyi kezelésre, kiszállításra) kiadott hulladék mennyisége (kg)
• A kezelés kódja
• A kiszállítások kísérõjegyeinek nyilvántartása (szállítólevél száma)
• Minden hulladékmozgáshoz rögzíteni kell annak idõpontját

Veszélyes hulladék keletkezésének nyilvántartása

Az elõbbieken kívül az adatok hulladékonként
• A hulladék H veszélyességi jellemzõje/jellemzõi
• A veszélyességet okozó komponens megjelölése (C számok)
• A kiszállítások kísérõjegyeinek nyilvántartása (SZ vagy K kísérõjegy)
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c) A keletkezõ légszennyezõ anyagok és azok hatása a környezetre, füstgáztisztítás
• Légszennyezõ forrás:
• Keletkezõ légszennyezõ anyag:
• Megelõzési lehetõségek:
• Leválasztási lehetõségek:
• Megvalósított tisztítási mód:

d) A keletkezett szennyvíz jellemzõi, tisztítása
• Vízszennyezõ forrás:
• Keletkezõ vízszennyezõ anyag:
• Megelõzési lehetõségek:
• Szennyvíztisztítási lehetõségek:
• Megvalósított tisztítási mód:

e) A gépek, berendezések zajszintje, csökkentési lehetõségek, egyéni védekezés módjai
• Zajforrás:
• Zajszint:
• Megelõzési lehetõségek:
• Zajszint csökkentésének lehetõségei:
• Egyéni védõeszközök:

f) Talajszennyezõ anyagok, talajszennyezés megelõzése
• Talajszennyezõ forrás:
• Keletkezõ talajszennyezõ anyag:
• Megelõzési lehetõségek:
• Tisztítási lehetõségek:
• Megvalósított tisztítási mód:

g) A gyártott termék környezeti hatásai
• Hatás az emberi szervezetre:
• Légszennyezõ hatás:
• Vízszennyezõ hatás:
• Talajszennyezõ hatás:
• Épített környezetre való hatás:
• Zajhatás:
• Hulladékgazdálkodási hatás (életciklus):
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J) Játékos feladat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1. SiO2 alapú csiszolóanyag által okozott egészségkárosodás
2. Poros levegõ tisztítására alkalmazott eljárástípus
3. Porleválasztó berendezés
4. Elszívóberendezés
5. Benzinüzemû gépjármûvek emisszióját csökkenti
6. Oxigént igénylõ folyamat
7. Nagy mennyiségben belélegzett oldószergõz okozza az emberi szervezetben
8. Víz felszínén szétterülõ szennyezõdés
9. Ilyen pl.: Pb, Cd, Cu, Cr

10. Felületkezelõ eljárás
11. Vegyszeres szennyvíztisztítási eljárás
12. Gépek mûködésekor keletkezõ zajtípus
13. Dízelmotorok emisszióját csökkenti
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3. Tanórán kívüli tevékenység

A) Ergonómiai mérések

Az iskolán belül is elvégezhetõ mérések, amelyekkel a tanulók gyakorlati tapasztalatokat sze-
rezhetnek a zajmérés és a különbözõ környezeti paraméterek (hõmérséklet, megvilágítás) meg-
felelõ értékeirõl, kutatásokat végezhetnek a nem megfelelõ eredmények következményeirõl,
majd mérési jegyzõkönyvet készíthetnek az általuk mért értékekrõl.

Feladat:
• a mérések pontos elvégzése
• a mért értékek kiértékelése
• hatások megfogalmazása
• javaslatok a védekezésre (egyéni védõfelszerelések, egyéb lehetõségek)
• a mért adatok jegyzõkönyvben rögzítése

Rögzített adatok:
• mérés helye
• mérés idõpontja
• mérést végzõ személy
• mérõmûszerek típusa
• mért adatok:

– megvilágítás (lux)
– hõmérséklet (°C)
– zaj (dB)

Megvilágítás (lux) és hõmérséklet (°C) mérése

A helyiség jellemzõi és a mért adatok Helyiség száma, elnevezése

Fekvés

Méret (m2)/(m3)

Funkció

Fal színe, állapota

Ablakok száma, felülete (%)

Szubjektív fényérzet

Fénycsövek száma/mûködik

Helyi világítás

Fûtõelemek száma/nem mûködik

Teremben jelen lévõk (fõ)

Szubjektív hõérzet

Megvilágítás (lux) Középen 1,8– 2,0 m

Pad fölött 90 cm

Táblaközép

Hõmérséklet (°C) Középen

Ablak elõtt

Padnál
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Zaj (dB) mérése

Helyszín Megnevezés Mért érték (dB)

Kovácsmûhely Alapzaj

Köszörû

Kézi kalapács

Gépi kalapács

Asztalos mûhely Alapzaj

Gyalu

Fûrész

Ventilátor

Körfûrész

Tanterem

Folyosó Szünetben

Órán

B) Az iskola épületének helyzetképe, a javulást szolgáló célok és a változást segítõ feladatok

A helyzetbõl adódó
jellemzõk

Célok Tevékenység, feladat

nagy forgalom • közlekedési biztonság növe-
lése;

• a kerékpáros- és gyalogos-
közlekedés növelése

• „fekvõrendõrök” megléte;
• közlekedésbiztonsági ismeretek kiemelt tanítása;
• kerékpárral közlekedõk számára biciklitároló;
• biztonsági felszerelések és a légzõmaszk viselésének ösz-

tönzése

zaj • csökkentés • az út mellé zajfogó fal;
• fák, cserjék ültetése;
• speciális ablaküvegek

légszennyezés • csökkentés • zöldesítés az iskola környékén;
• a növények gondozása, pótlása;
• gyomtalanítás, elhagyott területek feltérképezése, gondozása a

parlagfûmentesség érdekében

szemét • tiszta, egészséges környezet • szeméttárolók sûrítése;
• szelektív hulladékgyûjtés, komposztálás;
• felvilágosító elõadások az egészségkárosító anyagokról és a

fertõzési veszélyekrõl;
• utak sózása helyett ásványi õrlemény használata

iskolabelsõ • tiszta, meghitt környezet • festések, felújítások, a dekorációhoz falitáblák, élõsarkok, a
mellékhelyiségben szappan, WC-papír;

• dohányzásra külön helyiség kialakítása;
• portalanítás (atkák – allergia);
• gyakori szellõztetés;
• lábtörlõk alkalmazása

energiafelhasználás • takarékos fûtés • gázkazán szabályozása;
• nyílászárók javítása, tetõ szigetelése

világítás • egészséges, takarékos;
• a természetes fény preferá-

lása

• hagyományos fénycsövek cseréje energiatakarékos, kompakt
izzókra

vízfelhasználás • egészséges ivóvíz;
• a vízfogyasztás csökkentése

• víztakarékos öblítés, csapok karbantartása;
• a klórozott szénhidrogéneket kiszûrõ víztisztítók alkalmazása
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csatorna • a csatorna karbantartása • biológiai lebontók alkalmazása;
• ecetsav, mosószóda, bórax, szódabikarbóna és egyéb környe-

zetbarát takarítószerek alkalmazása

iskolakert • tanítás, pihenés, felüdülés
helye legyen

• növények gondozása, pótlása;
• csepegtetõ öntözés, önelzáró csapok;
• madáretetõk kihelyezése és gondozása

udvar • biztonságos aljzat • az aszfaltozott rész felújítása

iskolabüfé • egészséges ételek, italok • gyümölcslevek és -teák;
• friss és aszalt gyümölcsök;
• joghurtok, sajtok, gabonapelyhes édességek

az iskola eszközellá-
tottsága

• a tanítás-nevelés élmény-
központúságának növelése;

• az esztétikai érzék fejleszté-
se;

• egészséges személyiség ki-
fejlõdése

• a tantermekben írásvetítõ, tv, videó és számítógép;
• esztétikus dekorációk, falitáblák, szemléltetõanyagok;
• digitális fényképezõgép;
• ismeretterjesztõ folyóiratok, könyvtár
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Készült az Érdi Rózsa Nyomdában
Felelõs vezetõ: Juhász László
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