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A kiadványról
Az „Oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában” című Forrásgyűjtemény olyan általános és középiskolai
tanárok, valamint középszintű döntéshozók számára íródott, akik az alap- és középfokú oktatásért felelnek. A kiadvány másik célközönségét azok a tanárképzésben résztvevő szakemberek jelentik, akik tanárképzésben és tanártovábbképzésben résztvevő általános és középiskolai tanárokkal működnek együtt.
A kiadvány célja annak a leírása, hogy a fenntarthatóságra nevelés (a továbbiakban: FN) hogyan építhető be az általános és középiskolai oktatásba. A jelen kiadványban található tájékoztató-gyűjtemény az
UNESCO által közétett további, a FN-hez szorosan kapcsolódó anyagok kiegészítését szolgálja. A tájékoztatók témái az UNESCO helyi irodáival és intézeteivel való konzultációk során kerültek kiválasztásra.
Az általános és középiskolai tanárok számára íródott tájékoztatók kifejezetten formális oktatási keretein
belül dolgozó szakképzett oktatók számára készültek. A tanárok és a döntéshozók számára készült tájékoztató az UNESCO-nak a FN-sel kapcsolatos szakirodalmában megfogalmazott hiányosságokra kíván
választ adni.

www.unesco.org/en/esd/videos/
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Tájékoztató általános és középiskolai tanárok számára

Mit jelent a fenntartható fejlődés?
„A jövő a mi kezünkben van. Együtt mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az unokáinknak ne kelljen majd megkérdezniük tőlünk, hogy miért nem sikerült helyesen cselekednünk, és
nem szabad hagynunk, hogy a mi hibáink következményeit ők szenvedjék el.”
Ban Ki-moon, az ENSZ főtitkára, 2007
A fenntartható fejlődés az ENSZ átfogó paradigmája. A fenntartható fejlődés koncepciója az 1987es Brundtland-jelentésben fogalmazódott meg: „a
fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti
a jelen generációinak szükségleteit anélkül, hogy
veszélyeztetné a jövő generációk szükségleteinek
kielégítését.”
A fenntarthatóság a jövőről való gondolkodást
meghatározó paradigma, amelyben a környezettel,
a társadalommal és a gazdasággal kapcsolatos
megfontolások egyensúlyban vannak egymással a
fejlődés és egy magasabb életszínvonal elérésére
való törekvés során. Ez a három szféra – társadalom, környezet és gazdaság – szorosan összefonódik. Például, egy gazdag társadalomnak egészséges környezetre van szüksége ahhoz, hogy
polgárai számára élelmiszert, erőforrásokat, tiszta
ivóvizet és levegőt tudjon biztosítani.
A fenntarthatósági paradigma lényeges változást
jelent a gazdasági fejlődésre fókuszáló korábbi
paradigmával szemben, amely súlyos társadalmi és környezetvédelmi következményekkel járt.
Egészen a közelmúltig ezek a következmények elkerülhetetlennek és elfogadhatónak tűntek. Mára
azonban felismertük, hogy az olyan gazdasági fejlődésre való törekvésnek, amely az emberiség jólétét és a környezetet is veszélyezteti, nincs helye
a fenntarthatóság paradigmájában.

Feltehetnénk magunknak azt a kérdést, hogy mi
a különbség a fenntartható fejlődés és a fenntarthatóság között? A fenntarthatóságra gyakran úgy
gondolunk, mint egy hosszú távú célra (például
egy fenntarthatóbb világ), míg a fenntartható fejlődés kifejezés az odáig vezető út apró folyamataira
és követendő ösvényeire utal (például fenntartható
mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, fenntartható
termelés és fogyasztás, jó kormányzás, kutatás és
technológiai fejlesztés, nevelés és képzés stb.).

A fenntartható fejlődés alapelvei
A fenntartható fejlődésre irányuló valamennyi programnak figyelembe kell vennie a fenntarthatóság
három szféráját – környezet, társadalom és gazdaság –, valamint a kultúra mindent átható dimenzióját. Mivel a fenntartható fejlődés e szférák helyi
vonatkozásaira fókuszál, így különböző formákban
jelenik meg a világ minden táján. A fenntarthatóság
fogalma mögött húzódó ideálok és alapelvek azonban széleskörű koncepciókat is magukban foglalnak, mint például a generációk és a nemek közötti
egyenlőség, a béke, a tolerancia, a szegénység
csökkentése, a környezet védelme és helyreállítása, a természet erőforrásainak védelme és a társadalmi igazságosság ideálja. A Riói Nyilatkozat1 27
alapelvet fogalmaz meg, köztük:
●● Az emberek jogosultak – a természettel összhangban ‒ az egészséges és termékeny életre;
●● A fejlődéshez való jogot úgy kell érvényesíteni,
hogy a ma élő és a jövő nemzedékek fejlődési
és környezeti szükségletei egyaránt kielégítést
nyerjenek;

A FENNTARTHATÓSÁG GRAFIKUSAN

A Riói Nyilatkozatot az 1992-ben Rió de Janeiróban megrendezett Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciáján, más néven a Föld Csúcson fogadták el. A Konferencián 172 ország, köztük 108 állam- és kormányfő vett
részt. Az Agenda 21 (Feladatok a XXI. századra) a Föld
Csúcs hivatalos dokumentuma.
1
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●● A világ minden táján együtt kell működni a szegénység leküzdésében, mivel az a fenntartható
fejlődés elengedhetetlen követelménye;
●● A környezetvédelem a fejlődési folyamat szerves része, attól elszigetelten nem értelmezhető.
●● A környezettel és a fejlődéssel kapcsolatos
nemzetközi programoknak egyúttal figyelembe
kell venniük minden ország érdekeit és szükségleteit;
●● A fenntartható fejlődéshez, valamint a magasabb életminőség eléréséhez – amely minden
emberre vonatkozik − az államoknak csökkenteniük kell, illetve ki kell küszöbölniük a termelés
és a fogyasztás nem fenntartó módjait, és elő
kell segíteniük a megfelelő népesedéspolitikát;
●● A nőknek létfontosságú szerepük van a környezetgazdálkodásban és a fejlődésben. Ezért teljes körű részvételük elengedhetetlen a fenntartható fejlődés eléréséhez;
●● A hadviselés eredendően pusztító hatással van
a környezetre. A béke, a fejlődés és a környezetvédelem egymással összefügg és oszthatatlan.

●● A helyi problémák globális kontextusban való
értelmezése, és annak felismerése, hogy a helyi problémák globális következményekkel járhatnak.
●● Annak felismerése, hogy az egyes fogyasztói
döntések azt eredményezhetik, hogy a termelés és a gyártás folyamatai távoli helyszíneken
történnek.
●● Annak felismerése, hogy valamennyi ember univerzális tulajdonságokkal rendelkezik.
●● Annak ismerete, hogy a technológia és a tudomány egyedül nem tudják megoldani a fennálló
problémákat.
●● A közösségi és kormányzati szintű döntéshozatalban való nyilvános szerepvállalás jelentőségének hangsúlyozása. A döntések által érintett
embereknek részt kell venniük a döntéshozatalhoz vezető folyamatban.
●● A kormányzati szintű döntéshozatal nagyobb áttekinthetőségének és elszámoltathatóságának
követelése.
●● Az elővigyázatosság elvének alkalmazása – a
szükséges intézkedések megtétele az esetleges
és súlyos környezeti és társadalmi károk elkerülése érdekében még akkor is, ha a tudományos
ismeretek nem elegendők vagy nem döntőek.
●● Döntés vagy ítélethozatal előtt a különböző nézőpontok áttekintése.
●● Annak felismerése, hogy a gazdasági, vallási
és társadalmi értékek jelentősége a különböző
érdeklődéssel és hátérrel rendelkező emberek
együttműködése során változik.

A fenti alapelvek útmutatásul szolgálnak a kormányzatok és közösségek számára a fenntarthatósági célok meghatározásában, és a meghatározott
célok megvalósítását célzó programok kidolgozásában.

A fenntartható fejlődés perspektívái
A Riói Nyilatkozatban megfogalmazott 27 alapelv
azonban nem tartalmazza a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos valamennyi koncepciót. További
fenntarthatósági alapelvek kerültek megfogalmazásra, melyek a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos nemzetközi párbeszéd részeivé váltak:
●● Rendszerben való gondolkodás2 a problémák
elszigetelt felfogása helyett. A fenntarthatósággal kapcsolatos problémák összekapcsolódnak,
és egy szerves „egész” részét képezik.

Rendkívül fontos, hogy az oktatók, a vezetők és az
állampolgárok egyaránt felismerjék, hogy a fenntartható fejlődés egy folyamatosan fejlődő koncepció, és hogy ennek megfelelően a fenntarthatóság
perspektíváinak listája is folyamatosan bővíthető.

A fenntarthatósági paradigma
értékei
Az ENSZ fennállása óta az emberi méltósággal,
az alapvető szabadságokkal és emberi jogokkal,
az emberek közötti egyenlőséggel és a környezetvédelemmel kapcsolatos értékek bajnoka. A fenntartható fejlődés ezeket az értékeket egy lépéssel
tovább viszi, és a jelenkori mellett a jövő generá-

A rendszerben való gondolkodás (rendszergondolkodás)
annak megértése, hogy a rendszer elemei a nagy egészen
belül milyen kapcsolatban vannak egymással. A rendszerben való gondolkodás, más néven rendszerszemlélet – annak definíciója szerint ‒ olyan problémamegoldásra szolgáló
megközelítés, amely a „problémákat” nem elszigetelt részekként, következményekként vagy eseményekként, hanem egy
egész rendszer részeként tekinti.
2
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cióinak is a feladatai közé sorolja. A fenntartható
fejlődés az emberi sokszínűség mellett a biológiai
sokféleség és a környezetvédelem, az integráció
és a részvétel jelentőségét hangsúlyozza. A gazdaság területén egyesek a mindenki számára elegendő ellátást, míg mások a gazdasági lehetőségek egyenlőségét helyezik előtérbe. A fenntarthatósági paradigma értékeinek egy másik kifejezési
eszköze a Föld Charta: a fenntartható és békés
társadalom kialakítását célzó etikai alapelveket
összefoglaló nyilatkozat.

sadalmaknak meg kell határozniuk a prioritásokat
és a fenntarthatósági célokat. Ezt követően lehet
kidolgozni az azok eléréséhez szükséges terveket.
Ideális esetben nemzeti szinten minden minisztérium beilleszti a fenntarthatóság problémáját, mivel
az a kormányzatok és a társadalmak valamennyi
szektorának felelőssége a fenntarthatóbb jövő kiépítése érdekében.

Összehangolt erőfeszítések
Az országok kormányzata, a civil társadalom és az
egyén egyaránt felelős a fenntarthatóbb jövő kiépítéséért. A maguk módján valamennyiüknek hozzá
kell járulniuk a közös cél eléréséhez. Az Agenda
21 negyven fejezete leírja a megvalósítás útját
számos területen, a mezőgazdaságtól egészen a
hulladékgazdálkodásig. A nevelők közösségének
mindebben különleges szerepe van. Ahogy a fejezetek mindegyike konkrétan megfogalmazza,
a nevelés a fenntarthatóbb jövő elengedhetetlen
összetevője. Például a következő generációk polgárai, szavazói, dolgozói, szakemberei és vezetői
a nevelés során készülnek fel az egész életen át
tartó tanulásra. Nevelés nélkül a fenntarthatóbb
jövő felé vezető előrehaladás veszélybe kerülne.
Más szavakkal: tanulnunk kell ahhoz, hogy előbbre
jussunk.

A fenntarthatósági fejlődés
témakörei
A fenntartható fejlődés olyan témaköröket foglal
magában, amelyekkel az ENSZ tagállamai megállapodásuk szerint foglalkozni kívánnak. Környezeti, társadalmi, gazdasági és politikai gyökereik
sokszínűségét figyelembe véve, ezek a témakörök
éppen annyira összetettek, mint amennyire nehéz
őket megoldani. Magukban foglalják a szegénység
csökkentését, a fogyasztási szokások megváltoztatását, a világ népességének növekedését, valamint
az emberi egészség védelmét, melyek mindegyike nagy kihívást jelent a társadalmi és gazdasági
rendszerek számára. A témakörök tartalmazzák
annak a Földnek a védelmét, amin élünk, annak a
víznek a megóvását, amit megiszunk, annak a levegőnek a biztonságát, amit belélegzünk, és azoknak
az erőforrásoknak a védelmét, amelyeket felhasználunk, továbbá az olyan nagy kihívást jelentő témaköröket is, mint a klímaváltozás vagy a biológiai
sokféleség elvesztése. A lista rendkívül hosszú. A
fenti témakörök és az azokhoz kapcsolódó további
témák mindegyike vizsgálható a fenntartható fejlődés szempontjából.

Hivatkozások
(utolsó letöltés minden hivatkozáshoz: 2014. október 8.)
Earth Charter. 2000. http://www.earthcharterinaction.org/
content/pages/Read-the-Charter.html
ICLEI. Local Governments for Sustainability. http://www.iclei.
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UNESCO. 2006. Education for Sustainable Development
Toolkit. Learning & Training Tools No1. http://unesdoc.
unesco.org/images/0015/001524/152453eo.pdf; elérhető
online is a http://www.esdtoolkit.org címen.
Rio Declaration. 1992. http://www.unep.org/Documents.
Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163
United Nations Department of Economic and Social Affairs.
2009. Division on Sustainable Development. Sustainable
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pdf (angol);

Célok és tervek kidolgozása a
fenntartható fejlődés jegyében
Az 1992-es Föld Csúcsot követően, az országok
kormányzatai és közösségei azt a feladatot kapták,
hogy dolgozzanak ki fenntarthatósági terveket. Ennek érdekében, a kormányzatoknak és a civil tár-
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A TANTERV IRÁNYVONALAINAK MÓDOSÍTÁSA
A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉRDEKÉBEN

A tanterv irányvonalainak módosítása
a fenntartható fejlődés érdekében
A tanterv irányvonalainak módosítására ‒ a fenntarthatóság érdekében ‒ a tanteremben és nemzeti
szinten egyaránt sor kerülhet.
A tanórákon a pedagógusok összekapcsolhatják
a kötelező tananyag keretében tárgyalt témakört a
fenntarthatósággal. Például:
●● Ma a második világháborúról fogunk tanulni.
Mint tudjátok, a háború olyan instabil állapot,
amely emberi és erőforrásbeli veszteségekkel
jár. A fenntarthatóság egyik alapelve, hogy a
hadviselés eredendően pusztító hatással van a
fejlődésre. Mit gondoltok, miért gátolja a háború
a fenntarthatóság felé való előrehaladást? (Például az emberek jóléte helyette a nemzeti jövedelmet az emberi pusztítás céljára fordítják).
●● Ma a szennyezett víz kockázatairól fogunk beszélni. A vízhez való hozzájutás az alapvető emberi jogok közé tartozik, és az emberi jogok a
fenntartható közösségek alapját jelentik.
●● Ma a nemzetközi kereskedelemről fogunk beszélni. Gondoljatok arra a pólóra, amit ma viseltek. Arra, hogy honnan származik az alapanyaga, hogy hol készült a póló; hol varrták, és
hogyan került hozzátok. Mennyi energiára volt
szükség a póló elkészítéséhez? Milyen a pólótok karbon lábnyoma (a kapcsolódó széndioxid
kibocsátás egyik becslési eszköze)? Hogyan
kapcsolódik a pólótok az energiaforrások fenntartható felhasználásához?

szintén széles körben alkalmazzák a fenntarthatóságnak a meglévő óratervekbe és tantárgyi egységekbe való integrálásakor. Az IPSZILON Projekt
folyamatosan építkezik, és minden órán egy-két új,
a fenntarthatósággal kapcsolatos elemet mutat be.
Az iskolai tanév során a tanulók jelentős mennyiségű ismeretre tehetnek szert a fenntarthatósággal
kapcsolatban.
A módosítási folyamat nemzeti vagy tartományi/
tagállami szinten is megvalósulhat azokban az oktatási minisztériumokban, ahol a kötelező tantervet
kidolgozzák. A nemzeti vagy tartományi folyamat
szisztematikusabban és körültekintőbben zajlik,
mint az iskolákban, ahol a tanárok egymástól elszigetelten vagy kisebb csoportokban dolgoznak.
A nemzeti vagy tagállami szintű folyamat magába
foglalja az érdekelt csoportok nyilvános részvételre
való felhívását a módosítási folyamathoz kapcsolódó információgyűjtés érdekében (például igények
és kívánalmak meghatározása, vélemények megosztása). Ilyen módon a minisztérium modellezi a
részvételt és az átláthatóságot, amelyek a fenntarthatóság nélkülözhetetlen elemeit jelentik. (Lásd
Case Study: Toronto Board of Education Curriculum Revision and Reorientation, http://www.esdtoolkit.org/discussion/case_study.htm).
A tantervnek a fenntarthatóság érdekében történő
módosításához az oktatási közösségeknek meg
kell határozniuk a fenntartható fejlődés középpontjában álló ismereteket, problémákat, perspektívákat, képességeket és értékeket a fenntarthatóság mindhárom szférájában – környezet,
társadalom és gazdaság –, és azokat a tanterv
részévé kell tenniük. Az oktatási közösségnek azt
is el kell döntenie, hogy a meglévő fenntarthatósági problémák közül melyeket építi be a tantervbe (például biológiai sokféleség, klímaváltozás,
egyenlőség és szegénység). Ideális esetben a
nevelés irányvonalának módosítására irányuló
törekvések nemzeti vagy helyi szintű fenntarthatósági célokra épülnek. Egy megfelelően módosított tanterv helyi szintű környezeti, társadalmi és
gazdasági problémákkal foglalkozik a relevancia
és kulturális megfelelőség biztosítása érdekében.

Ilyen és ezekhez hasonló kijelentések kapcsán formálódik a tanulók saját véleménye és ismerete a
fenntartható fejlődésről.
Számos eszközt kidolgoztak a tanterv irányvonalának a fenntartható fejlődés érdekében való módosítására. Az ESD Nagyító 9. Felülvizsgálati Eszköz: Fenntarthatóság integrálása a tantervbe című
anyag részletes áttekintést nyújt a tekintetben,
hogy a FN nemzeti és iskolai szinten hogyan tehető
a tanterv részévé. Az Oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában eszköztár nyolc feladatot tartalmaz a tanterv irányvonalainak a fenntarthatóságot
segítő irányba állítása és a tanterv módosításához
kapcsolódó tájékoztató célú lakossági fórumok
megrendezése tárgyában. Az IPSZILON Projektet
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Az idő és erőforrások megtakarítása érdekében
a kormányzatok más országok vagy régiók által
kidolgozott tanterveket vettek át. A FN esetében
ez a megoldás nem megfelelő, mivel a cél a helyi
szintű fenntarthatósági célkitűzések helyi kontextusban való megvalósítása.

tum a FN-nek a tantervbe való integrálásának lehetőségeire fókuszál.
http://unesdoc.unesco.org/
images/0019/001908/190898e.pdf

Hivatkozások

Lásd a következő Mintafeladatokat:

(Utolsó letöltés minden hivatkozáshoz: 2014. november 2.)
UNESCO. 2006. Education for Sustainable Development
Toolkit. Learning & Training Tools No. 1. Letöltés: http://
unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152453eo.pdf
és http://www.esdtoolkit.org
Townsville State High School Sustainability program. no
date. Letöltés: http://www.soe-townsville.org/schools/tshs/
tlsf.html
UNESCO. 2010. ESD Lens Review Tool 9 ESD integration in
the curriculum. ESD Lens: A Policy and Practice Review
tool. Learning & Training Tools, No. 2. Letöltés: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001908/190898e.pdf

ESD Lens Review Tool 9: ESD integration in
the curriculum
IPSZILON segédeszköz a tanterv
irányvonalának módosításához

Az ESD Nagyító: 9. Felülvizsgálati eszköz: Fenntarthatóság integrálása a tantervbe (Lens Review
Tool 9: ESD integration in the curriculum) című
anyag az alábbi hiperlink megnyitása után a 68.
oldalon érhető el. A Review Tool 9 című dokumen-
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IPSZILON segédeszköz
a tanterv irányvonalának módosításához
Útmutató: Válasszon ki egy olyan óratervet vagy tananyagegységet, amit jelenleg tanít. Az egység címét
írja be a körbe. A jelenleg tanított tananyagot jellemezze az alábbi ábra felhasználásával. Hogyan adhat
hozzá az adott órához vagy tanegységhez a tárgyalt ismeretekkel, problémákkal, készségekkel, perspektívákkal vagy értékekkel kapcsolatos egy vagy több fenntarthatósági elemet?

Társadalom

Gazdaság

Ismeretek
A tanegység része: ____________________
___________________________________
Szeretném hozzáadni: _________________
___________________________________
Helyi ügyek
A tanegység része: ____________________
___________________________________
Szeretném hozzáadni: _________________
___________________________________
Készségek
A tanegység része: ____________________
___________________________________
Szeretném hozzáadni: _________________
___________________________________
Perspektívák
A tanegység része: ____________________
___________________________________
Szeretném hozzáadni: _________________
___________________________________
Értékek
A tanegység része: ____________________
___________________________________
Szeretném hozzáadni: _________________
___________________________________

Ismeretek
A tanegység része: ____________________
___________________________________
Szeretném hozzáadni: _________________
___________________________________
Helyi ügyek
A tanegység része: ____________________
___________________________________
Szeretném hozzáadni: _________________
___________________________________
Készségek
A tanegység része: ____________________
___________________________________
Szeretném hozzáadni: _________________
___________________________________
Perspektívák
A tanegység része: ____________________
___________________________________
Szeretném hozzáadni: _________________
___________________________________
Értékek
A tanegység része: ____________________
___________________________________
Szeretném hozzáadni: _________________
___________________________________

Környezet
Ismeretek

Helyi ügyek

Készségek

Perspektívák

Értékek

A tanegység része:
_________________
_________________
_________________

A tanegység része:
_________________
_________________
_________________

A tanegység része:
_________________
_________________
_________________

A tanegység része:
_________________
_________________
_________________

A tanegység része:
_________________
_________________
_________________

Szeretném hozzáadni:
_________________
_________________
_________________

Szeretném hozzáadni:
_________________
_________________
_________________

Szeretném hozzáadni:
_________________
_________________
_________________

Szeretném hozzáadni:
_________________
_________________
_________________

Szeretném hozzáadni:
_________________
_________________
_________________
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Kitöltési tanácsok az IPSZILON
segédeszközhöz

Ügyek
Minden közösség küzd a fenntarthatósággal kapcsolatos problémákkal. A nevelés irányvonalának
módosítása magában foglalja a helyi közösségre
releváns problémák kiválasztását is. Az alábbiakban néhány ilyen problémát tüntettünk fel:
●● Biológiai sokféleség
●● Elsivatagosodás és aszály
●● Az emberi egészség védelme és előmozdítása
●● Erdőirtás
●● Éghajlatváltozás
●● Földhasználat
●● Háztartási, ipari és veszélyes hulladék, szennyvíz
●● Légkör
●● Mezőgazdaság
●● Nemek közötti egyenlőség
●● Népességnövekedés
●● Óceánok
●● Őslakosok
●● Szegénység
●● Települések
●● Tiszta ivóvíz
●● Változó fogyasztási szokások

A nevelés irányvonalának módosítása a fenntarthatóság környezeti, társadalmi és gazdasági szféráihoz
kapcsolódó megfelelő ismeretek, problémák, készségek, perspektívák és értékek kiválasztását is magában foglalja. Az alábbiakban javaslatokat találnak
az IPSZILON Projekt feladatlapjának kitöltéséhez.

Ismeretek
Az embereknek alapvető ismeretekkel kell rendelkezniük a természet-, társadalom- és bölcsészettudományok terén az alábbiak megértéséhez:
●● a fenntartható fejlődés alapelvei,
●● megvalósításuk lehetőségei,
●● az értékek integrálásának módja, és
●● a megvalósítás hatásai.

Készségek
A FN-nek biztosítania kell azokat a gyakorlati készségeket, amelyek képessé teszik az embereket:
●● a tanulmányok folytatására az adott iskola elvégzését követően,
●● a fenntartható megélhetés megteremtésére és
●● fenntartható életmód folytatására.

Perspektívák
A fenntarthatósággal kapcsolatos perspektívák

gyakran olyan megállapítások, amelyek az Agenda
21 fenntartható fejlődésre irányuló alapelveit bővítik ki. Az alapelvek az alábbiakat magukba foglalják, de nem korlátozódnak azokra:
●● A környezetvédelmet és az emberi fejlődést
együtt, és nem egymástól elszigetelten kell kezelni.
●● Biztosítani kell a környezet, a társadalom és a
gazdaság egyensúlyát és integrációját.
●● Az államoknak joguk van a fejlődéshez, de tiszteletben kell tartaniuk a földrajzi határokat.
●● Az együttműködés során egy-egy elszigetelt lépésnél több is elérhető.
●● A társadalmi és környezeti problémák az idővel
megváltozhatnak, és éppúgy lehet múltjuk, mint
jövőjük.
●● A jelenkori globális környezeti problémák egymással szorosan összefüggnek és összekapcsolódnak.

Példák:
¾¾ a hatékony kommunikáció képessége szóban
és írásban egyaránt;
¾¾ a rendszerszintű gondolkodás képessége (a természet- és társadalomtudományok terén egyaránt);
¾¾ az időben való gondolkodás képessége – előrejelzés, előre gondolkodás és tervezés;
¾¾ a kritikai gondolkodás képessége;
¾¾ többféle perspektíva alkalmazásának képessége
mások nézőpontjának megértése érdekében;
¾¾ az eltérő álláspontok mögött húzódó értékek
elemzésének képessége;
¾¾ a tudatosságtól az ismeretszerzés felé való elmozdulás képessége a cselekvés érdekében;
¾¾ a másokkal való együttműködés képessége;
¾¾ a környezetre és a művészetekre való esztétikai
reakcióadás képessége.
11
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●● A problémamegoldás során a problémák elszigetelt megoldása helyett a rendszerben való gondolkodást vagy rendszerszemléletet kell alkalmazni.
●● Az emberek univerzális tulajdonságokkal rendelkeznek.
●● A család a társadalom alapegysége.
●● A helyi problémákat globális kontextusban kell
megérteni, és fel kell ismerni, hogy a helyi problémákra adott megoldások globális következményekkel járhatnak.
●● Az egyéni fogyasztási döntések és lépések azt
eredményezhetik, hogy a termelés és a gyártás
folyamatai távoli helyszíneken történnek.
●● Döntés- vagy ítélethozatal előtt az eltérő nézőpontokat is meg kell fontolni.
●● A gazdasági, vallási és társadalmi értékek jelentősége a különböző érdeklődéssel és hátérrel rendelkező emberek együttműködése során
változik. A technológia és a tudomány egyedül
nem oldja meg valamennyi problémánkat.
●● Az egyének a helyi közösség tagjai, és egyben
globális polgárok is.
●● A közösségek az emberek számára szerveződnek, a jövedelmükre, etnikai hovatartozásukra,
státusukra stb. való tekintet nélkül.
●● A közösségi és kormányzati szintű döntéseket a nyilvánosság bevonásával kell meghozni.
Azoknak az embereknek, akiknek az életére a
döntések hatással vannak, részt kell venniük a
döntéshozatalt megelőző folyamatokban.
●● Elengedhetetlen a kormányzati szintű döntéshozatal átláthatósága és elszámoltathatósága.
●● A kormányzati szintű döntéshozatal decentralizálása lehetőséget teremt az emberek számára, hogy olyan megoldást találjanak, amelyek
illeszkednek a helyi környezeti, társadalmi és
gazdasági kontextushoz.
●● Az elővigyázatosság elvének alkalmazása – az
esetleges és súlyos környezeti és társadalmi
károk elkerülését célzó intézkedések megtétele
még akkor is, ha a tudományos ismeretek nem
elegendők vagy nem döntőek – elengedhetetlen
az emberiség és a bolygó hosszú távú jólétének
biztosítása érdekében.

mint a világ más tájain élő emberek által képviselt
értékek) megértése a saját és mások véleménye
megismerésének elengedhetetlen része. A Föld
Chartában megfogalmazott értékek magukba foglalják az alábbiakat:
●● A Föld és az élet sokszínűségének tisztelete.
●● Megértő, részvét- és szeretetteljes gondoskodás az életközösségekről.
●● Igazságos, részvételi jogon alapuló, demokratikus, fenntartható és békés társadalmak építése.
●● A Föld szépségének és bőségének megőrzése
a jelen és a jövő nemzedékei számára.
●● A szegénység megszüntetése etikai, társadalmi
és környezeti szempontból egyaránt alapvető
szükségszerűség.
●● A nemek egyenlősége és azonos megítélése.
●● Valamennyi emberi jog biztosítása, hátrányos
megkülönböztetés nélkül.
●● Az élőlények tisztelete és figyelmes kezelése.
●● Az elfogadásra, erőszakmentességre és békére
építő kultúrák támogatása.

A fenntartható fejlődés alapelvei
A Riói Nyilatkozatban a fenntartható fejlődéssel
kapcsolatban megfogalmazott 28 alapelv tartalmazza az alábbiakat:
●● Az emberek jogosultak – a természettel összhangban ‒ az egészséges és termékeny életre;
●● A szegénység leküzdése és az életszínvonalak
közötti egyenlőtlenség csökkentése a fenntartható fejlődés elengedhetetlen követelménye;
●● A hadviselés eredendően pusztító hatással van
a fenntartható fejlődésre.
Herman Daly szerint a fenntartható társadalom három feltétele:
(1)	A megújuló források felhasználása ne múlja
felül a regenerációs képességüket!
(2) A nem megújuló erőforrásokat csak olyan mértékben szabad kiaknázni, ahogyan a helyettesítésükre alkalmas megújulók képződnek!
(3) A szennyezőanyag-kibocsátás ne haladja meg
az adott környezet megújuló asszimilációs kapacitását!

Értékek
Az értékek (például egymás értékei, annak a társadalomnak az értékei, amelyben az egyén él, vala12

FN FORRÁSGYŰJTEMÉNY − TANÁROK SZÁMÁRA

A TANTERV IRÁNYVONALÁNAK MÓDOSÍTÁSA –
IPSZILON SEGÉDESZKÖZ ÚTMUTATÓ

Hivatkozások

A fenntarthatóság érdekében Donnella Meadows
a világrendszerek átalakítására az alábbi általános
irányelveket fogalmazta meg:
(1) A nem megújuló erőforrások használatának minimalizálása.
(2) A megújuló erőforrások eróziójának megelőzése.
(3) Minden erőforrás maximális hatékonyságú
használása.
(4) A népesség és a fizikai tőke exponenciális növekedésének lassítása és végül megállítása.
(5) Az erőforrások, a természeti környezet és az
emberek jólétének megfigyelése.
(6) A környezet károsodása esetén a reakcióidők
felgyorsítása.

Daly, H.E. & Cobb J.B. 1989. For the Common Good. Boston: Beacon Press Books. Chelsea Green Publishing
Company. Earth Charter. no date. Letöltés: http://www.
earthcharterinaction.org/content/pages/Read-the-Charter.
html (2014. október 7.)
UNESCO. 2006. Education for Sustainable Development
Toolkit. Learning & Training Tools No. 1. Letöltés: http://
unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152453eo.pdf
illetve itt: http://www.esdtoolkit.org (2014. október 7.)
Meadows, D.H., Meadows, D.L. & Randers, J. 1992. Beyond
the Limits: Confronting Global collapse, Envisioning a
Sustainable Future. White River Junction: Vermont.
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TANÍTÁSI MÓDSZEREK
A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉSBEN (FN)

Tanítási módszerek
a fenntarthatóságra nevelésben (FN)
Minőségi oktatás

ben nem teljesítettek megfelelően, nem kaptak jó
osztályzatot, és gyakran lemorzsolódtak, ami a
karrier- és gazdasági lehetőségeiket jelentősen
korlátozta. A lemorzsolódás egy fontos társadalmi
és gazdasági fenntarthatósági probléma. A különböző tanulási igényeket kiszolgáló eltérő tanítási
technikák alkalmazásával azonban megteremthető
az osztályteremben a tanulók közötti egyenlőség.
Az ilyen gyakorlat az egyenlőség és a társadalmi
fenntarthatóság megjelenésének formáját is bemutatja a tanulók számára. Az iskolákban alkalmazott
pedagógiai módszerek, például az eltérő oktatási
gyakorlatok alkalmazása (a fenntarthatóság iskolaszintű megközelítése) így a fenntarthatóság alapelveinek megértését is előmozdíthatja.
A fenntarthatóságban gyökerező egyenlőség egy,
az osztályteremben is megnyilvánuló másik formája a nemek közötti egyenlőséghez kapcsolódik. Figyelembe véve, hogy a férfiak és a nők ‒ elsősorban a falusi és az őslakos társadalmakban ‒ különböző társadalmi-kulturális szerepköröket töltenek
be, az osztályteremben használt tanítási technikákat helyileg releváns és kulturális szempontból
megfelelő módon kell alkalmazni a nemek közötti
egyenlőség előmozdítása érdekében. Ugyanez vonatkozik a tanulási forrásokhoz való hozzáférésre
is a fiúk és a lányok esetében.

Az UNESCO tíz kulcsfontosságú szempontot határozott meg, amelyek támogatják az egyéni tanulókra és az oktatási rendszerekre irányuló minőségi
oktatást. Ezek közül az alábbi öt szempont vonatkozik az egyéni tanulóra:
●● a tanuló bevonása,
●● a tanuló ismereteinek és tapasztalatainak megismerése,
●● az oktatás tartalmának relevánssá tétele,
●● változatos tanítási és tanulási folyamatok alkalmazása és
●● a tanulási környezet fejlesztése (UNESCO,
2005).
A változatos tanítási technikák alkalmazásával a
tanárok segítik a tanulókat különböző tanulási folyamatok alkalmazásában és fejlesztésében. A
sokszínűség révén a tanulóknak lehetőségük nyílik
a fejlődésre és képességeik, valamint tanulási és
gondolkodási képességeik fejlesztésére.
A minőségi oktatás azt jelenti, hogy a tanórák megtervezése és megvalósítása során a tanárok a tanulók egyéni igényeit is figyelembe veszik. A különböző tanítási technikák alkalmazásával a tanár az
osztály tanulóinak eltérő igényeihez igazodik. A diákok nem ugyanolyan módszerrel tanulnak. Egyesek hallgatni szeretnek, mások olvasni, megint
mások pedig aktívan részt venni az órán. A hagyományos pedagógiai módszerek sajnos elsősorban
azoknak a tanulóknak az igényeit szolgálják, akik
hallgatnak, olvasnak, memorizálnak, és csendben
ülnek az órán; azonban nem minden tanuló rendelkezik pontosan ezekkel a képességekkel. Az oktatás pedig mindenkihez szól.
A fenntarthatóság koncepciójának lényege a társadalmi egyenlőség, azaz, hogy az oktatás az osztály
valamennyi tanulójának tanulási igényeit kielégítse.
Sok éven keresztül az oktatási közösség a tanítási
technikákat nem hozta összefüggésbe a társadalmi egyenlőséggel. Korábban csak azok a tanulók
kaptak kiváló osztályzatot, akik jól olvastak, memorizáltak, és jól adták vissza a tanórán hallottakat.
Azok a tanulók, akik a fenti kritériumok tekinteté-

A FN pedagógiai módszerei
Az ESD-vel összefüggésbe hozott pedagógiai
módszerek arra ösztönzik a tanulókat, hogy tegyenek fel kérdéseket, elemezzenek, kritikusan
gondolkodjanak, és így hozzanak döntéseket is.
Az ilyen pedagógiai módszerek a tanárközpontú
tanóráktól a tanulóközpontú órák, az ismétléses
memorizálástól a részvétel alapú tanulás irányába
mozdulnak el.
A FN pedagógiai módszereit gyakran helyi avagy
problémaalapú módszereknek is nevezik. A FN
pedagógiai módszerei kritikai gondolkodásra, társadalomkritikára és a helybéli kontextusok elemzésére ösztönöznek. Egyúttal magukba foglalják az
értékek megvitatását, elemzését és alkalmazását
14
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A szimulációk kapcsolata a FN
pedagógiai módszereivel

is. A FN pedagógiai módszerei gyakran valamilyen
művészeti formára, egy színdarabra, zenére, tervezésre vagy rajzolásra épülnek; a kreativitásra és
az alternatív jövőképek kidolgozására való ösztönzés érdekében. Céljuk a pozitív változás elérése,
és a tanulók segítése társadalmi igazságérzetük
fejlesztésében, valamint abban, hogy a közösség
hatékony tagjává váljanak.
Az alábbiakban négy tanítási technika – a szimuláció, az osztálymegbeszélés, a problémaelemzés
és a történetmesélés – leírása és azok példái olvashatók. Mindegyik technika más tanulási folyamatokat ösztönöz.

A szimulációk:
●● A tanulókat látható, hallható és tapintható ingerekkel, élményekkel ösztönzik, ezáltal előmozdítják a tanulók közötti egyenlőséget.
●● A közösségek valós életéből vett problémákkal
foglalkoznak, és relevanciát, valóságosságot
visznek a tantervbe.
●● Fejlesztik a magasabb rendű gondolkodás képességét.

Hogyan?

Szimulációk

A szimulációt alkalmazó tanítás magába foglalja:
●● A szimulációhoz kapcsolódó fogalmak tanítását.
●● A szimuláció környezetének leírását.
●● A szimulációban betöltött szerepek magyarázatát.
●● A tanulók szimulációban végzett tevékenységének figyelemmel kísérését és – szükség esetén
− óvatos irányítását.
●● A szimulációról való visszajelzést, és a szimuláció fogalmakra vonatkozó magyarázatát.

A szimulációk olyan tanítási/tanulási forgatókönyvek, amelyekben a tanár meghatározza azt a kontextust, amelyben a tanulóknak dolgozniuk kell. A
tanulók a forgatókönyvek résztvevői, és jelentést
is azokból szereznek. Például a diákok elképzelik,
hogy egy halászfaluban élnek, és meg kell tanulniuk, hogy hogyan kezeljék fenntartható módon a
halállományt (az állomány kimerítése és a helybeliek éhezése nélkül). A szimulációk gyakran egy
összetett koncepció leegyszerűsített változatai.
Ugyanakkor ‒ mivel valós szituációra épülnek ‒ a
szimulációk valódinak tűnnek, és minden életkorú
tanulót tanulásra ösztönöznek.

A visszajelzés a fogalmak megerősítése kapcsán
rendkívül fontos.
A szimuláció osztálytermi alkalmazását követően fontos lépés a szimuláció feldolgozása, azaz
megtudni, hogy a tanulók azt tanulták-e meg a
szimulációból, amit a tanár eltervezett. A beszélgetés mint visszajelzés lehetőséget teremt a pedagógus számára, hogy az esetlegesen felmerülő tévképzeteket tisztázza. A szimuláció feldolgozásához használjuk a következő kérdéseket:
(1) Mit tanultatok?
(2) Hogyan zajlik ez a szimuláció a való életben?
(3) Miben különbözik a szimuláció a való élettől?
A tanulók meglepő válaszokat adhatnak a fenti
kérdésekre. Például a fenntarthatóságról szóló
órát követően, miután az egyik tanár a mintafeladatokat tartalmazó fejezetben található, halgazdálkodással kapcsolatos szimulációt alkalmazta,
a tanulóknak feltette azt a kérdést, hogy mit tanultak. Az egyik csoport azt válaszolta, hogy „Ez
lehetetlen”. A tanár megállt egy pillanatra, mielőtt

Miért?
A fenntarthatósággal összefüggő koncepciók
gyakran elvontak és rendkívül összetettek. A szimulációk csökkentik a komplexitást és kiemelik a
szembetűnő vonatkozásokat. A szimulációk az
elvont koncepciók tanítását konkrét példák alkalmazásával teszik lehetővé. Az elvont fogalmakhoz
konkrét példák megadása különösen fontos gyermekek és serdülők tanításakor, akiknek kognitív
fejlődése még folyamatban van.
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a csoport válaszát felírta a táblára. A másik csoport szerencsére közbeszólt, és elmagyarázta az
előző csoportnak, hogy a megoldás ténylegesen
lehetséges volt. A fenti három kérdésre adott válaszok alapján a tanár pontosan meg tudja állapítani, hogy a tanulók mit értettek meg és tanultak
a szimuláció alatt.

●● a tanulókat kritikai elemzésre és gondolkodásra
ösztönzi, valamint
●● ösztönzi a részvétel alapú tanulást.

Hogyan?
A többi tanítási technikához hasonlóan az osztálymegbeszélés is tervezést igényel. A beszélgetést
beépíthetjük az előadásba, esetleg egy kérdéssor,
egy megoldandó probléma, egy terv vagy egy teljesítésre váró feladat köré rendezhetjük. Ezek mindegyikéhez elengedhetetlen a csoport tagjai között
zajló verbális kommunikáció. A megbeszélés különböző formákat ölthet. A nagycsoportos megbeszélésben az egész osztály részt vesz; a kisebb
csoportos megbeszélések kettő-hat tanuló részvételével zajlanak. A megbeszéléseket vezetheti a
tanár, vagy akár a tanulók, de lehet interaktív is.
A megbeszélésekhez egyaránt szükséges a szabályok meghatározása és azok betartása (például
egyszerre csak egy ember beszélhet, míg a többiek hallgatnak).
A megbeszélés módszerét a tanárok felhasználhatják a tanulóknak a fenntartható fejlődés három
szférájával – környezet, társadalom és gazdaság
– kapcsolatos ismereteinek és az ismeretek alkalmazásának értékelésére. Időnként a szempontok
egyike teljesen nyilvánvaló (például az alumínium
újrahasznosítása jót tesz a környezetnek, mert
ezáltal energiát takarítunk meg), míg mások nem
tűnnek annak (az újrahasznosítás jót tesz a gazdaságnak, mert az embereknek munkát ad, emellett
az újrahasznosítás a társadalomnak is előnyös,
mert a városi önkormányzatnak nem kell olyan
sokat a hulladék összegyűjtésére és megsemmisítésére költenie, tehát forrásait más prioritásokra
és igények kielégítésére ‒ például oktatásra ‒ fordíthatja).
Lásd a következő Mintafeladatot:
Milyen tekintetben fenntartható a képen látható tevékenység? Osztálymegbeszélés.

Lásd a következő Mintafeladatot:
Fenntartható halgazdálkodás: Szimulációs feladat.

Osztálymegbeszélés
Az osztálymegbeszélés lehetőséget nyújt arra, hogy
az információáramlás − a hagyományos tanár-diák
irány mellett − a tanulók között és a diákoktól a tanár
felé is végbemenjen. A tanulók egymástól teljesen
eltérő élettapasztalattal érkeznek az osztályterembe, ami gazdagíthatja az átadandó tananyagot. A
diákok a közvetlen környezetükben tapasztalt megfigyelések megosztásával maguk is jelentős mértékben hozzájárulnak a fenntarthatósággal kapcsolatos
eszmecserékhez. A tanárok ezeket a tapasztalatokat beépíthetik a tanórákba, és olyan beszélgetések
folytathatók le, amelyek a tanulóknak a saját életükből vett tapasztalataira épülnek.

Miért?
A FN által fejlesztett készségek egyike a szóbeli és
írásbeli kommunikációra való képesség. A beszélgetések lehetőséget nyújtanak a tanulók számára,
hogy szóbeli kommunikációs készségeiket fejles�szék (például a beszéd megkezdése előtt a fókusz
és a beszélgetés céljának meghatározása, aktív
hallgatás, mások elképzeléseinek megfontolása,
összegzés és kérdések feltétele). A hallgatás útján
való tanulási stílussal rendelkező tanulók sokat tanulnak a beszélgetésekből; a hallgatás és a saját
vélemény kifejezésének technikáját is.

Az osztálymegbeszélés kapcsolata a
FN pedagógiai módszereivel

Problémaelemző technikák
A problémaelemzés a közösség előtt álló ügyek
környezeti, társadalmi, gazdasági és politikai gyökerei feltárásának strukturált technikája. A problé-

Az osztálymegbeszélés:
●● tanulóközpontú,
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maelemzés segíti a tanulókat egy közösségi problémához kapcsolódó jelentősebb érv, valamint az
érdekelt csoportoknak az adott problémával kapcsolatos perspektíváinak, céljainak és feltételezéseinek felismerésében. A problémaelemzés kritikusan szemléli a megoldási javaslatot, annak pénzügyi és egyéb költségeit, valamint azt, hogy ki viseli
ezeket a költségeket. A problémaelemzés elvégezhető röviden vagy mélyrehatóan. A problémaelemzés több tudományágat is átölel, és összekapcsolja a természet- és a társadalomtudományokat.

szembesülnek a túlzott gazdagsággal és a nagyfokú szegénységgel, és az ezekhez hasonló szélsőséges egyenlőtlenségekkel. A tanulók hallanak
látszólag ellentmondásos tényekről, például arról,
hogy az emberek soha sem voltak ennél gazdagabbak, és mégis több mint egymilliárd ember él
kevesebb, mint napi egy dollárból a világ tájain.

Miért?

A problémaelemzés:
●● A tantervet relevánssá teszi.
●● Fejleszti a magasabb rendű és a kritikai gondolkodásra való képességet.
●● Fejleszti a döntéshozatalt (például annak értékelése, hogy a javasolt megoldások közül melyik a legmegfelelőbb).
●● Fejleszti a jövőről való gondolkodást.

A problémaelemző technika
kapcsolata a FN pedagógiai
módszereivel

A fenntartható fejlődés olyan tudományterületeken
átívelő paradigma, amely magába foglalja a világ
bármely táján élő közösségek előtt álló környezeti, társadalmi, gazdasági és politikai problémákat.
Amikor a mai tanulók a jövőben vezető szerepet
töltenek majd be, és szavazókká válnak, olyan ös�szetett problémákkal kell szembenézniük, amelyeket nem lehet egyszerűen megoldani. Ameddig az
iskolapadban ülnek, ki kell fejleszteniük a gondolkodásmód azon eszközeit és azokat a kereteket,
amelyek képessé teszik őket a közösség előtt álló
fenntarthatósági problémák bonyolultságának lebontására. Egyúttal el kell sajátítaniuk a helyileg
megfelelő megoldások kidolgozásának módját,
és nem szabad megfeledkezniük azok globális
következményeiről sem (például a helyi hulladék
eltakarítása anélkül, hogy a mérgező és veszélyes anyagokat más országba kellene szállítani).
A problémaelemzés olyan módszert mutat be a
tanulók számára, amely bármilyen probléma kezelése során alkalmazható. A problémaelemzés egy
általános folyamat, amely sokféle környezeti, társadalmi és gazdasági probléma megoldása során
alkalmazható.
A problémaelemezés arra nézve is útmutatásul
szolgál, hogy a tanulók képesek legyenek megbirkózni azzal az érzéssel, amikor valami nem működik jól a saját közösségükben vagy a világ valamennyi közösségében, de ők maguk még nem
rendelkeznek az azok feltárásához szükséges
készségekkel. A mai kor tanulói fokozottan ki vannak téve a média hatásának. A média összeköti
őket a közvetlen környezetükön kívül, a világ bármely táján élő emberekkel. Emellett, a média révén

Hogyan?
A problémaelemzés a probléma megnevezésével
és egyértelmű meghatározásával kezdődik. Az
oktatási szakirodalom számos jó problémaelemzési keretet tartalmaz. Két olyan keret, amely egy
adott problémával kapcsolatos kérdéssorra épül,
a mintafeladatok fejezetben is olvasható. A tanulók megválaszolják az adott közösségi problémára
irányuló kérdéseket. A problémaelemzés történhet
egyénileg vagy csoportosan, illetve az egész osztály részvételével.
Lásd a következő Mintafeladatokat:
Újságcikkek kritikai olvasása: Fenntarthatósági
problémák elemzése.
Tájékoztató írása: Helyi fenntarthatósági probléma
elemzése.

Történetmesélés
A fenntarthatósági problémákat leíró és illusztráló
történetek mesélése a tanítás egy magával ragadó
formája. A történetek alapját képezhetik jelenkori
események, a történelem, televízióprogramok, irodalom, dráma vagy személyes tapasztalat. A me17
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sélés ugyanakkor a népművészet és az őslakos
társadalmak szóbeli hagyományait is felelevenítheti. A mesélés generációk óta a szórakoztatás, az
oktatás és a kulturális örökség megőrzésének, az
értékeknek a fiatalabb generációk részére való átadásának egyik formája. A történetmesélés a FN
pedagógiájának hatékony eszköze, mert a tradicionális mesékben szereplő értékek gyakran az idősek életbölcsességeit is magukban foglalják, ami
egyúttal előmozdíthatja a kulturális örökség és a
környezet tiszteletét.

●● Megtestesíti a fenntarthatósággal kapcsolatos
alapelveket, perspektívákat és értékeket.

Hogyan?
A tanórát olyan történetek mesélésével is ki lehet
egészíteni, amelyek illusztrálják a tudományos tartalmat, és fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteket adnak az órához. A ragadozó-zsákmány
kapcsolatának megértésébe egy másik ‒ fenntarthatósággal kapcsolatos − fordulatot is be lehet
vezetni, például ha a nem őshonos fajok betelepítésének nem szándékos következményeiről (a nyulak ausztráliai betelepítéséről stb.) mesélünk el egy
történetet. A tényszerű adatok ismertetése helyett
mindezt egy cselekményt, konfliktust, bonyodalmat, tetőpontot, feszült várakozást és megoldást
tartalmazó mese formájában adhatjuk át. Gyakorlással a történet előrehaladása is variálható, és a
szünetekkel megszakított feszült várakozás fenntartja a tanulók érdeklődését.
Ez az óravázlat úgy variálható, hogy a történet
megoldásának ismertetése helyett a tanár megkéri
a tanulókat, hogy képzeljék el a kialakult helyzetet.
Ez lehetőséget nyújt a problémamegoldó és a kritikai gondolkodás készségének fejlesztésére is. A
tanár ilyen kérdéseket is feltehet a tanulóknak:
●● Szerintetek mi fog most történni? Mi lehet a történet logikus folytatása? Szerintetek mi történt
volna, ha…?

Miért?
A mesék éltre keltik a tankönyvekből megismert
elképzeléseket, elméleteket és koncepciókat. A
mesélés emberivé – és ezáltal könnyebben feldolgozhatóvá – teszi az egyébként száraz információhalmazt. Lehetővé teszi a tanár számára, hogy
a fenntarthatósággal kapcsolatos információkat,
alapelveket és értékeket átadja a tanulóknak. A történetmesélés kifejezetten hatékony eszköz azoknak a tanulóknak, akik tanulási stílusát az aktív
hallgatás jellemzi. Nehéz feladat egymástól elszigetelt fogalmakat és definíciókat észben tartani, de
nagyban megkönnyíti a tanulók helyzetét az, ha a
fogalmakhoz kapcsolódó mesére kell emlékezniük.
A mesék fenyegetés nélkül veszik rá a tanulókat a
tanulásra. A mesék az eltérő életkorú és különböző képességekkel rendelkező emberekre egyaránt
ösztönzőleg hatnak.

Fontos lépés a mesében megismert történetet és
a fenntarthatóság témakörét visszahozni a tanóra
valóságába. A tanár megkérdezheti például, hogy a
történet hogyan illusztrálja a fenntarthatóságot, annak alapelveit és értékeit. Rendkívül fontos, hogy a
történetet egyértelműen összekapcsoljuk a tanóra
anyagával. Attól, hogy a történet és a tananyag közötti kapcsolat a tanár számára egyértelmű, még
nem biztos, hogy a tanulók számára is az.

A történetmesélés kapcsolata a FN
pedagógiai módszereivel
A történetmesélés:
●● Betekintést nyújt a tradicionális és őslakos kultúrába, ahol a bölcsességet az egyik generáció
a másiknak adja át;
●● Ösztönzőleg hat a gazdag kulturális örökséggel
rendelkező tanulókra, és a fenntartható kultúra
negyedik dimenziójára;
●● Kapcsolatot teremt az olyan tanulókkal, akiknek
tanulási stílusát a hallgatás jellemzi, és akik nem
vesznek részt aktívan az osztályszintű munkában, továbbá lehetőséget teremt az osztályon
belüli egyenlőség problémáinak kiküszöbölésére;

A tanítási módszerek kombinálása
A tanulók részvételre épülő tanulásának és magasabb rendű gondolkodásának ösztönzésére
számos egyéb technika is létezik. Az interneten
számtalan olyan óraterv található, amely külön18
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TANÍTÁSI MÓDSZEREK
A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉSBEN (FN)

Hivatkozások

böző tanítási és tanulási módszerekre épül. Nagy
kihívást jelent az olyan koherens óraterv kidolgozása, amely a tanítási célok (például önálló és közös
tanulás fejlesztése) elérése érdekében különböző
technikákat alkalmaz, és emellett a tantervben
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Az ESD Nagyító: 8. felülvizsgálati eszköz: Tanítási és tanulási stratégiák (Lens Review Tool 8:
Teaching and Learning Strategies) című anyag az
alábbi hiperlink megnyitása után a 63. oldalon érhető el. A Review Tool 8 a tanár- és tanulóközpontú
megközelítések közötti egyensúly megteremtésére, és a különböző tanítási és tanulási módszerek
együttes alkalmazására ösztönöz.
http://unesdoc.unesco.org/
images/0019/001908/190898e.pdf
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FN Óraterv: Halászjáték (szimuláció)

FN Óratervek
Halászjáték − fenntartható halgazdálkodás (szimulációs feladat)
LEÍRÁS: Egy erőforráskészlet fenntartható kezelése rendkívül összetett feladat, amely társadalmi és
gazdasági változókat egyaránt tartalmaz. Ebben a
szimulációs feladatban fogvájók illusztrálják a halászfalu szomszédságában lévő tóban élő halakat.
A falu lakói létfenntartásuk és gazdasági jólétük érdekében halászattal foglalkoznak, és gondoskodniuk kell arról, hogy az erőforrásaik a falu minden lakójának mindig elegendő táplálékot biztosítsanak.
TANÍTÁSI MÓDSZEREK: szimuláció, „kézzelfogható” feladat, osztálymegbeszélés
CÉLCSOPORT: 5−12. osztályos tanulók
CÉLKITŰZÉS: A fenntartható gazdálkodás és a közösségi szintű együttműködés szükségességének
felismerése.
SZÓKINCS: fenntartható erőforrás-gazdálkodás,
újratöltés
ANYAGOK: Fogvájók és kavicsok (négyfős csoportonként kb. 120 db)
IDŐ: 30-60 perc

máshová kell költözniük). Kérje meg a tanulókat,
hogy kezdjék újra a játékot.
●● Játék közben tegyen fel kérdéseket a tanulóknak: Legfeljebb hány halat húzhat ki egy ember
ahhoz, hogy elegendő hal maradjon a tóban a
többi generáció számára?
●● Kérdések a játékot követően:
(1) Mit tanultatok?
(2) Hogyan működik ez a szimuláció a való életben?
(3) Miben tér el ez a szimuláció a való élettől?
LEZÁRÁS: Mit tanultatok ebből a feladatból a fenntartható közösségben zajló élettel kapcsolatban?
ÉRTÉKELÉS: Hallgassuk meg a tanulóknak a fenti három kérdésre, valamint a záró kérdésre adott
válaszát. A válaszokból kiderül, hogy a tanulók mit
tanultak a feladatból.
KITERJESZTÉS: Kérjük meg a tanulókat, hogy
meséljenek arról, hogy ők milyen életet élnének
ebben a halászfaluban, és hogy ez hogyan befolyásolná a tengerből kifogott halak számát. Például, egy egyedülálló ember egyetlen halat fog ki. Egy
másiknak felesége van és több gyermeke, így az
egész család ellátásához három halra van szüksége. Egy harmadik ember két halat fog ki − egyet
magának, egyet pedig elad az étteremnek.
BIZTONSÁG: Figyelmeztessük a tanulókat arra,
hogy a fogvájókat ne vegyék a szájukba, mert mások kezéről esetleg bacilus kerülhetett rájuk. Emlékeztessük a tanulókat arra is, hogy a fogvájó vége
hegyes, és azzal óvatosan kell bánni (például az
osztálytársaikat megszúrhatják vele).

TANÍTÁS MENETE:
●● Alakuljanak négyfős csoportok.
●● A tanár elmagyarázza, hogy mindegyik négyfős
csoport egy halászfalut alkot, és hogy a fogvájók a tóban lévő halakat szimbolizálják. A falunak át kell gondolnia, hogy hány darab halat
fogjon ki egy-egy halászat alkalmával ahhoz,
hogy mindig elegendő hal maradjon a falubeliek
számára.
●● A tanár részletesen is elmagyarázza a lépéseket: Kezdjék a feladatot 16 fogvájóval (tóban élő
hallal). A túléléshez körönként mindenkinek legalább egy fogvájót kell húznia. Minden kör végén a tanár vagy egy megbízott (a természet) a
tóban maradt halak számának kb. a felével újratölti az erőforráskészletet (például, ha a tóban
8 fogvájó maradt, akkor 4 újabb fogvájót kell a
készlethez adni).
●● A tanulók játszanak. Ha egy közösség nem jól
kezeli a saját készletét, és minden halat kifog,
akkor beszéljék meg a következményeket (például a közösség tagjai éhen halhatnak, vagy

FORRÁSOK:

UNESCO. 2006. “To drain or to sustain,” Education for
Sustainable Development Toolkit. Learning & Training
Tools No.1, pp. 62-63. Leölthető: http://unesdoc.unesco.
org/images/0015/001524/152453eo.pdf
Elérhető itt is: http://www.esdtoolkit.org/concept_intro/
drain1.htm (utolsó letöltés: 2014. október 8.)
Project Learning Tree. 1995. Renewable or not? Pre K – 8
Environmental Education Activity Guide. Washington, D.C.
American Forest Foundation.
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FN ÓRATERV: KÉPELEMZÉS
(OSZTÁLYMEGBESZÉLÉS)

Képelemzés − milyen tekintetben fenntartható a képen látható tevékenység?
(osztálymegbeszélés)
LEÍRÁS: Ez az óra a fenntarthatóság három szférájának leírásáról szól a tanulók saját közösségén
belül. A fenntarthatóság alatt gyakran kizárólag a
környezetet értik. Ez a feladat a fenntarthatóság
társadalmi és gazdasági vonatkozásaira is rávilágít.
TANÍTÁSI MÓDSZEREK: osztálymegbeszélés,
grafikus elemzés
CÉLCSOPORT: 5−10. osztályosok
CÉLKITŰZÉS: A fenntarthatóság három szférájának – környezet, társadalom és gazdaság – megértése.
SZÓKINCS: fenntartható fejlődés
ANYAGOK: A közösségi tevékenységeket szemléltető képek (például kerékpározás, újrahasznosítás, importált helyett helyben termelt élelmiszer
vásárlása, bevásárlóközpontok és szupermarketek
helyett helyi kereskedőktől való vásárlás, eldobható helyett újrahasznosítható pohár használata,
faültetés, közösségi könyvtárba való ellátogatás, a
következő generáció segítése, közösségi rendezvények látogatása).
IDŐ: 30-60 perc

való grafikus ábrázolása. Például, a főbb fogalmak
köré rajzolt ellipsziseket vonalak és nyilak kötik ös�sze a téglalapokban ábrázolt alfogalmakkal. A rombusz a példákat tartalmazza.
ÉRTÉKELÉS: Hallgassuk meg a tanulóknak a beszélgetés során adott visszajelzéseit, és a lezárás
során feltett kérdésekre adott válaszait.
KITERJESZTÉS: Kérjük meg tanulókat, hogy készítsenek fényképeket a saját közösségükben, és a
beszélgetés során használják fel azokat. A tanulók
készíthetnek fényképet olyan tevékenységekről,
amelyek a fenntartható közösség kialakulását elősegítik, vagy ahhoz vezetnek.
BIZTONSÁG: Nem alkalmazandó. (A kiterjesztésnél a tanulókat figyelmeztetni kell az elővigyázatosságra, miközben a közösségi tevékenységekről
fényképeket készítenek.)

TANÍTÁS MENETE:
●● A tanár elmagyarázza, hogy olyan képeket fog
mutatni, amelyek a közösség tevékenységeit ábrázolják. Amíg a tanulók a képeket nézik, azon
gondolkodnak, hogy az ott ábrázolt tevékenység
mennyiben járul hozzá a fenntarthatóbb társadalom kialakulásához.
●● A tanár arra kéri a tanulókat, hogy magyarázzák
el, hogy a képen látott tevékenység hogyan járul hozzá a fenntarthatóbb társadalom kialakulásához. A tanulóknak el kell magyarázniuk: (1)
a tevékenységnek a környezeti, társadalmi és
gazdasági fenntarthatóságban betöltött szerepét vagy (2) a képen látott fenntartható fejlődés
alapelvét.

PÉLDÁK:
Kép: Városban kerékpározó ember
A kerékpározás előnyös a környezet számára, mert
nem szennyezi a levegőt, és az autókkal ellentétben nem igényel üzemanyagot. A kerékpározás
hasznos a társadalom számára, mert a kerékpáros
találkozhat és beszélgethet másokkal, nincs elszigetelve, mint autóval közlekedők. A kerékpározás
a gazdaságnak is előnyös, mert a biciklik kisebb
mértékben rongálják az utakat, mint a nehéz gépjárművek, és ennek eredményeként alacsonyabb
javítási költséggel járnak.

FORRÁSOK:

Fogalomtérképek. Letöltés: http://homeworktips.about.com/
od/homeworkhelp/ss/mindmap.htm, magyar nyelvű példa:
http://matt.ucoz.hu/load/fogalomterkepek/52 (2014. október 7.)

Kép: Szelektív hulladékgyűjtő
Az újrahasznosítás előnyös a környezet számára, mert megőrzi az erőforrásokat és az energiát.
Az újrahasznosítás hasznos a gazdaságnak, mert
embereket foglalkoztat, akik az újraértékesítésre szánt anyagokat kiválogatják és becsomagolják. Az újrahasznosítás jót tesz a társadalomnak
is, mert a városi önkormányzatnak nem kell olyan
sokat költenie a szemét összegyűjtésére és megsemmisítésére. Ilyen módon a pénzt más prioritási

LEZÁRÁS: A tanár fogalomtérképet rajzol a táblára, az alábbi kérdésekre adott válaszok alapján: Mit
tanultatok ma a közösségünkről, és a fenntartható
fejlődés három szférájáról – környezet, társadalom
és gazdaság?
A fogalomtérkép a főbb fogalmak, fogalmak és
azok példáinak különböző geometriai formákban
21
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FN ÓRATERV: KÉPELEMZÉS
(OSZTÁLYMEGBESZÉLÉS)

területekre és igényekre, például az oktatásra tudja
fordítani.

anyag felhasználást és üvegházhatású gáz kibocsátását jelenti.

Kép: Helyi termelői piac
A helyben előállított élelmiszer megvásárlása jobb
a környezetnek, mert kevesebb energia szükséges
ahhoz, hogy a termékek megérkezzenek a piacra. A távoli helyeken előállított élelmiszerek piacra
szállításához sok üzemanyag szükséges, így feleslegesen nő a légkörbe jutó üvegházhatású gázok
mennyisége, és fokozódik a globális éghajlatváltozás. A helyben előállított élelmiszerek megvásárlásával pénzügyileg támogatjuk a helyi termelőket
és azok családját. A helyben előállított élelmiszerek megvásárlása hozzájárul a közösség jólétéhez,
mivel ezek a termékek gyakran táplálóbbak.

Kép: Facsemete ültetése
A faültetés jót tesz a környezetnek, mert megőrzi
a talaj felső rétegének termőképességét, és a közösséget is segíti, mivel tisztítja a levegőt és árnyékot ad. A természetes hűtés pedig sokkal olcsóbb,
mint a mechanikus légkondicionálás.
Kép: Könyvtár
A könyvtár a közösség legfenntarthatóbb intézményeinek egyike. Nemcsak hogy lehetőséget teremt
sokkal több könyv és magazin kölcsönzésére és
elolvasására, mint amennyit az emberek megengedhetnének maguknak, hanem a közösségi információ gyűjtőhelyei is egyben (például újsággyűjtemények), ami támogatja a közösségi döntéshozatal
folyamatát.

Kép: Helyi bolt
A fenntartható gazdaság egyik alapelve, hogy
a pénzt a közösségen belül kell tartani, amilyen
hosszú ideig csak lehetséges. Ha a szupermarket
helyett helyi kereskedőktől vásárolunk, az a helyi
gazdaságnak is jót tesz. Ha az emberek nagyobb
diszkontáruházakban vásárolnak, akkor a haszon
a nagyvállalatokhoz és azok részvényeseihez vándorol, akik rendszerint nem tagjai annak a közösségnek, ahol az üzlet található. Ha helyi kereskedőtől vásárolunk ruhaneműt, akkor a ruhakereskedő
a helyi termelőtől megveheti az élelmiszert, a helyi
termelő szintén helyi kereskedőtől vehet cipőt stb.

Kép: Gyermekekkel együtt dolgozó idősebb
ember
A következő generáció támogatása a társadalmi
fenntarthatóság fontos része. Az idősebb generációknak át kell adniuk a fiatalabb generációk részére
a tudásukat, képességeiket és bölcsességüket. A
képen láthatóhoz hasonló együttműködések révén
olyan kulturális tudás marad fenn generációkon keresztül, ami a közösség életét gazdagabbá teszi,
és segít a szegénység és betegség elkerülésében.

Kép: Újrahasznosítható és eldobható poharak
egy italautomata mellett
Ha eldobható poharak helyett újrahasznosítható poharakat használunk, akkor csökken annak a
hulladéknak a mennyisége, amit a közösségnek
kezelnie kell. A hulladék összegyűjtése és megsemmisítése költséges feladat. Emellett, az újrahasznosítható poharak használata kevesebb energiát igényel, mint az új poharak gyártása. A kisebb
energiafelhasználás alacsonyabb fosszilis üzem-

Kép: Közösségi/szomszédsági összejövetel,
vagy arra való felhívás
A közösség részvétele a fenntartható társadalmak
létrehozásának fontos eszköze. Azok számára,
akiknek az életét valamely közigazgatási döntés
befolyásolja most vagy a jövőben, lehetőséget kell
biztosítani véleményük és igényeik kifejezésére.
A nyilvánosság részvétele olyan társakat igényel,
akik hajlandóak részt venni, és véleményüket a közösség előtt kifejteni.
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FN ÓRATERV: CIKKELEMZÉS
(PRÓBLÉMAELEMZŐ TECHNIKA)

Összefoglaló felkészítő írása egy helyi fenntarthatósági ügyről, több cikk
alapján (problémaelemző technika)
LEÍRÁS: Az óravázlat lehetőséget nyújt a problémaelemzés gyakorlására.
TANÍTÁSI MÓDSZEREK: problémaelemzés, osztálymegbeszélés
CÉLCSOPORT: 10−13. osztályos tanulók
CÉLKITŰZÉS: Összetett fenntarthatósági problémák közösségi szintű elemzése.
SZÓKINCS: térbeli eloszlás, időbeli eloszlás, kockázat, nem szándékolt következmények
ANYAGOK: (1) Helyi fenntarthatósági problémákról
szóló újságcikkek, brosúrák és további kiadványok
és (2) 13 problémaelemző kérdést tartalmazó lista.
IDŐ: Két tanóra (hozzávetőlegesen 45 perc tanóránként) legalább egy nap szünettel, hogy a tanulók a feladatot házi feladatként megoldhassák.

LEZÁRÁS: Mit tanultatok a közösségi problémák
megvizsgálásának folyamatáról?
ÉRTÉKELÉS: Készítsünk pontozási útmutatót
vagy értékelési táblázatot, majd azok alkalmazásával értékeljük a kitöltött feladatlapot. (Lásd „Tanulói
teljesítmény értékelése értékelési táblázat alkalmazásával” című fejezetet).
KITERJESZTÉS: Hívjuk meg a városi önkormányzat valamelyik munkatársát, hogy beszéljen az
osztálynak az adott problémáról, és hogy meghallgassa a tanulók véleményét és aggodalmait.
ALTERNATÍV FELADAT:
Egy közösségi probléma helyett a tanár választhat
egy forgatókönyvet vagy esettanulmányt is. Kérjük,
vegyék figyelembe, hogy ha a tanár forgatókönyvet
választ, akkor a tanulóknak a feladat teljesítéséhez használniuk kell a képzelőerejüket, vagy más
forrásból kell adatokat gyűjteniük, ahelyett, hogy a
helyileg releváns tényeket dolgoznák fel.
1. Forgatókönyv – A várost megkereste egy gazdag beruházó: más országbeli hulladékszállító vállalat. A vállalat felajánlotta, hogy fizet a városnak
20 000 dollárt, ha az megengedi, hogy több tonna
elektronikai hulladékot helyezzen el a városi szemétlerakó közelében található lakatlan külterületen.
2. Forgatókönyv – A város szeretne víztisztító
üzemet létrehozni. A vezetékes vizet jelenleg nem
tisztítják, és sok ember megbetegedett tőle: csecsemők, idősek és kisgyermekek is.
3. Forgatókönyv – Egy ingatlanfejlesztő arra kéri
a várost, hogy irodaépület építése céljából adjon el
neki egy üresen álló ingatlant a város határain belül. A szomszédok ellenzik az elképzelést, mert az
adott terület az egyetlen szabad tér a környéken,
amit pihenésre használnak. A városnak azonban
pénzre van szüksége, és fontolóra vette a terület
eladását.
BIZTONSÁG: Nem releváns.

TANÍTÁS MENETE:
●● A tanár kiválaszt egy olyan problémát, amit a
helyi közösségnek meg kell oldania, és a témával kapcsolatos újságcikkek, brosúrák gyűjtésével felkészül a problémaelemzésre.
●● A tanár kiosztja a feladatot.
Feladat: A városi önkormányzatnál dolgoztok. A
napirenden szerepel egy probléma megvitatása és
annak a következő néhány hónapon belüli lehetséges megoldása. A 13 problémaelemző kérdés közül válasszátok ki a probléma szempontjából leginkább releváns öt kérdést, és írjatok egy kétoldalas
tájékoztatót (felkészítőt) a feletteseteknek, amit a
következő értekezleten megvitathattok.
●● A tanulók elolvassák a nyomtatott anyagokat, és
kiválasztják a szerintük legfontosabb öt kérdést.
●● A tanár irányítja a beszélgetést, amely során a
tanulók kiválasztják a legfontosabb kérdéseket
és választásukat meg is indokolják.
●● A tanulók megoldják a feladatot.
●● A tanár felolvassa a megoldott feladatot, és beszélgetést kezdeményez két-három másik kérdést választva a listáról (például mik a javasolt
megoldás előnyei és hátrányai?).
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FN ÓRATERV: CIKKELEMZÉS
(PRÓBLÉMAELEMZŐ TECHNIKA)

13 problémaelemző kérdés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mik a probléma legfőbb korábbi és jelenlegi (például fizikai/biotikus, társadalmi/kulturális vagy gazdasági) okai?
Milyen a probléma földrajzi kiterjedése, térbeli és időbeli eloszlása?
Melyek a probléma legfőbb kockázatai és következményei a természetes környezetre nézve?
Melyek a probléma legfőbb kockázatai és következményei az emberekre nézve?
Mik a probléma gazdasági vonatkozásai?
Melyek a probléma jelenleg megvalósított vagy javasolt főbb megoldásai?
Mik a megoldások főbb akadályai?
Ezek a megoldások milyen társadalmi értékeket (például gazdasági, ökológiai, politikai, esztétikai)
érintenek vagy sértenek?
Milyen csoportokat érintenek hátrányosan ezen megoldások költségei, illetve mely csoportok viselik a megoldások költségeit?
Mi jellemzi a probléma és a megoldás politikai státusát?
Hogyan kapcsolódik az adott probléma a többi problémához?
Milyen változtatásokat vezet vagy vezetett be a saját életében a probléma csökkentése érdekében?
A saját életét érintő változásokon túl mi a következő lépés a probléma megoldása felé?

FORRÁS:

McKeown-Ice, R. and Dendinger, R. 2008. Teaching, learning, and assessing environmental issues. Journal of Geography,
Vol. 107, pp. 161–166.
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FN ÓRATERV: CIKKELEMZÉS MOZAIK
MÓDSZERREL (PROBLÉMAELEMZÓ TECHNIKA)

Újságcikkek értő olvasása: egy fenntarthatósági ügy elemzése mozaik
módszerrel (problémaelemző technika)
LEÍRÁS: Az óraterv lehetőséget nyújt a problémaelemzés gyakorlására.
TANÍTÁSI MÓDSZEREK: Mozaik („Jigsaw”) módszerű kooperatív tanulás, problémaelemzés, osztálymegbeszélés
CÉLCSOPORT: 5‒10. osztályos tanulók
CÉLKITŰZÉS: Lehetőséget biztosítani a tanulók
számára a fenntarthatósági fejlődéssel foglalkozó
újságcikkek kritikai olvasására. Emellett a közösségnek a folyamatban betöltött szerepéről is tanulnak.
SZÓKINCS: feltételezések, manipuláció, ellentmondás
ANYAGOK: Három újságcikk helyi érdekeltségű,
ellentmondásokkal teli témáról a fenntarthatósággal kapcsolatban.
IDŐ: 45-75 perc

●● Az újságcikkek alapján mindegyik tanulócsoport
válaszol az alábbi négy kérdésre:
¾¾ Mi a probléma, és az hogyan kapcsolódik a
fenntartható fejlődéshez?
¾¾ Mik az érvek?
¾¾ Mik a feltételezések?
¾¾ Hogyan manipulálják az érveket?
●● Ezt követően a tanár osztálymegbeszélést kezdeményez, amely során minden csoport kifejtheti a véleményét.
LEZÁRÁS: Mit tanultatok ma az újságról mint információforrásról?
ÉRTÉKELÉS: Hallgassuk végig a négy kérdéssel
kapcsolatban folytatott beszélgetést és a lezárást.
A válaszok sokat elárulnak arról, hogy a tanulók mit
értettek meg az adott problémából.
KITERJESZTÉS: Ismételjük meg a fenti feladatot
egy másik téma felhasználásával. Az ismétlés segít a készségek megszilárdításában, és az adott
témával kapcsolatos ismereteik elmélyítésében.
BIZTONSÁG: Amikor a tanulók csoportot váltanak,
figyelniük kell a társaikra, egymást nem taszigálhatják, és nem vehetik el mások székeit.

TANÍTÁS MENETE:
●● A tanár tanulócsoportokra osztja az osztályt
(például háromfős csoportok).
●● A tanár a tanulócsoport mindegyik tagjának
odaadja a három újságcikk valamelyikének
fénymásolatát. Minden tanuló csendben kétszer
végigolvassa a saját újságcikkét.
●● A tanár a tanulókat három szakértői csoportra
osztja, a tanulók által elolvasott cikk szerint.
(Például az első cikket olvasó tanulók mindegyike ugyanahhoz az asztalhoz ül.) A tanulók megnevezik és megbeszélik az olvasott újságcikk
főbb pontjait, és elmondják, hogy hogyan fogják azt a saját tanulócsoportjuknak előadni. A
három szakértői csoport felbomlik, és mindenki
visszaül a saját tanulócsoportjához.
●● A tanulócsoportban minden tanuló elővezeti az
általa olvasott újságcikk tartalmát. A csoport
többi tagja a tisztánlátás érdekében kérdéseket
tesz fel.

FORRÁSOK:

Clark, P. 2000. Teaching Controversial Issues, Green
Teacher, Vol. 62.
Jigsaw Classroom. Jigsaw in 10 easy steps. Letöltés: http://
www.jigsaw.org/steps.htm (2014. október 8.)
A Jigsaw módszerről ld még: Letöltés: http://epa.oszk.
hu/00000/00035/00098/2005-12-mu-Ohidy-Eredmenyes.
html (2014. október 8.) és http://www.neteducatio.hu/dokumentumok/mozaik_cikk_lerchlivia.pdf (a ford. megjegyzése) (2014. október 8.)
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FN ÓRATERV: NÉPMESE OLVASÁSA
(TÖRTÉNETMESÉLÉS)

Népmese olvasása (történetmesélés)
LEÍRÁS: Ez a tanóra az igazság és a hazugság
alapelveivel foglalkozik, és azzal, hogy azok hozzájárulnak-e a fenntarthatóbb társadalmakhoz
szükséges állampolgári kompetenciákhoz. Ez a
feladat kiemeli az emberi értékek és a fenntarthatósággal kapcsolatos etikai normák jelentőségét.
TANÍTÁSI MÓDSZEREK: történetmesélés
CÉLCSOPORT: 1−4. osztály
CÉLKITŰZÉS: A fenntarthatósággal kapcsolatos
emberi értékek, köztük a felelősségvállalás és az állampolgári kompetencia fejlesztése, valamint a tanulók magasabb rendű gondolkodásának fejlesztése.
SZÓKINCS: igazság, hazugság, becsap, polgári
érzület, közjó
ANYAGOK: „A Tűz, a Víz, az Igazság és a Hazugság” című népmese szövege
IDŐ: 45 perc
TANÍTÁS MENETE:
●● Magyarázzuk el a tanulóknak a fenntarthatósággal kapcsolatos alapvető fogalmakat és kifejezéseket, köztük az alábbiakat:
¾¾ egyéni vagy közös munka a közjó érdekében,
¾¾ polgári érzület (például az egyén felelősségi
körei a kötelességek, kötelezettségek és a
társadalomban betöltött szerepek tekintetében), valamint
¾¾ átláthatóság (azaz a többi ember vagy a nyilvánosság tájékoztatása a döntéshozatal folyamatáról és a tevékenységekről).
●● Teremtsünk megfelelő környezetet az afrikai
mese felolvasásához. Például: sok kultúrában
az idősebbek meséket mondanak a fiatalabbaknak a bölcsesség átadása érdekében; a következő történet az ilyen mesék egyike. Ebben
a mesében, az emberi tulajdonságok (mint az
igazmondás és a hazugság) és a körülöttünk
található dolgok (például a tűz és a víz) megszemélyesülnek, és a mese főszereplőivé válnak.
Olvassuk el „A Tűz, a Víz, az Igazság és a Hazugság” című mesét. Hagyjuk, hogy a mese végén a
tanulók elgondolkodhassanak a történetről.
●● Kérjük meg a tanulókat, hogy foglalják össze a
mesét.
●● Irányítsuk a beszélgetést, és az alábbi kérdések
alkalmazásával kapcsoljuk össze a mese fő fogalmait a fenntartható fejlődéssel:
¾¾ Hogyan mutatja be a mese a közös jó érdekében végzett munkát?

¾¾ Hogyan szűnik meg a közjó érdekében végzett munka?
¾¾ Melyik szereplő csapta be a másikat?
¾¾ Mi motiválta a hazugságot (például mohóság)?
¾¾ Mire tanít ez a mese az igazsággal és a hazugsággal kapcsolatban?
●● Kapcsoljuk össze a mesét a való élettel:
¾¾ Kérjük meg a tanulókat, hogy mondjanak a
való életből vett példákat a közjóért végzett
munkára és a polgári érzületre.
¾¾ Kérjük meg a tanulókat, hogy mondjanak a
való életből vett példákat arra, amikor a személyes előnyszerzés érdekében egy magánember vagy egy szervezet tevékenysége
nem tisztességes vagy nem átlátható. Hogyan sérti ez a közös érdekeket?
¾¾ Ha elkötelezzük magunkat az igazságosság
és a közjóért végzett munka mellett, azzal
hogyan segíthetjük a közösséget vagy az
egész világot?
LEZÁRÁS: Kérdezzük meg a tanulókat, hogy mit
tanultak az igazságról és a fenntarthatóságról.
ÉRTÉKELÉS: Hallgassuk meg a tanulók megjegyzéseit és a kérdésekre adott válaszait.
KITERJESZTÉS: Kérjük meg a tanulókat, hogy
önállóan írjanak egy másik mesét az igazságról,
hazugságról és a fenntarthatóságról, majd osszák
meg a többiekkel.
FORRÁS:

Green, M.C. Storytelling in teaching. APS Observer. 2004.
(Letöltés: http://mina.education.ucsb.edu/webdata/instruction/hss/Story_Telling/Story_in_Teaching.pdf 2014. november 2.)
Forest, H. Wisdom Tales from Around the World: Fifty Gems
of Story and Wisdom from Such Diverse Traditions as
Sufi, Zen, Taoist, Christian, Jewish, Buddhist, African, and
Native American. Little Rock, Arkansas: August House,
1996.
UNESCO. 2006. Education for Sustainable Development
Toolkit. Learning & Training Tools No. 1. Letöltés: http://
unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152453eo.pdf
(2014. október 8.)
Also available online in html at http://www.esdtoolkit.org/
UNESCO. 2008. Teacher’s Guide for Education for
Sustainable development in the Caribbean. Letöltés: http://
unesdoc.unesco.org/images/0016/001617/161761e.pdf
(2014. október 8.)
UNESCO. 2006. Storytelling. Teaching and Learning for a
Sustainable Future. Letöltés: http://www.unesco.org/education/tlsf/ (2014. október 8.)
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FN ÓRATERV: NÉPMESE OLVASÁSA
(TÖRTÉNETMESÉLÉS)

A Tűz, a Víz, az Igazság és a Hazugság
Afrikai népmese
Sok-sok évvel ezelőtt, a Tűz, a Víz, az Igazság és
a Hazugság együtt éltek egy nagy házban. Annak
ellenére, hogy nagyon udvariasak voltak egymással, távolságot is tartottak egymástól. Igazság és
Hazugság a szoba ellentétes oldalán ültek. Tűz
folyton kitért Víz útjából.
Egy nap közös vadászatra indultak. Találtak egy
nagy tehéncsordát, és terelni kezdték a falujuk felé.
„Osszuk fel a csordát egyenlően” – mondta Igazság, miközben a réten haladtak. „Így igazságosan
eloszthatjuk a zsákmányunkat”.
Hazugság volt az egyetlen, aki nem értett egyet
Igazsággal. Hazugság többet akart az egyenlő
résznél, de egy pillanatig nem szólalt meg. Amikor
a vadászok visszaértek a falujukba, Hazugság titokban odasomfordált Vízhez, és azt súgta a fülébe: „Te erősebb vagy, mint Tűz. Pusztítsd el Tüzet,
és több tehén jut mindannyiunknak!”
Víz rávetette magát Tűzre, addig forrongott és gőzölgött, amíg Tűz ki nem aludt. Víz arrébb folyt, és
boldogan arra gondolt, hogy most majd több tehén
jut neki.
Időközben Hazugság azt súgta Igazság fülébe:
„Nézd! Víz elpusztította Tüzet! Hagyjuk itt Vizet, aki
könyörtelenül elpusztította a drága barátunkat. Tereljük fel a csordát legelni a magas hegyekbe.”

Míg Igazság és Hazugság felfelé haladtak a hegyen, Víz megpróbálta követni őket. A hegy azonban túlságosan meredek volt, és Víz nem tudott felfelé folyni. Víz átcsapott a sziklák felett, loccsant és
fröccsent, amint zubogott lefelé a lejtőn. Nézzétek
csak! Víz még ma is lefelé zubog a hegyoldalon.
Igazság és Hazugság felértek a hegy tetejére. Hazugság Igazsághoz fordult, és azt kiáltotta neki:
„Erősebb vagyok, mint Te! A szolgám leszel. Én leszek a gazdád. Az egész tehéncsorda az enyém!”
Igazság felpattant, és így vágott vissza: „Nem leszek a szolgád!”
Sokáig küzdöttek egymással. Végül megkérték a
Szelet, hogy döntse el ő, ki legyen a másik gazdája.
Szél nem tudott dönteni. Csak a világot át- meg átfújva kérdezte az embereket, hogy melyik az erősebb, Igazság vagy Hazugság? Voltak, akik azt
válaszolták „Hazugság egyetlen szóval meg tudja
semmisíteni Igazságot.” Mások meg azt mondták:
„A sötétben világító kicsiny gyertyához hasonlóan,
Igazság mindent meg tud változtatni.”
Szél végül visszatért a hegyre, és azt mondta:
„Láttam, hogy Hazugság nagyon erős. De csak akkor tud felülkerekedni, ha Igazság nem küzd tovább
azért, hogy mások meghallják.”
És ez azóta is így van.
(Forest, 1996. pp. 91-92)
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Teljesítményértékelés

A tanulók teljesítményének táblázatos értékelése
Hogyan készítsünk értékelési
táblázatot?

A FN kiemeli a részvétel alapú tanulás, a kritikai
gondolkodás, illetve az összetett és valós problémákról folytatott kommunikáció jelentőségét.
Mivel az értékelés hagyományos eszközei a sok
válaszlehetőség közül gyakran csak egyetlen helyes választ fogadnak el, nem mindig megfelelőek
a FN-hez. A pedagógia és a tanulás is folyamatosan fejlődik, tehát velük együtt az értékelésnek is
fejlődnie kell.
A komplex tanulást ‒ mint amilyen a fenntarthatósághoz kapcsolódó tanulás ‒ nem lehet leegyszerűsített eszközökkel (például feleletválasztós
teszttel) értékelni. A komplex témák megértését
bizonyító feladatok (például esszé, projektmunka,
előadás, kutatási jelentés és multimédia előadás)
megoldásához mélyreható gondolkodás és eredeti
tanulói munka szükséges. A tanároknak pedig kötelességük az − időigényes és viszonylag összetett
− értékelés.
Az összetett feladatok szisztematikus értékelésének egyik eszköze az értékelési táblázat alkalmazása. Az értékelési táblázat rendkívül hatékony,
mert a tanárt és a tanulót egyaránt segíti. A táblázat használata lerövidíti az értékelésre fordított
időt, és fokozza a tárgyilagosságot. Az értékelési
táblázat támogatja a tanuló tanulását, és számára
hatékony visszajelzést nyújt.

Az értékelési táblázat összeállításához a tanár
meghatároz egy értékelési szempontlistát vagy
elemsorozatot, amit a kitöltött feladatlapon a tanulóktól elvár. Minden elemhez magyarázatot fűz, és
azokhoz pontszámokat társít. A folyamat lépései:
1. A feladat vázlatának elkészítése.
2. Lista készítése azokról a szempontokról, amelyek ismeretét a tanulóktól elvárjuk, vagy amelyeket a feladat megoldása során teljesíteniük
kell. (Melyek azok az elemek, amelyeket a tanár egy tökéletesen megoldott feladatban látni
kíván?)
3. Soroljuk a lista elemeit fontossági fontosságuk
szerint, vagy egyszerűen listázzuk a megoldásban, dolgozatban elvárt sorrend szerint.
4. Társítsunk százalékos értéket a listán szereplő
minden elemhez olyan módon, hogy a teljes érték 100% legyen.
5. Nézzük át újra a feladatot, hogy az teljes mértékben megfeleljen az értékelési táblázatnak.

1. Táblázat – Táblázatos értékelés egyes elemei, példa (egy életrajzi esszédolgozat értékeléséhez)

Szempontok

Maximális
pontszám

Életrajzi adatok (név, születés és
halálozás dátuma)

5

Iskolai végzettség (ki kell térni arra,
hogy életében később ennek milyen
jelentősége volt)

5

Jelentős eredmények dátummal együtt

5

Annak magyarázata, hogy ezek az
eredmények hogyan kapcsolódnak a
fenntarthatósághoz

10

Nyelvtan és helyesírás

5

Elért pontszám

Megjegyzés

(Megjegyzés. Ez a táblázat nem a teljes értékelési táblázat. A teljes értékelési táblázat megtekintéséhez látogasson el az
alábbi weboldalra: http://712educators.about.com/cs/biographies/l/blrubricbio.htm)
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Teljesítményértékelés

Értékelés és táblázat

Értékelési táblázat közép- és
felsőoktatásban résztvevő tanulók
számára

A tanárok átadják a tanulóknak az értékelési táblázatot, amikor a feladatot kiosztják és elmagyarázzák. Ha a feladatokat és az ahhoz tartozó értékelési táblázatot a tanulók egyszerre kapják meg,
akkor tudni fogják, hogy a tanár mit vár el tőlük. Ez
ösztönzi a tanulást és csökkenti az értékelés miatti
szorongást. A tanár minden feladatot az értékelési
táblázatban értékel, és az érdemjegyet is tartalmazó táblázatot odaadja a tanulóknak. Ilyen módon, a
tanulók nemcsak különleges osztályzatot kapnak,
hanem meg is értik saját teljesítményük erősségeit
és gyenge pontjait.

A közép- vagy felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók számára készülő értékelési táblázat sokkal
összetettebb. A feladat értékelési elemein, szempontjain túl tartalmazza az ismeretek szintjeit, így
egy olyan táblázat jön létre, amelyben függőlegesen az értékelési szempontok, vízszintesen pedig
a teljesítés szintjei szerepelnek (például fejlődő és
kiemelkedő, vagy fejlesztésre szorul és kiváló). A
táblázat gyakran három-öt értékelési szintet tartalmaz. A tanár a táblázatban feltünteti az egyes szinteken elvárt teljesítményt.

2. Táblázat – Egy fenntarthatósági probléma elemzésének táblázatos értékeléséből vett példák

Szempont

Fejlesztésre szorul

Megfelelő

Kiváló

Témaválasztás

A választott
téma se nem
komplex, se nem
ellentmondásos.

A téma komplex és
ellentmondásos.

A téma komplex és
ellentmondásos,
átfogó elemzése a
meghatározott időn
belül megtörtént.

Megjegyzések /
Pontszám

/10
Tartalom

Információk vagy
kulcsfontosságú
pontok hiányoznak,
és/vagy az elméleti
kerettel való
kapcsolat nem
elégséges.

Bizonyságot tett a
téma ismeretéről, de
az elemzési kerettel
való kapcsolat nem
eléggé erőteljes.

Bizonyságot tett a
téma széleskörű
ismeretéről, és
annak az elméleti
kerettel való
kapcsolatáról.
/15

…

Összefoglaló megjegyzések
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Az értékelési táblázat hasznos eszköz a tanulóknak a különböző feladatok során nyújtott teljesítményének értékelésére, miközben lehetőséget teremt
a változatosságra és a kreativitásra. Az értékelési
táblázat rugalmassága lehetővé teszi különböző
fenntarthatósági témakörök alaposabb elsajátítását is.
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Tanórán kívüli tevékenységek
A közösség megfigyelése

Egyes iskolák tanórákon kívüli tevékenységeket is
szerveznek tanulóik számára: például tematikus
klubokat, zenehallgatást, atlétikaedzést és egyéb
rendezvényeket. A tanórán kívüli tevékenységek lehetnek választhatók vagy kötelezők. Gyakran nem
a tanulással összefüggő, hanem inkább társadalmi,
filantrópiai, művészeti, atlétikai vagy egyéb célkitűzéseik vannak. Az ilyen tevékenységeket gyakran
a tanulók szervezik és irányítják − tanári támogatással vagy tanári felügyelet mellett. A tanulók által
kezdeményezett tevékenységek is gyakoriak.
Általánosságban véve a tanórán kívüli tevékenységek lehetőséget teremtenek az olyan tehetségek,
képességek és készségek fejlesztésére, amelyekre
a tanóra keretein belül nincs lehetőség. A társadalmi egyenlőség tekintetében, valamennyi tanulónak
esélyt kell biztosítani arra, hogy a nem a tanulással összefüggő tehetségüket is megmutathassák
az iskolában. Ezek a tanórán kívüli tevékenységek
lehetőséget nyújtanak arra, hogy azok a tanulók,
akik a tanórán nem nyújtanak kiemelkedő teljesítményt (például az olvasás, a tanulás vagy a csendes figyelem terén), bizonyíthassák és fejleszthessék azon képességeiket, amelyek a tanteremben
nem annyira fontosak. Ha minden tanulónak esélyt
adunk arra, hogy erősségeit megmutassa, az az
egyenlőség egy formája, amely a fenntartható fejlődés és az ESD egyik központi gondolata.
A tanórán kívüli tevékenységek is fókuszálhatnak a
fenntartható fejlődésre, és foglalkozhatnak a helyi
közösség környezetvédelmi, társadalmi vagy gazdasági ügyeivel. Ennek a fejezetnek az a célja,
hogy a fenntartható fejlődéssel foglalkozó tanórán
kívüli tevékenységek különböző típusait jellemezze.

A tanulók, a tanárok és a közösség tagjainak segítségével a diákok együttműködhetnek a helyi közösség problémáinak megfigyelésében és kritikai
értékelésében (például a tengerpart eróziója, víz
minősége, forgalom vagy hulladék stb.), és olyan
tevékenységeket, illetve projekteket tervezhetnek
és valósíthatnak meg, amelyek ezen problémák
megoldására irányulnak. A Sandwatch elnevezésű
tengerpart-megfigyelési program rendkívül népszerű a tanárok és a tanulók körében egyaránt.
(Lásd http://www.sandwatch.org) (Magyarországi
példa: Mindennapi madaraink monitoring akció, ld.
http://mmm.mme.hu/, vagy Vadonleső program, ld.
http://www.vadonleso.hu/. A ford. megjegyzése)

Kortárs tanácsadás
A serülők gyakran néznek szembe olyan problémákkal, melyeket nem szívesen beszélnek meg
szüleikkel vagy tanáraikkal, de amelyekkel kapcsolatban információra és tanácsra van szükségük, hogy dönteni tudjanak azokban a kérdésekben, melyek a jövőjüket befolyásolhatják. Az
iskolák kortárs segítségnyújtási és tanácsadási
helpdesk-eket hoznak létre, amelyek támogatják
az egészségtudatosságot, a társadalmi felelősségvállalást, a magatartásváltozást és a felelősségvállalást az egyéni döntésekben. Olyan chatfórumokat is létrehoznak, amelyek használatával
a tanulók tanácsot és útmutatást kérhetnek, és
ahol nyíltan megtárgyalhatják az őket foglalkoztató problémákat. A témák érintik a fizikai vagy lelki bántalmazás, az alkoholizmus, a kábítószerrel
való visszaélés, a házasság előtti szex, a HIV és
az AIDS témaköreit. Az ilyen programok révén a
tanulók tudatossága nő az őket veszélyeztető súlyos egészségügyi és társadalmi kockázatokról,
és így tájékozottabbá válnak az életre szóló döntéseiket illetően. (Lásd Mentoring Malaysia http://
www.youtube.com/watch?v=xJrm0miaSio
és
Makerere College, Kampala. Uganda, UNESCO
Associated Schools Second Collection of Good
Practices: ESD. p. 19–20.)

Iskolakert
Miközben az iskolakertet a természettudományi
tananyag élő bemutatására használják, a fenntartható fejlődésről is taníthat. Az iskolakert az egészséges táplálkozást is támogathatja (például hozzájárulhat az iskolai étkeztetési programhoz). Az
iskolakert egyben javítja az élelmezés minőségét
és az élelmezésbiztonságot, segít az önellátáshoz
szükséges, valamint a továbbtanulás során felhasználható mezőgazdasági ismeretek elsajátításában. (Lásd http://www.fao.org/schoolgarden/)
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Tanórán kívüli tevékenységek

Rendezvények

mogatói szerepkörben tevékenykedő tanulók esetében, vagy (3) a közösségi problémákra irányuló
tanácsadási és figyelemfelhívó kampányokban
való részvétel által. A közösségi szolgálatoknak
köszönhetően a tanulóknak fejlődik a személyisége és az állampolgári cselekvőképességének tudata is. (Lásd: Service Learning Reflections 2009
Chapel Hill High School http://www.youtube.com/
watch?v=whQUH1HPn4I)

Az iskolában megszervezett rendezvények (például környezetvédelmi vásárok, zenei vagy művészeti fesztiválok) emlékezetesek a résztvevő tanulók számára. Ezek a rendezvények lehetőséget
nyújtanak a tanórákon nem használt képességek
alkalmazására. A rendezvények az egyenlőségről
is szólnak, és a tanulásban kevésbé kiemelkedő
tanulóknak is lehetőségük nyílik rátermettségük
bizonyítására és képességeik bemutatására. A tanulók énekelhetnek, főzhetnek, előadhatnak rövid
jeleneteket vagy színdarabokat. A rendezvények
fenntarthatósági témakörök köré is szerveződhetnek, lehetőséget nyújtva az együttműködésre a
fenntarthatósággal kapcsolatos problémák különböző vonatkozásairól, vagy információgyűjtésre a
közösség fenntartható tevékenységeiről. (Lásd Young Reporter – BIS Green Love Festival (Letöltés:
http://www.youtube.com/watch?v=C9JGbfqiTkQ)
(2014. október 8.)

Művészetek, dráma, zene és tánc
A dráma, a zene, a költészet és a tánc olyan képességeket és tehetségeket szólít meg, amelyek a
kötelező iskolai tantervben nem szerepelnek, de a
fenntarthatóság szempontjából rendkívül jelentősek. Például a tanulók olyan rövid jeleneteket írhatnak és adhatnak elő, amelyek a közösség fenntartható és nem fenntartható tevékenységeit mutatják
be, vagy olyan dalszövegeket írhatnak, amelyek
az embereket a mindennapi jó gyakorlatra emlékeztetik (például a vízzel való takarékoskodás). A
tanulók ezeket a dalokat előadhatják a többieknek,
ezáltal a fenntarthatósággal kapcsolatos üzenetet
is átadják az iskolatársaiknak és az egész közösségnek.
(Lásd: Fenntarthatóság http://www.youtube.com/
watch?v=-wiuivBFxF8)

Közösségi szolgálat
A közösségen belül a tanulók érzékelik a „tehetősek és a tehetetlenek” közötti egyenlőtlenségeket.
Jól tudják, hogy a közösség egyes tagjainak nincs
elég pénzük saját szükségleteik kielégítésére, ami
azonban társadalmi és gazdasági fenntarthatósági problémát jelent. Van tanuló, aki szeretne ezen
segíteni. A közösségi szolgálatnak számtalan formája létezik (például konyhai munka az éhezők
megsegítésére, szeretetotthonban élő idősek meglátogatása, óvodai munka vagy elhanyagolt zöldterületek helyreállítása). A részvétel formája lehet:
(1) közvetlen, amelyhez személyes interakció szükséges a szolgáltatást igénybevevő személlyel, (2)
közvetett; egy csoportnál vagy ügynökségnél tá-
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Mit jelent a fenntarthatóságra nevelés (FN)?
Az alap- és középfokú oktatásért felelős döntéshozók számára „A nevelés a legerősebb fegyver,
amellyel megváltoztathatjuk a világot.”
Nelson Mandela
A nevelés a fenntartható fejlődés létfontosságú
eleme. A mai oktatás rendkívül fontos szerepet
tölt be a jövő vezetői és polgárai képességeinek
fejlesztésében, a megoldások kidolgozása és az
új, fenntarthatóbb jövő felé vezető út érdekében.
Jelenleg nem áll a rendelkezésünkre elegendő ismeretanyag, képesség és tapasztalat valamennyi
jelenlegi globális környezeti, társadalmi, illetve gazdasági probléma megoldásához. Annak ellenére,
hogy az emberiségnek a múltban számos kihívással kellett szembenéznie, melyeket sikerrel meg is
oldott, a jelenkor problémáinak skálája sokkal szélesebb, és a Föld népessége ma sokkal nagyobb,
mint korábban bármikor. A jelenkor és a jövő problémáinak megoldásához felhasználhatjuk ugyan a
múlt tapasztalatait, a valóság azonban az, hogy a
világnak sokat kell még tanulnia a fenntarthatóság
eléréséhez. Ennek következtében a nevelés a tanulás és a fenntarthatóbb jövő központi eszköze.
Egy fenntarthatóbb jövő megvalósítása minden kormányzat, minden polgári társadalom és állampolgár
felelőssége. A magunk módján mindannyiunknak
hozzá kell járulnunk a közös jövő megvalósításához. Az Agenda 213 negyven fejezete számos
területen írja le a megvalósítás útját a mezőgazdaságtól egészen a hulladékgazdálkodásig. A nevelés horizontális témakör, ami a negyven fejezet
mindegyikében előfordul. Mindez azt mutatja, hogy
az oktatási közösségnek különleges feladata van.
Az állampolgárok, szavazók, munkások, szakemberek és vezetők következő generációja a nevelésen keresztül készül fel a fenntartható fejlődéssel
kapcsolatos, egész életen át tartó tanulásra.
Az Egyesült Nemzetek Szervezete a fenntarthatóság témákon átívelő paradigmáját különböző, egymással összefüggő kihívások kezelésére használja
fel (például a szegénység csökkentése, a környezetvédelem, a társadalmi igazságosság és a min-

denki számára elérhető oktatás). (Lásd: Mit jelent a
fenntartható fejlődés? című fejezetet). E megközelítés részeként, az ENSZ a 2005‒2014 közötti időszakot a Fenntartható Fejlődésre Nevelés Évtizedének nyilvánította (DESD). A Fenntarthatóságra
Nevelés (a továbbiakban: FN; angol szövegekben
ESD), más néven a Fenntartható Fejlődés Tanítása (FFT) vagy fenntarthatóság pedagógiája a világ
egyes részein az új évezredre vonatkozó oktatás
központi gondolata. A FN olyan átfogó koncepció,
amely az oktatás számos, egymástól eltérő vonatkozásait, köztük a hozzáférést, a relevanciát, az
egyenlőséget és az integrációt egységesíti.
Ennek következtében a FN a tudás és a fenntarthatósággal kapcsolatos alapelvek átadásánál sokkal
többet jelent. Tágabb értelemben a FN a társadalmi átalakulás megvalósítása érdekében folytatott
nevelés, a fenntarthatóbb társadalmak megteremtése érdekében. A FN az oktatás valamennyi területére kiterjed, kezdve a tervezéssel, az irányelvek
és programok kidolgozásán, valamint megvalósításán, a finanszírozáson, a tanterven, a tanításon és
a tanuláson át egészen az értékelésig és az adminisztrációig. A FN célja az oktatás, a közvélemény
és a képzés közötti együttműködés megteremtése
a fenntarthatóbb jövő érdekében.

A FN négy kiemelt témaköre
Az ESD-nek négy kiemelt témaköre van:
1. A magas színvonalú alapfokú oktatáshoz
való hozzájutás és az oktatásban maradás
megkönnyítése
Rendkívül fontos, hogy a fiúk és a lányok egyaránt
részesülhessenek magas színvonalú alapfokú oktatásban, mivel az későbbi jólétük és a társadalom
szempontjából is lényeges. Az alapfokú oktatás
feladata, hogy a tanulókat segítse azon alapvető
ismeretek, készségek, értékek és perspektívák
elsajátításában, melyek elősegítik a fenntartható

Az Agenda 21 a Rio de Janeiroban 1992-ben megrendezett Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciája,
más néven Föld Csúcs hivatalos dokumentuma. Az Agenda
21 a szervezetek, köztük az ENSZ, az országok kormányai
és a főbb csoportok által globális, nemzeti és helyi szinten
végrehajtandó feladatok átfogó keretét tartalmazza.
3
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(nem formális) és az informális nevelésre irányul.
A FN mind a négy témakörének megvalósításához
szükséges a nevelői közösség részvétele az iskolarendszerű, a nem iskolarendszerű és az informális nevelés területén egyaránt.

2. A meglévő oktatási programok irányvonalának megváltoztatása a fenntarthatóság érdekében

A FN jellemzői

A nevelés irányvonalának módosításához át kell tekinteni az oktatás teljes rendszerét, az oktatás-nevelés korai szakaszától egészen a felsőoktatásig.
Mindehhez át kell gondolni, hogy mi az, amit tanítunk, azt hogyan tanítjuk, és hogy mit értékelünk
− a fenntartható fejlődést mint központi gondolatot
szem előtt tartva. Ez a folyamat a jövőre összpontosít, mert a ma tanulóinak a holnap kihívásaival
kell majd szembenézniük, ami kreativitást, elemzőés problémamegoldó készséget is igényel.

A FN olyan alapvető tulajdonságokkal rendelkezik,
amelyek számos kulturálisan megfelelő formában
megvalósíthatóak. A FN:
●● a fenntartható fejlődés alapelvein és értékein
alapul (lásd a következő fejezetet);
●● magában foglalja a fenntarthatóság mindhárom
szféráját – környezet, társadalom és gazdaság
– és a fenntarthatóság kulturális dimenzióját is;
●● változatos pedagógiai módszereket alkalmaz,
amelyek ösztönzik a részvétel alapú tanulást
és a magasabb rendű gondolkodásra irányuló
készségeket;
●● ösztönzi az egész életen át tartó tanulást;
●● helyileg releváns és kulturálisan megfelelő;
●● a helyi igényeken, megfigyeléseken és feltételeken alapul, de tudomásul veszi, hogy a helyi igények teljesítésének gyakran nemzetközi hatásai
és következményei is vannak;
●● ösztönzi az iskolarendszerű, a nem iskolarendszerű és az informális oktatást;
●● elfogadja, hogy a fenntarthatóság fogalmának
értelmezése időről időre változik;
●● a tartalomra fókuszál, de figyelembe veszi a
kontextust, a globális problémákat és a helyi prioritásokat is;
●● erősíti a közösségi döntéshozatalra, toleranciára, környezetgazdálkodásra, a munkaerő alkalmazkodóképességére és az életminőség javítására irányuló polgári képességeket;
●● több tudományterületet is felölel: egyetlen tudományterület sem tarthatja egyedül magának a
FN-t, de minden tudományág hozzájárulhat a
FN sikeréhez. (UNESCO 2005)

3. A nyilvánosság figyelmének felkeltése és tudatosságának fokozása a fenntartható fejlődés terén
A fenntartható fejlődés céljainak megvalósításában
olyan polgároknak kell részt venni, akik járatosak a
fenntartható fejlődés témakörében, tudják, hogy a
közösségi és nemzeti szintű fenntarthatósági célkitűzések megvalósításához milyen mindennapi
tevékenységek szükségesek. Ezeknek a polgároknak széleskörű közösségi oktatásra és felelősségteljes médiára van szükségük, melyek elkötelezettek a tájékozott és aktív lakosság élethosszig tartó
tanulása iránt.
4. Képzés biztosítása a munkaerőpiac valamennyi szektora számára
A munkaerőpiac valamennyi szektora hozzájárulhat a helyi, regionális és nemzeti szintű fenntarthatóság megvalósításához. A köz- és a magánszféra alkalmazottai részére egyaránt folyamatos
szakmai oktatást kell biztosítani a fenntarthatóság
alapelveivel és gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban. Így a munkaerőpiac valamennyi résztvevője
hozzájut a fenntarthatóbb döntésekhez, valamint a
munkához szükséges tudáshoz és készségekhez.
Az első két témakör főként az iskolarendszerű
(formális) oktatást-nevelést érinti. A harmadik és a
negyedik témakör azonban a nem iskolarendszerű

A FN legfontosabb jellemzői számos módon megvalósulhatnak olyan módon, hogy bármely hely
egyedi környezeti, társadalmi és gazdasági körülményei érvényesülhessenek a helyi iskolákban
megvalósuló tanítási és tanulási folyamatokban.
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alapelveire épül
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nevelés ugyanazon öt elemére épül, amelyek a minőségi nevelés és az emberi fejlődés előmozdításának szempontjából alapvető fontosságúak. A nevelés négy pillére a Delors-jelentésből származik:
(Tanulás: a bennünk lévő kincs felszínre hozatala:
megtanulni tanulni, dolgozni, együtt élni másokkal,
és megtanulni élni4). Az ötödik pillért az UNESCO
adta a meglévő négy pillérhez, a fenntarthatóság
speciális kihívásainak megoldása érdekében: megtanulni átalakítani saját magunkat és a társadalmat.
A FN négy témaköre és az nevelés öt pillére két,
egymással összeillő nevelési paradigmát és erőfeszítést egyesít. Mindkettő azt igényli, hogy a nevelési rendszerek és a tanárok is elmozduljanak mind
az öt pillér tanítása felé. Ez nagy kihívást jelent,
mert ma sok iskolarendszerű oktatási-nevelési
rendszer elsődlegesen arra fókuszál, hogy megtanítson tanulni és dolgozni. Ennek ellenére mind az
öt pillérre szükség van ahhoz, hogy az eltérő háttérrel rendelkező emberek mindegyikét segítse egy
fenntarthatóbb jövő megvalósításában.

„A nevelésnek egyszerre kell nyújtania a
komplex és állandóan változó világ térképét,
és iránytűt is a navigáláshoz.”
(Delors-jelentés)
A FN olyan eszményekre és alapelvekre épül,
amelyek támogatják a fenntarthatóságot. Ilyenek
például: a generációk közötti egyenlőség, a nemek
egyenlősége, a béke, a tolerancia, a szegénység
csökkentése, a környezet védelme és helyreállítása, a természeti erőforrások védelme és a társadalmi igazságosság. Az 1992-ben megrendezett Föld
Csúcs során megfogalmazott Riói Nyilatkozat leírja
a fenntarthatóság 27 alapelvét. Néhány példa:
●● Az emberek jogosultak – a természettel összhangban − az egészséges és termékeny-tevékeny életre.
●● A fejlődéshez való jogot úgy kell érvényesíteni,
hogy az a ma élők és a jövő nemzedékek fejlődési és környezeti szükségleteit egyenlőképpen
biztosítsa.
●● A világ minden táján együtt kell működni a szegénység leküzdésében, mivel az a fenntartható
fejlődés elengedhetetlen követelménye.

A FN és az értékek
A fenntarthatóság paradigmáját alátámasztó értékek, úgy mint az emberi méltóság, az alapvető
szabadság, az emberi jogok, az egyenlőség és
a környezet védelme, egyben azok az értékek is,
melyek a FN-t támasztják alá. Egy adott FN-i programban megfogalmazott értékek meghatározása
az érdekelt csoportok (például tanárok, iskolai adminisztrátorok, a tanulók szülei, a közösség tagjai,
és időnként maguk a tanulók) megbeszélésének
tárgyát képezik. Az értékek meghatározásának
célja a helyileg releváns és kulturálisan megfelelő
értékelemek hozzáadása a FN-hez, a fenntartható
fejlődéshez kapcsolódó alapelvek és értékek alapján. Az értékek sok mindent meghatároznak egy
társadalomban (például a világképünket, hogy hogyan viselkedünk másokkal, hogyan tekintünk önmagunkra, a kormánnyal szembeni elvárásainkat,
a természeti erőforrásaink kihasználását vagy az
azokkal való visszaélést). Az értékek határozzák
meg az emberek tetteit a világban, kicsiben (például hogyan hozunk meg személyes döntéseket) és
nagyban (például hogyan hoznak törvényeket) egy-

Ezek az alaplevek segítik a kormányokat, a közösségeket és az iskolarendszereket azoknak az ismereteknek, készségeknek és értékeknek a meghatározásában, amelyek alapján a FN-t kidolgozzák,
vagy a meglévő oktatás irányvonalát módosítják a
fenntarthatóság megvalósítása érdekében.

A FN és a nevelés öt pillére
A nevelésnek számos célja van, például megtanítani az embereket arra, hogyan bontakoztassák ki
a képességeiket, illetve hogyan járulhatnak hozzá
a társadalom alkalmazkodásához. Minden generációnak el kell döntenie, hogy mit tanítson meg a
következő generációnak; és természetes, hogy az
oktatás időben és térben is változik. Például a megfelelő tartalmú és magas színvonalú oktatás Ázsia
falusi és hegyvidéki területein természetesen eltér
az iparosodott Európában nyújtott oktatástól. A különbségek ellenére valamennyi nevelési program a

4

Letöltés: http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/
109590eo.pdf
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aránt. Az, hogy egy adott ország hogyan közelíti
meg a fenntarthatóság problémáját, az az ország
által képviselt értékek függvénye.
Az értékek megértése az egyén és az adott nép
világképe megértésének fontos része. Saját értékeink − azok a társadalmi értékek, ahol élünk, illetve a világ bármely táján élő emberek által képviselt
értékek − megértése a fenntartható jövőről szóló
nevelés szerves részét képezi. Minden országnak,
kulturális csoportnak és egyénnek el kell sajátítania annak képességét, hogy felismerjék saját értékeiket, és hogy ezeket az értékeket a fenntarthatóság kontextusában értelmezni tudják.
A Föld Charta jó kiindulási pontot jelent a FN-hez
kapcsolódó tanítási és tanulási értékek áttekintésére. A Föld Charta olyan etikai keretet nyújt, amely
magában foglalja az életnek, az ökológiai integritásnak, az egyetemes emberi jogoknak, a sokféleségnek, a gazdasági igazságosságnak, a demokráciának és a béke kultúrájának a tiszteletét. A Föld
Charta a közös célokról és értékekről folytatott egy
évtizednyi nemzetközi, kultúrák közötti párbeszéd
eredménye. Az elmúlt évek során a Föld Chartát
sikeresen alkalmazták különböző nevelési programokban a világ minden táján.

ul egy acélüzem) óriási profitot termelt a tulajdonosaiknak a munkások biztonságának rovására,
akik időnként súlyosan megsérültek vagy sokat
szenvedtek. Ugyanezek az üzemek jelentős mértékben szennyezték a levegőt és a vizet. Ezekben
az esetekben a gazdasági nyereséget többre becsülték az emberek biztonságánál és a környezet
védelménél. Ezzel szemben azok a mai acélművek, amelyek fenntartható termelési gyakorlatokat folytatnak, többre értékelik az alkalmazottak
jólétének biztonságát és a természeti erőforrások
megőrzését, mint amilyen a víz vagy az energia.
Ha elemezzük és összehasonlítjuk a két időszakra
jellemző társadalmi értékek jelentőségét, akkor a
történelemtanár lényeges vonatkozásra hívhatja fel
a tanulók figyelmét a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban. Látható tehát, hogy a nevelés irányvonalának a fenntarthatóság érdekében való módosításához a tantervben közvetlenül vagy közvetve
megfogalmazott értékek körültekintő megfontolása
szükséges.

„A tudás és az oktatás a tartós, inkluzív és kiegyensúlyozott gazdasági növekedés, valamint
a Millenniumi Fejlesztési Célok megvalósításának kulcsfontosságú tényezői.”

A FN és a Millenniumi Fejlesztési Célok megvalósítása közötti kapcsolat egyes esetekben egyértelmű, míg másokban kissé homályos. A FN célja a
Millenniumi Fejlesztési Célok között másodikként
megfogalmazott egyetemes alapfokú oktatás biztosítása a FN első pillérén — a magas színvonalú
alapfokú oktatáshoz való hozzájutás megkönnyítésén keresztül. Az oktatáshoz való hozzájutás a többi Millenniumi Fejlesztési Cél megvalósítása szempontjából is lényeges (ENSZ Közgyűlése 2010).
Nem áll a rendelkezésünkre arra vonatkozó pontos
adat, hogy a FN milyen hatással van a Millenniumi Fejlesztési Célokra. Azt azonban tudjuk, hogy
az oktatás hozzájárul valamennyi Millenniumi Fejlesztési Cél megvalósulásához. A DESD (Decade
of Education for Sustainable Development – A
Fenntarthatóságra Nevelés Évtizede) megfigyelési és értékelési folyamatából tudjuk, hogy a FN-t
az iskolarendszerű, a nem iskolarendszerű és az
informális nevelésben egyaránt alkalmazzák fenntarthatósági témakörökkel (például energiaforrások
megőrzése, béke, emberi jogok, katasztrófákkal
kapcsolatos kockázatok csökkentése, biológiai

A FN és a Millenniumi
Fejlesztési Célok

Az ENSZ Nemzetközi Közgyűlése (MFC) 65/1 Határozat:
Az ígéret betartása, 2010. Szeptember, Letöltés:
http://www.who.int/nmh/publications/un_resolution65_1/en/

Meg kell jegyezni, hogy fejlődést támogató nevelés és a fenntartható fejlődést támogató nevelés
közötti különbséget részben a tantervekben megfogalmazott értékek jelentik. A társadalmakban
működő bizonyos értékek a rövidtávú gazdasági
növekedést támogatják a társadalmi és környezeti
biztonság rovására (például a pénzügyi nyereséget
az emberek biztonsága vagy a környezet védelme
fölé helyezik), míg más értékek a fenntarthatóbb
fejlődés jelentőségét hangsúlyozzák (például a
magánérdekek helyett a közös jóért való együttműködés hangsúlyozása). Például, ha a tanárok
és a tanulók megvizsgálják, hogy mi jellemezte az
iparosodott városok gazdasági fejlődésének modelljeit az 1800-as évek végén és az 1900-as évek
elején, akkor azt látják, hogy a nehézipar (példá35
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sokféleség, egészség és fogyasztás) kapcsolatban
a világ minden táján. Az ilyen oktatási tevékenység
rendkívül fontos a Millenniumi Fejlesztési Célok
megvalósítása érdekében.
A FN-nek a Millenniumi Fejlesztési Célokhoz való
hozzájárulását jól példázza a 7. cél (A környezeti
fenntarthatóság biztosítása). A Review of Contexts
and Structures for ESD 2009 című DESD-jelentés
sok olyan törekvést említ, ahol a FN a környezettel
kapcsolatos nevelés (a továbbiakban: KN; angol
szövegekben: EE) során került előtérbe, elsősorban a szub-szaharai Afrikában. Az ilyen KN/FN
törekvések hozzájárulnak a környezet fenntarthatóságához. Ezen felül azok a törekvések, amelyek
a Föld védelmével kapcsolatos őslakos és hagyományos ismeretek újrafelfedezésére és azoknak a
FN-i programba való beépítésére irányulnak, szintén elősegítik a Millenniumi Fejlesztési Célok között
hetedikként megfogalmazott cél megvalósulását.
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Sok ország a nevelést éveken keresztül a gazdasági növekedésbe való befektetésként értelmezte.
Ez a gazdasági növekedés azonban sajnos előre
nem látott környezeti kihívásokat hozott, és nagy –
társadalmi és gazdasági – különbségeket teremtett
a tehetősek és a szegények között. Egyértelmű,
hogy a gazdasági növekedés mint a nevelés célja,
már nem jól szolgálja a bolygót. A fenntartható fejlődés szempontjából itt az ideje, hogy újra átgondoljuk, és újra megfogalmazzuk a nevelés célját,
illetve módosítsuk annak haladási irányát. Az olyan
a nevelés, amely előmozdítja a fenntartható fejlődést, a globális stabilitást és a rugalmas társadalmi gondolkodást, hozzájárulhat a bolygó számára
fenntarthatóbb jövő megvalósításához.
A fenntarthatóság közös jövőképet nyújt. Sok
gyermek és felnőtt tudja, hogy valami nincs rendjén a saját közösségükön belül és a tágabb világban. Látják maguk körül és a médiában a környezeti pusztítást, a társadalmi igazságtalanságot és
a gazdasági egyenlőtlenséget. A gyermekek és a
felnőttek könnyen felismerik, hogy a környezetükben mi az, ami nem fenntartható. Egy jobb jövőt
akarnak, és közülük néhányan el is tudják képzelni
ezt a jobb jövőt. A fenntarthatóság a nevelést egyúttal egy jobb világhoz való hozzájárulás eszközének is tekinti.
A fenntarthatóság relevanciát ad a tantervnek.
Sokan megkérdőjelezik az alap- és a középfokú
oktatás tananyagának relevanciáját. A tantervi tananyag és a közösségen belüli élet valósága közötti
összhang hiánya fontos tényező a gyermekek és
serdülők iskolai lemorzsolódása tekintetében. Az
iskolában maradás sajnos sok országban jelent
problémát a világ minden táján. A lemorzsolódás
egyik oka az, hogy a tanulóknak vagy szüleiknek
az a véleményük, hogy az oktatás nem releváns a
jelenlegi vagy a tervezett jövőbeli életükre nézve.
Az iskolában maradás szempontjából rendkívül
fontos, ha az iskolai tantervet úgy módosítjuk, hogy
az közvetlen kapcsolatban legyen a gyermekek és
a serdülők életével. Az a nevelés, melynek irányvonalát a fenntarthatóságot szem előtt tartva változtatjuk meg, valódi problémákat vizsgál a közösségen belül, megoldási javaslatokat tár fel, és azokat
a tanulók igényeihez igazítja, relevanciát adva a
tantervnek.
A tantervbe beépített fenntarthatóság fokozza
a gazdasági potenciált. A lemorzsolódás egyik-

A fenntartható fejlődés
hozzájárulása a neveléshez
A nevelés nemcsak a fenntartható fejlődés megvalósításához járul hozzá, hanem a társadalom átalakulásához is; és ennek az ellenkezője is igaz.
A fenntarthatóság fejleszti a nevelést, és képes
annak átalakítására is. Amikor az országoknak és
a közösségeknek a jelenkor olyan kihívásaival kell
szembenézniük, melyek az egész életüket megváltoztathatják (például klímaváltozás – elhúzódó szárazság vagy a tengerszint emelkedése), akkor a
nevelés célja és relevanciája is kereszttűzbe kerül.
A fenntarthatóság célt ad a nevelésnek. A nevelés céljának értelmezése a kérdést megválaszoló
személy szerepköre és nézőpontja szerint változik.
A tanárok gyakran azt válaszolják, hogy a nevelésnek az a célja, hogy segítse a tanulókat képességeik kibontakoztatásában. A valóság azonban
az, hogy a tanárnak egyúttal az év végi vizsgákra
is fel kell készítenie a tanulókat a következő évfolyamra való továbblépéshez. A szülők gyakran abban bizakodnak, hogy az iskola olyan munkára is
felkészíti a gyermekeiket, ami anyagi biztonságot
nyújt az egész családnak. Egyes politikusok szerint
a nevelés célja a nemzetgazdaság versenyképességének biztosítása. Másoknak az a véleménye,
hogy a nevelés célja a globális stabilitás.
36
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másik oka gazdasági természetű. Ha az oktatást
úgy értelmeznék, hogy hozzájárul a gyermek vagy
az egész család jelenlegi vagy jövőbeli gazdasági jólétéhez − nem elvont, hanem kézzelfogható
értelemben −, akkor sok gyermek hosszabb ideig
maradna az iskolában. Egy, a tanulók gazdasági
potenciálját fokozó tanterv kidolgozását jelentős
mértékben segíti, ha a fenntarthatóság horizontálisan jelenik meg a tantervben. Ahhoz, hogy
megteremthessünk egy fenntarthatóbb világot, és
abban élni is tudjunk, tudásra, a fenntartható életformához szükséges képességekre és fenntartható megélhetésre van szükség. A jelenkori nevelés
fontos részét képezi, hogy felkészítsük a tanulókat
a holnap „zöld munkaköreinek” ellátására.
A fenntarthatóság az elvont fogalmakat konkrét
példákkal illusztrálja. Nagyon gyakran előfordul,
hogy az oktatást amiatt kritizálják, hogy túlságosan
elméleti és elvont. A fenntarthatóság horizontális
témakörei és az azokhoz kapcsolódó problémák
(például klímaváltozás és biológiai sokféleség),
amelyekkel a helyi közösségeknek szembe kell
nézniük, kiváló példát szolgáltatnak a tantervben
szereplő elvont fogalmak gyakorlati példákkal való
illusztrálására. Az ilyen helyi példák a tanterv relevanciáját is fokozzák.
A fenntarthatóság megmentheti a tanulók életét. A természeti katasztrófák egyaránt veszélyeztetik az iskolás gyermekek és családjuk életét. Ha a
tanterv a helyi természeti katasztrófák témaköreit is
tartalmazza (például az emberek hogyan járulhatnak hozzá a feltételek súlyosbításához vagy javításához a természeti katasztrófáknak kitett területeken), akkor a gyermekek és a közösség tagjainak
élete is sokkal nagyobb biztonságban lesz. Ezt a
fajta biztonságot (katasztrófa-rezilienciát) fokozza,
ha a tanórákon arról is szó esik, hogy mi a teendő
természeti csapások esetén (például biztonságos
menekülési útvonalak követése), illetve hogyan
építhető biztonságos iskola.
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hatóbb világban akarunk élni, akkor át kell gondolnunk az oktatási-nevelési rendszereink célját: mi
az, amit megtanítunk, amit kipróbálunk, és mindezt
hogyan tanítjuk meg. A nevelés a kormányzatok és
a közösségek rendelkezésére álló mechanizmusok egyike, amely lehetőséget teremt a társadalom
átalakítására, és ezáltal stabilabb, igazságosabb
és rugalmasabb társadalmak létrehozására. A FN
kereteire építő nevelés képes megvalósítani a nehéz változtatásokat, és válaszolni tud a jelenkori
kihívásokra, legyenek azok környezeti, társadalmi
vagy gazdasági, helyi vagy globális kihívások. Ha
az alap- és középfokú oktatás tartalmát összhangba hozzuk a fenntarthatóság célkitűzéseivel, akkor
lehetővé válik egy környezetileg életképes, társadalmilag igazságos és gazdasági szempontból
tisztességes világ megteremtése. A FN a reményt
jelenti egy ilyen világ megteremtésére.
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promise: united to achieve the Millennium Development
Goals. Document A/65/L.1. Letöltés: http://www.un.org/en/
mdg/summit2010/pdf/mdg%20outcome%20document.pdf
(2014. október 8.)

FN: Remény a jövő számára
Ma azt látjuk a világban, hogy a gazdasági növekedés modellje környezetpusztításhoz, társadalmi
igazságtalansághoz és gazdasági egyenlőtlenségekhez vezetett. Sajnos nagyon sok oktatási
rendszer támogatja ezt a modellt. Ha egy fenntart37
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A FN és a közös követelmények, azaz közös
pedagógiai fejlesztési területek
Közismereti tantárgyak, készségtárgyak és a közös pedagógiai fejlesztési
területek (kiegészítő tudományágak)
A közismereti tárgyak – amelyek a világ minden táján az alap- és a középfokú oktatás részét képezik
– általában magukban foglalják a matematikát, a
természettudományokat, a nyelveket5 és a társadalomtudományokat. A többi tudományág ‒ más
néven másodlagos tudományágak ‒ a finanszírozási és kulturális prioritások függvényében gyakran
szintén szerepelnek a tantervben. A készségtárgyak magukban foglalják a művészetet, a zenét, az
egészségtudományt, az életvezetési készségeket,
valamint a műszaki és a szakmai oktatást, illetve
gyakorlatot stb.
Az oktatásnak számos olyan területe is van, amely
küzd az alap- és középfokú iskolai tantervbe való
bekerülésért. A „kiegészítő tudományágak” (közös pedagógiai fejlesztési területek) kifejezés az
oktatásnak azon területeit jelöli, amelyek nevében
szerepel értékkörre utaló jelző, és az „oktatás-nevelés” vagy „tanulmányok” kifejezés.

A kiegészítő tudományágak listája meglehetősen
hosszú, több mint száz tantárgyat tartalmaz. A
listán szerepel a környezeti nevelés, a tűzbiztonsági oktatás, oktatás katasztrófákkal kapcsolatos
kockázatok enyhítéséről, oktatás az emberi jogokról stb. Ezek a tantárgyak relevanciát és jelentést
visznek az oktatásba. A non-profit szervezetek és
időnként a kormányzati szervek speciális témakörökkel kapcsolatban oktatási forrásokat (például útmutatót és videó anyagokat) hoznak létre. Ezt követően az iskolai adminisztrátorokat és a tanárokat
arra ösztönzik, hogy a kiegészítő tantárgyak ezen
formáit a tanórákon is használják.
A FN nem a kiegészítő tudományágak egy
újabb formáját jelenti, amely elsikkad az alapés középfokú iskolai tantervbe való bekerüléséért vívott harcban. A FN egy olyan, a tudományágakon átívelő paradigma, amely irányítja és átalakítja a központi, a másodlagos és a
kiegészítő tudományágakat, hogy valamennyi
hozzájárulhasson egy fenntarthatóbb jövő
megteremtéséhez.

1. Ábra – Közismereti tantárgyak, készségtárgyak és
közös pedagógiai fejlesztési területek

Állampolgári nevelés, Környezeti nevelés,
Emberi jogok, Tűzvédelem, Vízvédelem,
Katasztrófa megelőzés, Globális nevelés,
Gazdasági nevelés, Vállalkozói ismeretek,
Drog prevenció, Fogyasztóvédelem

Igaz, hogy az 1990-es évek közepén sokan úgy
tekintettek a fenntartható fejlődést célzó nevelésre
(FN), mint kiegészítő tudományágra (azaz a fenntartható fejlődést előmozdító fenntartható oktatásra). Ez a nézőpont azonban alulmaradt az ESD-vel
kapcsolatos, tágabb értelemben vett felfogással
szemben, miszerint az ESD az oktatás valamennyi
vonatkozását ‒ köztük a nyilvánosság tájékoztatását és képzését ‒ felhasználja a fenntarthatóbb
társadalmak létrehozása érdekében. Ma az ESD
több aspektusa az oktatás sok területén (például környezeti oktatás, oktatás az emberi jogokról,
ökológiai közgazdaságtan) jelen van.

Zene- és társművészetek
Életvezetési ismeretek
Higiénia és egészség
Műszaki és szakmai képzés
Természettudományok
Matematika
Társadalomtudományok
Nyelvek

A kiegészítő tudományágak hozzájárulnak a
FN -hez; de azok egyike sem helyettesíti a FN-t.
FN és környezeti nevelés

A nyelv magában foglalja a hallgatást, az olvasást, az írást,
a nyelvtant és a beszédet, valamint az irodalmat. A nyelv az
ország hivatalos nyelvére utal, de vonatkozhat az anyanyelvre is.
5
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Sokan felteszik azt a kérdést, hogy milyen kapcsolat van a FN és a kiegészítő tudományágak különböző formái között. A leggyakrabban a FN és
a környezeti nevelés (KN) közötti összefüggésre
kérdeznek rá. A FN és a KN közötti szoros kapcsolat a FN történetéből egyértelműen követezik.
A környezeti neveléssel foglalkozó szakemberek
voltak az elsők, akik foglalkozni kezdtek a FN-sel,
és sok tekintetben ők tartották életben a FN iránti
érdeklődést a Riói Nyilatkozatot követő évtizedben
(1992–2001). Ezenfelül több oktatási területhez,
köztük az emberi jogokról szóló oktatáshoz és az
ökológiai közgazdaságtanhoz hasonlóan a KN tartalmi és pedagógiai szempontból hozzájárul a FN
megvalósulásához. Tehát a FN egyes gyökerei a
KN-ben keresendők.
Az Agenda 216 az oktatás, társadalmi tudatosság
és képzés fejlesztéséről szóló 36. fejezetének
szerzői a fejezetet a KN tanulságaira építették, de
nem akarták azt sugallni, hogy a FN és a KN megegyeznének egymással. A KN (Tbiliszi Nyilatkozat,
Kormányközi Konferencia a Környezeti Nevelésről)
és a FN (Agenda 21 36. fejezete) alapító dokumentumának elemzésekor azonban néhány hasonlóság és számos eltérés fedezhető fel a KN és a FN
között.
Eltérések. Az Agenda 21 az alapfokú oktatás, valamint annak társadalmi és gazdasági vonatkozásainak jelentőségét hangsúlyozza egy fenntarthatóbb
világ felé vezető úton, míg a Tbiliszi Nyilatkozat
meghatározza a KN célkitűzéseit: a tudatosságot,
a tudást, a készségeket, az attitűdöket/értékeket
és a környezeti kontextusban való részvételt.

A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS (FN)
ÉS A KÖZÖS FEJLESZTÉSI TERÜLETEK

módosítása, (3) a társadalmi tudatosság és
megértés fokozása és (4) képzés biztosítása.
A KN elsősorban két-három témakörrel foglalkozik.
Hasonlóságok. A ma alkalmazott ESD és a KN
között természetesen hasonlóságok is fellelhetők.
Például, a KN és a FN egyaránt foglalkoznak környezeti tartalommal. A KN és a FN is a részvételen
alapuló nevelést és a magasabb rendű gondolkodás előmozdítását, a döntéshozatalt támogató és
a kérdésfeltevés fejlesztését célzó pedagógiai gyakorlatokat ösztönzi. A KN és a FN egyaránt tartalmaz értékelemeket.
Vannak ugyan hasonlóságok a KN és a FN között, azonban nem eléggé meggyőzőek ahhoz,
hogy azt feltételeznénk, hogy a KN és a FN
megegyeznek egymással.

A tanárok előtt álló kihívás
A tanároknak azzal a valósággal kell szembenézniük, hogy a nemzeti vagy regionális oktatási minisztérium, illetve a helyi iskolakörzet által kötelezően
előírt tantervet kell tanítaniuk. A tanárok ritkán részesülnek abban a kiváltságban, vagy ritkán kell
szembenézniük azzal a kihívással, hogy saját tantervet kelljen kidolgozniuk.
A tantervben kötelezően előírt fenntarthatósági
koncepciók megtanításához a pedagógusok a legjobb esetben felhasználhatják a közismereti és a
kiegészítő tudományágak tanítása során alkalmazott feladatokat, például az élőhelyek tanításához
a biológiatanár felhasználhat egy, a környezeti nevelésből vett szimulációt, míg a matematikatanár a
függvények ábrázolásának tanításához felhasználhatja a népességről szóló oktatás során alkalmazott nemzeti népesség piramist.

A KN és a FN közötti lényeges eltérések:
●● A FN a fenntarthatóság valamennyi szféráját
tanítja – környezet, társadalom és gazdaság
kultúratámogató dimenziójával kiegészítve. A
KN elsősorban a környezetre fókuszál.
●● A FN-nek négy fő témaköre van: (1) a magas
szintű alapfokú oktatáshoz való hozzájutás és
az iskolában maradás megkönnyítése; (2) a
meglévő nevelési programok irányvonalának

A gazdag országokban a tanárok azzal küzdenek, hogy a rendelkezésre álló kiegészítő tudományágak hatalmas mennyiségű tananyagait
megértsék, és azokat fel tudják használni. Egyes
országokban a kiegészítő tudományágak tananyagai nincsenek összhangban a kötelezően
előírt tantervvel. Más országokban a kiegészítő
tudományágak azt hirdetik, hogy ugyanazt a fel-

Az Agenda 21 (Feladatok a XXI. századra) a Rio de Janeiróban 1992-ben megrendezett Egyesült Nemzetek Környezet
és Fejlődés Konferenciája, más néven Föld Csúcs hivatalos dokumentuma. Az Agenda 21 a szervezetek, köztük az
ENSZ, az országok kormányai és a főbb csoportok által globális, nemzeti és helyi szinten végrehajtandó feladatok átfogó
tervezetét tartalmazza.
6
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adatot látják el, mint a FN. A FN egy fontos feladata, hogy valamiféle rendet teremtsen az oktatási gyakorlatban.
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COP 15 konferencia kapcsán. 2010 a Biológiai
Sokféleség éve, 2011 pedig a Kémia Nemzetközi
Éve volt. A tanároknak kevés idejük jut arra, hogy
a fenntarthatóság valamennyi témakörével kapcsolatos új tartalmakat vagy tanítási módszereket
megismerjék, mivel azok feltűnnek, népszerűvé
válnak, majd elhalványulnak. Az oktatóknak egy
olyan tanítási keretre van szükségük, amely lehetővé teszi a fenntarthatósággal kapcsolatos különböző témakörök tanítását. A FN pedig biztosítja
ezt a keretet.

A FN-keret: mindenkiért
A fenntarthatósággal kapcsolatos problémák egymás után kerülnek a nyilvánosság középpontjába.
2009-ben a sajtó sokat foglalkozott a klímaváltozás problémájával, elsősorban a koppenhágai
Táblázat: Ún. „jelzős nevelések” listája
A biológiai sokféleséggel
kapcsolatos nevelés

Gazdasági nevelés

Néphagyományok

A nemek közötti egyenlőségre
nevelés

Globális nevelés

Női tanulmányok

Állampolgári ismeretek

HIV-vel és AIDS-szel
kapcsolatos ismeretek oktatása

Őslakos népekkel kapcsolatos
ismeretek

Békére nevelés

Holokauszthoz kötődő ismeretek
oktatása

Permakultúra gyakorlatok

Cunamira felkészítő nevelés

Jelenismeret

Rasszizmus elleni nevelés

Családi életre nevelés

Jövőtanulmányok

Rendszerszemléletre nevelés

Dohányzás elleni nevelés

Kábítószer-fogyasztás
megelőzésre nevelés

Szabadég nevelés

Egészséges táplálkozásra
nevelés

Katasztrófa-megelőzésre
nevelés

Szakmai nevelés

Együttműködésre nevelés

Kertészeti ismeretek

Számítástechnikai ismeretek

Életvezetési ismeretek

Konfliktuskezelésre nevelés

Személyiségfejlesztés

Emberi jogi ismeretek

Környezeti nevelés

Szexuális nevelés

Energiatudatosságra nevelés

Közösségi tanulmányok

Tapasztalati nevelés

Énkép-fejlesztés

Kulturális örökség tanulmányok

Természetismeret

Erőszakellenes nevelés

Médiaismeret

Természetvédelmi nevelés

Értékekre nevelés

Méltányosságra nevelés

Újrahasznosítási ismeretek

Fejlesztési ismeretek

Multikulturális ismeretek

Vállalkozási ismeretek

Felelős állampolgárrá nevelés

Munkahelyi oktatás

Vallásoktatás

Fogyasztóvédelmi nevelés

Nemzetközi tanulmányok

Vezetőképzés

Földrengéssel kapcsolatos
ismeretek

Népesség-tanulmányok

Világtanulmányok

…

Víztudományi nevelés
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Az Erősség Modell

Az Erősség Modell
Az alsó- és középfokú oktatásért felelős döAz
alapfokú és középfokú oktatásban az Erősség Modell azt állítja, hogy:
1. A fenntartható fejlődésre nevelés (FN) nem
egyetlen tudományterülethez tartozik.
2. Minden tudományág, tanár és adminisztrációs
munkatárs hozzájárul a FN-hez.
3. Az egyén és a szervezetek feladata a tantervben meglévő fenntarthatósággal kapcsolatos
vonatkozások felismerése, és azoknak egy átfogó FN-programba való integrálása.
4. Az oktatásért felelős döntéshozóknak (például
oktatási minisztereknek) támogatniuk kell azokat, akik részt vesznek az átfogó FN-program
létrehozásáért folytatott integrációs folyamatban.

●● Az egészségnevelés segíti a tanulókat környezetszennyezésnek az emberi szervezetet veszélyeztető kockázatainak felismerésében, valamint a kockázatviselésben.
●● Az olvasás fejleszti a tények és a vélemények
közötti eltérések felismerésének képességét,
és segíti a tanulókat abban, hogy a nyomtatott
médiában közzétett anyagokat kritikus szemmel
olvassák.
●● A történelem megtanítja a globális méretű változás fogalmát, és segíti a tanulókat annak felismerésében, hogy a változás több évszázada tart, és
hogy a civilizációnak olyan globális problémákkal
kell szembenéznie, mint a vízszennyezés.
●● A társadalomtudomány segíti a tanulókat
az olyan fogalmak megértésében, mint az
etnocentrizmus, a rasszizmus és a nemek közötti egyenlőség, valamint segít annak felismerésében, hogy ezek hogyan jelennek meg a körülöttük lévő közösségben és a világ egyes országaiban (például nők több órát gyalogolnak,
hogy a családnak ivóvizet hozzanak).

Ebben a megközelítésben az oktatás különböző
tudományterületeinek együttes ereje képes a FNhez kapcsolódó ismeretek, problémák, készségek,
értelmezések és értékek átadására.

A tudományterületek hozzájárulása
a FN-hez

A környezeti és a természettudományos nevelésnek a FN környezeti vonatkozásaihoz való
hozzájárulása a többi tudományterületek hozzájárulásánál sokkal elterjedtebb. Ennek ellenére
azon iskolák, ahol a polgári jogokra, az emberi
jogokra, a multikulturális és a rasszizmus elleni
ismeretekre, a nemek közötti egyenlőségre, az
iskolai zaklatásra és a béke fenntartására irányuló nevelési programot is alkalmaznak, jelentősen
hozzájárulnak a FN társadalomtudományi vonatkozásainak megvalósításához.

Az Erősség Modell kijelenti, hogy egyetlen tudományterület sem tekintheti a FN-t kizárólagos tulajdonának, és hogy a FN-hez minden tudományág hozzájárulhat. A fenntartható fejlődés számos
témaköre jelenleg is az iskolarendszerű oktatás
tantervének részét képezi, de ennek tényét, és
az adott témaköröknek a tágabb értelemben vett
fenntarthatósághoz való hozzájárulását még nem
ismerték fel. Valójában a FN és a fenntartható fejlődés olyan hatalmas kihívásokat állít elénk, hogy
azok megvalósításához sok tudományág együttes
hozzájárulása szükséges. A következő példában
különböző tudományágaknak a vízminőség témaköréhez való hozzájárulását illusztráljuk:
●● A matematika segíti a tanulókat a kis számok (például századrész, ezred- vagy milliomodrész) megértésében, amely hozzájárul a
szennyezettségi adatok értelmezéséhez.
●● A biológia segíti a tanulókat a környezetszen�nyezés élőlényekre gyakorolt hatásának megértésében.

A pedagógia hozzájárulása a FN-hez
A tartalmi elemeken túl a FN sokat merít a pedagógia különböző tudományterületeiből is:
●● vizsgálati módszereket a természettudományokból,
●● térbeli elemzést a földrajzból,
●● kommunikációs készségeket a nyelvekből,
●● kreatív gondolkodást a művészetekből,
●● magasabb rendű gondolkodást többféle tudományterületről.
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Az egyes tudományterületek különböző pedagógiai technikái és stratégiái hozzájárulnak a kreativitás, a kritikai gondolkodás és az élethosszig tartó
tanulás iránti vágy ösztönzéséhez – minden olyan
kognitív képesség fejlesztéséhez, mely támogatja
a fenntartható társadalmak létrejöttét.

Az Erősség Modell

lók az iskolákban eltöltött éveik alatt a fenntarthatóságról közvetlenül, különböző tantárgyak
keretein belül tanuljanak.
5. Szakmai fejlődési lehetőségek biztosítása a tanárok számára, és a nevelői közösség figyelmének felkeltése a FN-program iránt.
Az Erősség Modell alkalmazásához szükséges:
●● a tudományos és a pedagógiai vonatkozások
integrációjának felügyelete egy átfogó ESDprogram létrehozásához. Az integrációs folyamatban a kihagyást és az ismétlődést mellőzni
kell. Az ilyen integráció megvalósításához elengedhetetlen a szenior adminisztrátorok támogatása.
●● nevelési szakemberek és adminisztrátorok egy
csoportja – akik a fenntarthatóság és a FN tekintetében jól tájékozottak – hajtják végre a folyamatot. A FN és az Erősség Modell területén
jártas nevelésügyi szakemberek és adminisztrátorok generációjának létrejöttéhez a tanárképző
intézményeknek kifejezetten meg kell tanítaniuk
a FN és az Erősség Modell jelentőségét a tanárképzésben és tanártovábbképzésben résztvevő
tanárok és adminisztrátorok számára egyaránt.

Az Erősség Modell
megvalósításának folyamata
Az erősség-modell helyi szintű megvalósításához
az alábbiakra van szükség:
1. Gondoskodjunk arról, hogy a tanárok és az adminisztrátorok értsék a fenntarthatóság és a FN
alapfogalmait.
2. Vizsgáljuk meg a kötelező tantervet és a FNhez kapcsolódó iskolai tevékenységeket. (Lásd:
Tantervelemzés: Fenntarthatóság keresése a
meglévő tantervben című fejezetben.)
3. Határozzuk meg a kötelező tanterv lehetséges
területeit, amelyekbe a fenntarthatóságot és az
ahhoz kapcsolódó további ismereteket, problémákat, perspektívákat, készségeket és értékeket illusztráló példák beépíthetjük. (Lásd: Brief:
Reorienting Curriculum to Address Sustainability
and sample activities / A tanterv irányvonalának
módosítása a fenntarthatóság érdekében, és
mintafeladatok című tájékoztatót.)
4. A fenntarthatósággal kapcsolatos meglévő tartalom és az új elemek integrálása átfogó ESDprogramok létrehozása érdekében, hogy a tanu-

Hivatkozások
UNESCO. 2006. Education for Sustainable Development
Toolkit. Learning & Training Tools No.1. Letöltés: http://
unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152453eo.pdf
(2014. október 8.) elérhető itt is: http://www.esdtoolkit.org
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TANTERVELEMZÉS: FENNTARTHATÓSÁG
A JELENLEGI TANTERVEKBEN

Tantervelemzés: Fenntarthatóság
a jelenlegi tantervekben
A fenntartható fejlődés számos témaköre jelenleg
is az iskolarendszerű oktatás tantervének részét
képezi, de ennek a tényét, és az adott témaköröknek a tágabb értelemben vett fenntarthatósághoz való hozzájárulását még nem ismerték fel. A
fenntarthatóság fogalma több generációval ezelőtt
bukkant fel, és azóta folyamatosan fejlődik, de mai
nevét csak az 1980-as években kapta meg. Ennek ellenére a környezeti, társadalmi és gazdasági
fenntarthatóság számos témaköre jelen van a mai
tantervekben. Az oktatás irányvonalának a fenntarthatóság problémájának kezelése, és az Erősség Modell megvalósítása érdekében szükséges
módosításához fontos feladat a meglévő kötelező
tantervek tananyagát a FN-hez való hozzájárulásuk szempontjából megvizsgálni.
A tanterv elemzéséhez fontos lépés a fenntarthatóság három szférájához – környezet, társadalom és
gazdaság –kapcsolódó fogalmak, valamint a helyi
közösség vagy az adott ország szempontjából lényeges fenntarthatósági témakörök megkeresése.

megértése nélkül a fenntarthatóságról való tanulás
elvesztegetett idő vagy túl nehéz feladat lenne. A
fentiek következtében a tantervelemzéshez szükség van az alapvető fogalmak és a fenntarthatósághoz kapcsolódó fogalmak felismerésére.
1. Táblázat – Tanulási elvárások (Ökológiai középiskolai
tanterv, Tennessee, USA)

A közösség vagy az országok számára fontos
fenntarthatósági témakörök*:
Biológiai sokféleség
Klímaváltozás
Szegénység csökkentése
Nemek közötti egyenlőség
Egészségfejlesztés
Fenntartható mezőgazdaság
Fenntartható erdőgazdálkodás
Fenntartható fogyasztás
Béke és emberek biztonsága

Minősítés

Tanulási elvárás
(követelmény)

Nem kapcsolódik a
fenntarthatósághoz

Jellemezze az
anyagok áramlását
különböző biogeokémiai
ciklusokban.

A fenntarthatóság
szempontjából
alapvető

Jellemezze az
energia áramlását egy
ökoszisztémán keresztül.

Fenntartható
fejlődéshez tartozó

Foglalja össze az
emberiségnek az
ökoszisztémára gyakorolt
hatását.

Fenntartható
fejlődéshez tartozó

Jellemezze, hogy a
biológiai sokféleség
hogyan kapcsolódik
az ökoszisztéma
stabilitásához.

Módszertan
A tanterv fenntarthatósági szempontú elemzéséhez meg kell határozni, hogy az egyes elemek (például tanulási szabvány, kimeneti követelmény vagy
célkitűzés) az alábbiak közül melyik fő kategóriába
tartoznak: fenntartható fejlődéshez tartozó, a fenntarthatóság szempontjából alapvető, vagy nem
kapcsolódik a fenntarthatósághoz. Olvassuk végig
a tantervet, és az egyes tételeket a kódolási rendszer szerint jelöljük meg. Jobb, ha a tantervet két
ember is elolvassa, és ugyanazon kódolási rendszer alkalmazásával megjelöli. Ezt követően a két
dokumentumot össze kell vetni annak érdekében,
hogy fel tudjuk ismerni a két olvasónak a fenntarthatósággal kapcsolatos értelmezése közötti eltéré-

* A fenntarthatósági témakörök általában kormányzati dokumentumokban találhatók.

A fogalmak egy része alapvető fontosságú a fenntarthatóság megértéséhez, míg más részük közvetlenül kapcsolódik a fenntarthatósághoz. Például a
természeti erőforrások megőrzéséről vagy fenntartható felhasználásukról való tanulás a fenntarthatósághoz közvetlenül kapcsolódik; míg a természeti
erőforrások fogalmának megértése a természeti
erőforrások fenntartható hasznosításának megértése szempontjából fontos. Az alapvető fogalmak
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TANTERVELEMZÉS: FENNTARTHATÓSÁG
A JELENLEGI TANTERVEKBEN

Értelmezés

seket. Ha a kóddal ellátott dokumentumok lényegesen eltérnek egymástól, abban az esetben szükség van a tanterv újbóli átolvasására és a fenntarthatóság közös értelmezésére a kódolási rendszer
alkalmazásával. (Lásd 1. Táblázat)

A tanterv kódolását követően tegyük fel és
válaszoljuk meg az alábbi kérdéseket:
●● A kötelezően előírt tanterv jelenleg mennyi fenntarthatóságra vonatkozó ismeretet, készséget,
értéket és perspektívát tartalmaz?
●● A „fenntarthatósághoz tartozóként” megjelölt
meglévő tantervi elemeket hogyan lehet úgy
megtanítani, hogy azok nyíltan hozzájáruljanak
a fenntartható fejlődéshez?
●● A különböző tudományterületek kapcsán, és az
iskolai tanulmányok során elsajátított fenntarthatósági fogalmak hogyan integrálhatók úgy,
hogy a tanulók megértsék a fenntarthatóság paradigmáját, és a fenntarthatóbb jövő felé vezető
útvonalakat?

A kódolási rendszer létrehozása
Egy tanterv vonatkozó részeit megjelölő kódolási
rendszer létrehozása és következetes használata
a tantervelemzés egyik központi feladata. A kódolás folyamata rendkívül egyszerű: a tantervnek a
fenntarthatósággal kapcsolatos részeit színes ceruzával jelöljük meg (például zölddel a környezeti,
sárgával a társadalmi, rózsaszínnel a gazdasági
vonatkozásokat). Ezt követően társítsunk színeket a kiválasztott fenntarthatósági témakörökhöz
(például pirosat a szegénység csökkentéshez). A
következő lépésben húzzuk alá szaggatott vonallal
a fenntarthatóság szempontjából alapvető fogalmakat, és folytonos vonallal a fenntarthatósághoz
tartozó fogalmakat. Ne jelöljük színessel a fenntarthatósághoz nem kapcsolódó kifejezéseket. A
vonatkozó részek jelölésére kódolási szoftver is
rendelkezésre áll.

A fenntarthatóságnak a tantervben
szereplő elemeit miért nem lehet
akként is tanítani?
Természetes, hogy a fenntartható fejlődéshez
kapcsolódó számos témakör már ma az alap- és
középfokú iskolai tanterv részét képezi. Sok tanár
azonban nem ilyen formában tanítja azokat. Ennek
a következetlenségnek az lehet az oka, hogy:
●● nincs arra vonatkozó utasítás, hogy a fenntarthatóság tanítását a tanórai tevékenység részévé kellene tenni,
●● a tanárok nem ismerik fel a fenntarthatósághoz
kapcsolódó tartalmakat, vagy
●● a tanárok nem rendelkeznek azokkal a képességekkel, amelyek révén a témaköröket összekapcsolhatnák a fenntarthatóság paradigmájával.

Példák a társadalomhoz és a fenntarthatósághoz kapcsolódó tanulási célkitűzésekre
Az indiai Középfokú Oktatás Központi Bizottsága által 2012-re előírt középiskolai tantervnek a
fenntarthatóságra vonatkozó tanulási célkitűzései az alábbiakat foglalja magába:
●● A gyermekben mint fogyasztóban tudatosítani
saját jogait és kötelességeit.
●● Ismerjék meg az [alapvető] jogok valós élethelyzetekben való gyakorlásának módját és
megvonásának tüneteit.
●● Értékeljék és nézzék kritikus szemmel a kormányzat mint élelmiszerellátó szerepét. (Ez a
tanulási célkitűzés az emberi biztonság fenntarthatósági témaköréhez is kapcsolódik, így a
kódolás során kétszer is megjelölhető.)

A fenntarthatóság hogyan építhető
be az iskolai tanulmányokba?
Az egyik fontos probléma, hogy általában nincsenek arra vonatkozó előírások, hogy a fenntarthatóság elemeit hogyan lehet az egyik tantárgyból
átvinni a másikba vagy az iskolai évek során végigvinni a tanterven. Figyelembe véve, hogy a kötelezően előírt tanterv gyakran túlságosan nagy
– annyira, hogy sok tanár úgy érzi, az nem is tanítható meg egyetlen tanév alatt –, és kevés idő
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marad arra, hogy az ismereteket a pedagógus egy
adott tudományterületről átvigye a másikba (például földrajzból az irodalomba), vagy az előző évről
a következőre. Jól tudjuk, hogy a gyerekek és a
serdülők a fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteiket általában nem használják több tudományterületen és a teljes iskoláskor során. Az ismeretek
ilyen típusú átalakítását és kombinálását nyíltan és
tudatosan tanítani kell, hogy a fenntarthatóság tágabb értelemben vett képe ne vesszen el.

TANTERVELEMZÉS: FENNTARTHATÓSÁG
A JELENLEGI TANTERVEKBEN

meglévő és a konzultációs folyamat eredményeinek összevetése során végzett hiányelemzés meghatározhatja a további szükséges elemeket.
Legalább ennyire fontos a tanterv olyan szempontú elemzése, amely az idejétmúlt és a nem fenntartható fejlődést tanító fogalmak azonosítására
irányul. A tanterv irányvonalának módosításakor9
ezeket a fogalmakat el kell távolítani a tantervből.

Hivatkozások
Central Board of Secondary Education. 2010. Secondary
School Curriculum: 2012 Main Subjects Volume 1. Letöltés. http://www.cbseacademic.in/web_material/Curriculum/Secondary/2014_15_Secondary_Curriculum_Volume_1.pdf (2014. október 8.)
Tennessee Department of Education. 2010. Curriculum
Standards: Secondary 9 – 12: Science: Ecology. p. 41
Letöltés: http://www.tennessee.gov/sbe/2008Januarypdfs/
IV%20E%20%20Science%20Curriculum%20Standards.
pdf (2014. október 8.)

Mi az, ami hiányzik?
A tantervelemzés gyakran olyan alapvető megállapításokhoz vezet, amelyek a tanterv irányvonalának módosításához elengedhetetlenek a fenntartható fejlődés érdekében. Például a társadalomtudományi tanterv valószínűleg nem tartalmazza a
„méltányosság” vagy a „társadalmi igazságosság”
kifejezéseket, holott mindkét fogalom a fenntartható társadalmak nélkülözhetetlen eleme. A tartalmi
hiányelemzés7 a tantervi irányvonal módosításának fontos része a fenntartható fejlődés érdekében. Az ESD szükségesnek tartja a fenntarthatósághoz kapcsolódó ismeretek, készségek, értékek, perspektívák és problémák tanítását. Számos
országban a tantervek tartalmazzák a vonatkozó
ismereteket, készségeket, azonban az értékek és
perspektívák a valóságban a nyomtatott tantervben nem jelennek meg.

A következő lépések
A több érdekelt csoport részvételével megvalósuló
konzultációs folyamat során meghatározhatjuk a
közösség vagy az ország8 fenntarthatóbb jövőjének
megteremtéséhez szükséges ismereteket, készségeket, értékeket és perspektívákat. Ezt követően a
A hiányelemzés (gap analysis) a meglévő állapotot vagy teljesítményt összeveti a potenciális vagy ideális állapottal vagy
teljesítménnyel.
7

A fenntartható fejlődés célkitűzéseivel vagy oktatásával foglalkozó közösségi fórumok megszervezésével kapcsolatban további információért, tekintse át a „Creating
Community Sustainability Goals: Deciding what is important”
and “Community Forum” in the Education for Sustainable
Development Toolkit című dokumentumot. Letöltés: http://
www.esdtoolkit.org/community _goals/deciding_important.
htm és http://www.esdtoolkit.org/reorient_edu/forum.htm
8

Lásd: “Weeding the Curriculum” in the Education for
Sustainable Development Toolkit. Letöltés: http://www.esdtoolkit.org/reorient_edu/weeding.htm
9
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A FENNTARTHATÓSÁG
„EGÉSZ INTÉZMÉNYES” MEGKÖZELÍTÉSE

A fenntarthatóság iskolai szintű,
„egész intézményes” megközelítése
A tanulók az iskolában a hivatalosan előírt tananyagnál többet tanulnak. Kulturális normákat, értékeket és magatartásformákat is elsajátítanak a
tanároktól, a technikai munkatársaktól, adminisztrátoroktól és a többi tanulótól, valamint a közvetlen
környezetüktől (például az épületek és a szabad terek hatásaként). A tanulók gyorsan rájönnek arra,
hogy amit tanultak, és ami körülöttük történik, lényegesen eltér egymástól. Például ha az energiamegtakarításról tanultak, de az iskolában ezek a
lépések nem valósulnak meg, azt a tanulók hamar
észreveszik. Ezért − és más okok miatt is − a fenntarthatóság iskolai szintű megközelítése rendkívül
népszerű témává vált.
A fenntarthatóság iskolai szintű megközelítése a
helyszín függvényében különböző formákat ölthet.
Az iskolai szintű megközelítésre általánosságban
az alábbiak jellemzők:
●● Az iskolai tanterv tartalmazza a fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteket, készségeket,
perspektívákat és értékeket.
●● A tanulás magába foglalja a valós életből vett
problémákat is a tanulók motivációjának és tanulásának ösztönzése érdekében.
●● Az iskola olyan fenntartható világképpel rendelkezik, amely a másokkal, az iskolai eszközökkel

Tanterv
Az iskola
éthossza

A tanulók
részvétele a
döntéshoza
talban

Az iskola és
a közösség
közötti együttműködés

A fenntarthatóságra
neveléshez és
tanuláshoz tartozó
iskolai területek

A való életből
vett ügyek

●●

●●
●●
●●

●●
●●

és a környezettel való bánásmódban is megnyilvánul.
Az iskolavezetési gyakorlatok a fenntarthatóságot tükrözik (például beszerzés, víz- és energiafelhasználás, hulladékgazdálkodás).
Az iskolai irányelvek a környezeti, társadalmi és
gazdasági fenntarthatóságot tükrözik.
Az iskola és a közösség közötti együttműködés
támogatott.
A különleges rendezvények és a tanórán kívüli
tevékenységek során alkalmazzák és ösztönzik
a fenntarthatósággal kapcsolatos tanulást.
A tanárok részt vesznek az iskola életét befolyásoló döntések meghozatalában.
Az iskolák gyakran egyetlen fenntarthatósági
tevékenységgel kezdenek, ami később más módokat is ösztönöz. Az idő múltával az iskola a
dokumentumaiba építi, és megtartja a fenntartható gyakorlatok egy részét.

Ideális esetben az iskola irányelvei, az iskolai gyakorlata és a mindennapi munka, azaz az egész
iskola a fenntarthatóságot tükrözi. A munkatársak
felvétele és kölcsönzése a méltányosságot tükrözi, ami a társadalmi fenntarthatóság lényegi eleme.
Vajon minden tanulót egyenlőként tekintenek-e,
tekintet nélkül annak etnikai hovatartozására, nemére vagy
rasszára? Az iskola munkatársainak összetételében tükröződik-e a helyi közösség etnikai,
Iskola
faji és nemi összetétele (például
üzemeltetés
vannak-e a testületnek etnikai
kisebbséghez tartozó tagjai)? A
beszerzésre vonatkozó irányelvekben tükröződnek-e a gazdaIskolai
irányelvek
sági fenntarthatóság alapelvei?
és szabályok
Újhasznosított papírt rendelnek,
és a nagyvállalat helyett azt a helyi kereskedőtől vásárolják meg?
Az építkezési és a karbantartási
Rendezvények,
gyakorlatban tükröződik a gazdaesemények
sági fenntarthatóság? A víz- és
energiatakarékosság módszereit
alkalmazzák-e? Vajon a mellék46

FN FORRÁSGYŰJTEMÉNY – ALAP- ÉS KÖZÉPFOKÚ
OKTATÁSÉRT FELELŐS DÖNTÉSHOZÓK SZÁMÁRA

helyiségek takarítására nem mérgező és környezetbarát tisztítóeszközöket használnak-e?
A közösségen belüli iskolai szintű megközelítés kidolgozásához kezdjük az iskolai és közösségi eszközök leltárba vételével. Ezt követően készítsünk
listát a lehetséges projektekről. Rangsoroljuk a tevékenységeket fontosság és az eszközök elérhetősége szerint. Végül válasszunk ki egy egyszerűen
megvalósítható tevékenységet. A kezdeti siker más
eredményes projekteket hoz majd.
Lásd a következő Mintafeladatokat:
ESD Lens Review Tool 12: ESD and sustainable
schools.
Education for Sustainable Development Toolkit:
Stoplight Activity.

A FENNTARTHATÓSÁG
„EGÉSZ INTÉZMÉNYES” MEGKÖZELÍTÉSE

után a 82. oldalon érhető el. A Review Tool 12 fenntartható iskolai ellenőrzést tartalmaz, hogy segítse
az iskolákat a változásra és a fejlődésre irányuló
célkitűzések meghatározásában. http://unesdoc.
unesco.org/images/0019/001908/190898e.pdf
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Az ESD Lens Review Tool 12: ESD and sustainable
schools című anyag az alábbi hiperlink megnyitása
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JELZŐLÁMPA ESZKÖZ A FENNTARTHATÓSÁGI
PROJEKTEK RANGSOROLÁSÁRA

Jelzőlámpa eszköz a fenntarthatósági projektek
rangsorolására
LEÍRÁS: A fenntarthatósági projektek sorrendjének meghatározása fontosság és a források hozzáférhetősége szerint.
CSOPORT NAGYSÁGA: Ez a feladat egyénileg
vagy csoportban is elvégezhető.
ANYAGOK: Fontosság és források elérhetősége
című űrlap – egy vagy két lap résztvevőnként.
„Jelzőlámpa űrlap” – résztvevőnként egy.
Piros, sárga és zöld zsírkréta vagy színes ceruza.
A futó vagy lehetséges fenntarthatósági projektek
listája.
Megjegyzés: A feladat megkezdése előtt hasznos
listát készíteni az iskolai szintű lehetséges fenntarthatósági projektekről. Ha ilyen lista nem áll rendelkezésre, úgy a résztvevőknek a feladat megkezdése előtt fel kell eleveníteniük a jelenlegi és jövőbeli
projekteket (Lásd az 1. oldalsávot az iskolai szintű
fenntarthatósági projektek megtekintéséhez.) A
lehetséges fenntarthatósági projektek listájának
összeállításához lásd a Making Your Ideas Fly!
című anyagot, ami az Education for Sustainable
Development Toolkit dokumentumban érhető el az
alábbi hivatkozásra kattintva:

●● Szociális szolgáltatások pontja az iskola területén belül.
●● Ingyenes fogászati szűrés a tanulók számára.
IDŐ: 30 perc

Feladat menete:
1. A Fontosság és források elérhetősége című űrlapon állítsunk össze egy listát a lehetséges iskolai
fenntarthatósági projektekről. Minden lehetséges
projekt tekintetében:
●● Karikázzuk be azt a számot, ami az adott lehetséges projektnek az iskolai vagy közösségi
fenntarthatósági célok megvalósításában betöltött szerepének jelentőségét jelöli.
●● Karikázzuk be a források elérhetőségét jelölő
számot.
●● Adjuk össze a fontosságra és a források elérhetőségére adott számokat, és az összpontszámot
jegyezzük le a lehetséges projekt címe mellé.
●● Számítsuk ki az egyes projektek átlagát.

http://www.esdtoolkit.org/reorient_edu/ideas_fly.htm.

2. a „Jelzőlámpa űrlap”-on készítsünk listát a lehetséges projektekről az összesített pontszámuk
alapján, a legmagasabb pontszámot kapott projekttel kezdve.
3. Színezzük zöldre annak a projektnek a lámpáját, amihez azonnal hozzákezdhetünk. Színezzük
a lámpát sárgára, ha a csoport úgy dönt, hogy az
adott projektet későbbre halasztja. Színezzük a
stoplámpát pirosra, ha a projekt nem fontos, vagy
a forrásai nem érhetők el.
4. Kezdjük el a zöld lámpával jelzett projektek tervezését. Beszéljük meg a sárgával jelölt projektek
előkészítését.

1. oldalsáv. Az iskolai szintű fenntarthatósági
projektek példái
●● Az egész iskolára kiterjedő hulladékgazdálkodás.
●● A büfé és a kert hulladékainak komposztálása.
●● Hulladékcsökkentő program.
●● Energiagazdálkodás.
●● Víztakarékossági program.
●● Iskolakert vagy természetes terület.
●● Újrahasznosító pont művészeti alapanyagok
számára.
●● Béke-liget vagy konfliktusmegoldó hely létrehozása.
●● Újrahasznosítási program.
●● A környezetre ártalmas tisztítószerek biztonságos szerekkel való helyettesítése.
●● A benti levegő minőségének vizsgálata.
●● Iskolai reggeli program a rászoruló tanulók
számára.

Forrás:
UNESCO. 2006. Education for Sustainable Development
Toolkit. Learning & Training Tools No. 1. Letöltés: http://
unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152453eo.pdf;
elérhető itt is: http://www.esdtoolkit.org/reorient_edu/stoplight.htm (2014. október 8.)
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FN FORRÁSGYŰJTEMÉNY – ALAP- ÉS KÖZÉPFOKÚ
OKTATÁSÉRT FELELŐS DÖNTÉSHOZÓK SZÁMÁRA

JELZŐLÁMPA ESZKÖZ A FENNTARTHATÓSÁGI
PROJEKTEK RANGSOROLÁSÁRA

Űrlap: Fontosság és a források elérhetősége
FONTOSSÁG

Lehetséges projekt: _________________________

Alacsony

1

2

3

4

5

Magas

A FORRÁSOK ELÉRHETŐSÉGE

Összesített pontszám: _______________________

Nehéz

1

2

3

4

5

Könnyű

1

2

3

4

5

Magas

FONTOSSÁG

Lehetséges projekt: _________________________

Alacsony

A FORRÁSOK ELÉRHETŐSÉGE

Összesített pontszám: _______________________

Nehéz

1

2

3

4

5

Könnyű

1

2

3

4

5

Magas

FONTOSSÁG

Lehetséges projekt: _________________________

Alacsony

A FORRÁSOK ELÉRHETŐSÉGE

Összesített pontszám: _______________________

Nehéz

1

2

3

4

5

Könnyű

1

2

3

4

5

Magas

FONTOSSÁG

Lehetséges projekt: _________________________

Alacsony

A FORRÁSOK ELÉRHETŐSÉGE

Összesített pontszám: _______________________

Nehéz

1

2

3

4

5

Könnyű

1

2

3

4

5

Magas

FONTOSSÁG

Lehetséges projekt: _________________________

Alacsony

A FORRÁSOK ELÉRHETŐSÉGE

Összesített pontszám: _______________________

Nehéz

1

2

3

4

5

Könnyű

1

2

3

4

5

Magas

FONTOSSÁG

Lehetséges projekt: _________________________

Alacsony

A FORRÁSOK ELÉRHETŐSÉGE

Összesített pontszám: _______________________

Nehéz
Forrás: http://www.esdtoolkit.org/reorient_edu/stoplight_wksht_imp.htm
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1

2

3

4

5

Könnyű

FN FORRÁSGYŰJTEMÉNY – ALAP- ÉS KÖZÉPFOKÚ
OKTATÁSÉRT FELELŐS DÖNTÉSHOZÓK SZÁMÁRA

JELZŐLÁMPA ESZKÖZ A FENNTARTHATÓSÁGI
PROJEKTEK RANGSOROLÁSÁRA

Űrlap: Jelzőlámpa
Projekt:
_________________
_________________
_________________





Javaslat

Projekt:

Stop

_________________

Várj

_________________

Start

_________________

Összpontszám: _______

_________________
_________________





Javaslat

Projekt:

Stop

_________________

Várj

_________________

Start

_________________

Összpontszám: _______

_________________
_________________

Stop
Várj
Start

Javaslat





Stop
Várj
Start

Összpontszám: _______

Projekt:
_________________





Összpontszám: _______

Projekt:
_________________

Javaslat





Javaslat

Projekt:

Stop

_________________

Várj

_________________

Start

_________________

Összpontszám: _______

Összpontszám: _______

Forrás: http://www.esdtoolkit.org/reorient_edu/stoplight_wksht.htm
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Javaslat





Stop
Várj
Start

FN FORRÁSGYŰJTEMÉNY – PEDAGÓGUSOK
ÉS DÖNTÉSHOZÓK SZÁMÁRA

A UNESCO FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉSI (FN)
ESZKÖZEI ÉS FORRÁSAI

A UNESCO fenntarthatóságra nevelési (FN)
eszközei és forrásai
Education for Sustainable Development Toolkit
http://unesdoc.unesco.org/
images/0015/001524/152453eo.pdf
Az ESD Toolkit egy egyszerűen használható kézikönyv a nevelés és a fenntartható fejlődés ötvözésének megkezdéséhez. Az ESD Toolkit három
elemet tartalmaz:
(1) A fenntarthatóság és a FN (fenntarthatóságra
nevelés) bemutatása.
(2) A FN fő témaköreinek és elemeinek leírása, valamint a FN iskolai szinten való alkalmazásának
módja.
(3) Feladatok az iskolák és a közösségek támogatására a fenntarthatóság fogalmának megértése, a
fenntarthatósági célok kidolgozása, és a tanterv
irányvonalának módosítása terén a fenntarthatóság jegyében, valamint a nevelési rendszeren
belüli változás kezdeményezésében.

Teaching and Learning for a Sustainable Future
http://www.unesco.org/education/tlsf/
A multimédiás tanárképző program 100 órányi (25
modul) szakmai fejlesztést tartalmaz tanárképző
és tanártovábbképző kurzusokon való felhasználásra, tantervfejlesztők, oktatáspolitikai döntéshozók és oktatóanyagok szerzői számára.

UNESCO Associated Schools Second
Collection of Good Practices: ESD
http://unesdoc.unesco.org/
images/0018/001812/181270e.pdf
A gyűjtemény 23 FN-i projekt leírását tartalmazza
az UNESCO öt régiójából. A FN-projektek a FN
holisztikus és interdiszciplináris megközelítésére
épülnek. A gyűjtemény a tanároknak a különböző
iskolákban és tanulási környezetben betöltött számos szerepének jelentőségét hangsúlyozza.

A dokumentum segítséget nyújt az iskoláknak és a
közösségeknek az olyan folyamatok kidolgozásában, amelyek célja a helyileg releváns és kulturálisan megfelelő nevelés megteremtése.

Regional Collection of Good Practices: Millennium Development Goals and Education
for Sustainable Development in Asia and the
Pacific Region
http://unesdoc.unesco.org/
images/0018/001873/187337e.pdf
A kiadvány az UNESCO-nak az Associated
Schools network (ASPnet) keretében megvalósított jó gyakorlatok mintáit mutatja be az ázsiai és
a csendes-óceáni régióban. A kiadvány gyakorlati
útmutatót nyújt a FN-nek a Millenniumi Fejlesztési
Célok megvalósításában betöltött szerepének jobb
megértéséhez. Öt ország (Indonézia, Koreai Köztársaság, Pakisztán, Srí Lanka és Üzbegisztán)
kilenc iskolai projektje illusztrálja, hogy a FN témakörei és a Millenniumi Fejlesztési Célok hogyan
értelmezhetők az adott tanulási kontextusban. A
projektek a FN altémáival foglalkoznak, köztük az
őslakosok ismeretanyagával, a klímaváltozással, a
biológiai sokféleséggel és a szegénység csökkentésével.

ESD Lens: A Policy and Practice Review Tool
http://unesdoc.unesco.org/
images/0019/001908/190898e.pdf
A kiadvány támogatást nyújt a döntéshozók és a
gyakorló tanárok számára a tanterv irányvonalának
módosítására irányuló folyamat kezdeményezésében, nemzeti vagy iskolai szinten. Az ESD Lens 13
eszközt és egy FN-i cselekvési tervet tartalmaz.

Teachers’ Guide for Education for Sustainable
Development in the Caribbean
http://unesdoc.unesco.org/
images/0016/001617/161761e.pdf
A kiadvány a FN megvalósulását célzó nevelésnek
a tanári gyakorlatba való integrációját segíti. Célközönségét a karibi térség valamennyi oktatási szintjét
képviselő tanárai és tanárképzői jelentik. A dokumentumban leírt tapasztalatok célzott felhasználási
területe a régió osztálytermei, iskolái és közösségei.
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