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A Pannon Egyetem Intézményfejlesztési Tervéből:

„Az intézmény szakmai portfóliója integráló elemének a

környezet-technológia (fenntarthatóság) multidiszciplináris

kutatás-fejlesztési témacsoportot választottuk.” (2016.03.31.)



A fenntarthatóság oktatási problémái:

• tudás-dobozok: részismeretek elkülönülése

következmény: rendszertelen tudás.

• információs káosz: ellentétes információk

 következmény: bizonytalanság. 

• inter-generációs tétlenség: „(régóta) tudjuk ↔ még-

sem tesszük”

• „Bolygó Kapitány” szemlélet: „a szuperhős megment”.



ÖKOLÓGIAI-TÁRSADALMI-GAZDASÁGI VÁLSÁGOK



H. Bosch: Gyönyörök kertje 

(1503-1515, részlet) 



Hogyan

mentsük meg…

…a világot?

A felsőoktatásban adandó válasz:

a fenntarthatóság komplex és széles

körű oktatási programjai.



Rátekintés: lássuk az egészet (holizmus).



Példa: az erős magas 

légköri nyugati szelek 

Európa fölé hozták a 

Kanada É-i részén 

2017. aug. közepén ki-

tört erdőtüzek füstjét.

A kanadai füstöt hozó 

szelek légpályái.

08.14.

08.21.

A globális 

rendszerek 

összefüggései

„Pillangó hatás”



Analízis: lássuk a részleteket.



Integrált módszer:

• fenntarthatósági kurzusok rendszere (Dr. Alföldi Zoltán):

• Humánökológia (2007-től, 248 fő)

• Bioetika (magyar + angol nyelven, 2006-től, 206 + 30 fő)

• Környezeti nevelés (2011-től, 140 fő)

• terepgyakorlatok és kutatótáborok (Dr. Bódis Judit)

• hallgatói-oktatóiTáj és EmberKlub(Dr. Bódis Judit - Búzás Előd)

• „Vissza a gyökerekhez”: ismeretterjesztő előadások

• óvónők-pedagógusok továbbképzése (Dr. A.Z. – Dr. B.J.)

• e-learning tananyagfejlesztés (Ökológia, magyar + angol)

• környezeti nevelés a felnőttoktatásban (prezi, Szabó Éva)



A fenntarthatóság elméleti oktatásának rendszere

a Pannon Egyetem Georgikon Karán (Keszthely):



A Környezeti nevelés

kurzus pedagógiai alapjai

IQ + EQ tudás- és erkölcs-alapú

társadalom,

érzelmi + szellemi elköteleződés

Kentenich pedagógia



• „Helyi hősök” szerepe

(Joseph Campbell, mitológus)

• Jó példák felmutatásának fontossága

(Kopp Mária, orvos - Freund Tamás, agykutató)

• Együttműködő kreatív közösségek

(Ezio Manzini, közgazdász)



Tim Dechristopher 2008-ban Utah-ban földárverésen 1.8 millió US$

értékben ál-licitált, hogy megvédjen 9,000 ha területet

új olaj- & gázmezők nyitásától nemzeti parkok közelében

→ 2011-ben 2 éves börtönbüntetésre ítélték (letöltötte).

MOTIVÁCIÓ:

• T.D.: „A környezetünk súlyos veszélyben van?

• Oktató: “Sajnálom, de a mi nemzedékünk súlyosan vétkezett az 

utánunk jövők ellen.”

• T.D.: „E szavak egyszerre megváltoztatták a gondolkodásomat.”



Terepgyakorlatok











Táj és Ember Klub



1.
55.







Természetvédelmi kutatótáborok

Zala, Kalotaszeg, Gyimes, Moldva: tájtörténet, 

etnoökológia, élőhely térképezés, védett növények 

felvételezése (2012-, Táj és Ember Klub).



„Vissza a gyökerekhez”

bemutatók,

ismeretterjesztő előadások



Képzés nemzetköziesítése



Hogyan tehetjük 

hatékonyabbá a környezeti 

szemléletformálást?!

„PEDAGÓGIAI 

FORRADALOM A 

FELNŐTT 

KÖRNYEZETI 

NEVELÉSBEN” -

interaktív tananyag a 

módszertani megújulás 

érdekében (Prezi)

A történetmesélés az oktatás 

egyik ősi formája.

Napjainkban így „meséljük a 

történeteket” a felnőttoktatásban.



Interaktív tananyag
környezeti nevelők számára

CÉLJA:

1.  a felnőttoktatók számára hatékony 
forrás önálló tanuláshoz, 
önfejlesztéshez,

2. csoportos foglalkozás során 
interaktív előadásként/prezentációs 
eszközként is alkalmazható. 



4 modul:
1. Modern pedagógiai megközelítések, módszerek
2. Élethosszig tartó tanulás koncepciójának 

megismertetése
3. Angol-magyar természetvédelmi szakszótár
4. Vállalkozókészség fontossága a természetvédelemben

• Angol-magyar szakszótár: 737 kifejezés (általános, 
specifikus természetvédelmi kifejezések, a tananyaghoz 
tartozó kifejezések)

• Kb. 100 különböző angol és magyar nyelvű forrás





Köszönjük a figyelmet!


