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A kutatás célja 
A kutatás célja a készülő Fenntartható jövő/Zöld föld taneszközcsomaghoz kapcsolódó európai uniós 

és unión kívüli európai gyakorlatok megismerése és a készülő csomaggal történő összehasonlító 

elemzése, különös tekintettel a Kárpát-medence és a V4-ek országaira. A nemzetközi példák 

gyűjtésének és összemérésének célja az újonnan fejlesztett termék nemzetközi palettán történő 

elhelyezése, sajátosságainak és hozzáadott értékének megismerése. 

A kutatás fókusza, az összehasonlítás tárgya 
Bár tananyagfejlesztés jelenlegi, első ütemében csak a gimnázium 9-10. évfolyamos tanulóknak szóló 

tananyag kerül kifejlesztésre, a kutatás fókuszában az általános iskola felső tagozat (5-8. évfolyam) és 

gimnázium 9-12. évfolyamának szóló nemzetközi fenntarthatóságra nevelést célzó gyakorlatai állnak. 

A kutatás során megvizsgáljuk és összehasonlítjuk az egyes uniós tagállamokban a fenntarthatóság 

oktatásában használt tanterveket, és amennyiben elérhető a tantárgyakat és tankönyvek fókuszait, 

tartalomjegyzékét. 

 

A vizsgálat első szakaszában a régiónkhoz tartozó, jelentősebb magyarajkú kisebbséggel rendelkező 

országok oktatási rendszereit vesszük górcső alá a kiterjeszthetőség, a jó példák átvétele érdekében. 1  

A vizsgálat második ütemében két nyugati és egy északi tagállam, Németország, Ausztria és Finnország, 

valamint a Visegrádi Együttműködés további két tagországának, Lengyelország és Csehország  

gyakorlatát vizsgáljuk. 

A kutatásban arra keressük a választ, hogy jelenleg fejlesztés alatt álló taneszközcsomag a külföldi 

példákkal összehasonlítva mennyiben újszerű, milyen erősségei, sajátosságai vannak.  

                                                           

1 Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia  
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Előzetes feltételezésünk szerint több szempontból is egyedülállónak mondható, melyek az 

összehasonlítás szempontjainak alapját képezik:  

 illeszkedik a Nemzeti Alaptantervhez, 

 megközelítése komplex, rendszerszemléletű,  

 témái szorosan kapcsolódnak tanulók mindennapi életéhez,  

 a környezeti fenntarthatóság áll a fókuszában (de jelen van a társadalmi és gazdasági dimenzió 
is) 

 szintetizáló, gyakorlatokra épített tanórák 

 a tanulók számára izgalmas, újságszerű forma 

A kutatás módszere 
A kutatás elsődleges módszere dokumentumelemzés, melynek keretein belül összegyűjtjük a vizsgált 

országok ISCED 2 és ISCED 3 szintű nemzeti alaptanterveit, tantárgyak leírásait és tankönyveit, majd 

kulcsszavas kereséssel megvizsgáljuk, hogy hogyan jelenik meg bennük a fenntarthatóság oktatása 

(kulcsszavak: fenntarthatóság, környezet, természet, ökológia). Az összehasonlítás során felhasznált 

források továbbá az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának Fenntarthatóság Oktatásáért Felelős 

Bizottságának (UNECE Steering Committee for ESD) fenntartható fejlődéssel kapcsolatos oktatási 

stratégiájához kapcsolódó monitoring jelentések, melyek körvonalakban bemutatják a 

fenntarthatóság oktatásának helyzetét az adott országban. 

A dokumentumelemzés kiegészül UNECE ESD (Education for Sustainable Development, Oktatás a 

fenntartható fejlődésért) koordinációs irodái által javasolt adatbázisokkal, valamint az eredmények 

validálása érdekében visszajelzést, kiegészítést kérünk UNESCO ESD irodájától és az IUCN CEC 

(Természetvédelmi Világszövetség Oktatási és Kommunikációs Bizottsága) oktatással foglalkozó 

európai uniós tagjaitól. 

Az oktatási rendszerek szintjei 
A kutatás az általános iskola felső tagozat (5-8. évfolyam) és gimnázium 9-12. évfolyamának szóló 

nemzetközi fenntarthatóságra nevelést célzó gyakorlatainak összehasonlítását célozza. A különböző 

nemzetek oktatási rendszereiben országonként kisebb-nagyon eltérések tapasztalhatók. Éppen ezért 

az összehasonlítás alapjául az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerét, az ISCED-et 

(International Standard Classification of Education) vettük alapul. Ebben a struktúrában az 

összehasonlítás alapjául szolgáló magyar általános iskola felső tagozat (5-8. évfolyam) - mint a 

középfokú oktatás alsó szintje - az ISCED 2-nek, az általános képzést nyújtó, érettségire felkészítő 

gimnázium (9-12. évfolyam) az ISCED 3-nak felel meg.  

Az alábbi táblázat a vizsgált országok oktatási rendszereinek „ISCED 2” és „ISCED 3” szintű oktatási 

intézményeit bemeneti és kimeneti életkor és évfolyam szerint. 
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Ország 
ISCED 2: A középfokú 
oktatás alsó szintje 

Kor Évfolyam 
ISCED 3: 

Középfokú oktatás 
felső szintje 

Kor Évfolyam 

Magyarország 

Általános iskola - Felső 
tagozat 

10-14 5-8 
Gimnázium 

14-18 9-12 

Románia Gimnaziu 11-15 5-8 Liceu 15-19 9-12/13 

Szerbia Osnovna skola - II ciklus 
10,5-14,5 5-8 

Gimnazija 
14,5-
18,5 

9-12 

Szlovákia Základná škola -2. stupen  

10-15 
vagy 11-

15 
5-9 / 6-9 

Gymnázium 
15-19 10-13 

Szlovénia Osnovna šola 12-15 7-9 Gimnazija 15-19 10-13/14 

Horvátország Osnovna škola 11-15 5-8 Gimnazija 15-19 9-12 

Ausztria 

Allgemeinbildende 
Höhere Schule - 
Unterstufe 

10-14 5-8 
Allgemeinbildende 
Höhere Schule - 
Oberstufe 

15-18 9-12 

Finnország Perusopetus 13-16 7-9 Lukiokoulutus 16-19 10-12 

Németország Gymnasium - Unterstufe 
10-15 5-10 

Gymnasium - 
Oberstufe 

16-19 11-13 

Lengyelország Szkoła Podstawowa 
11-15 5-8 

Liceum 
ogólnokształcące 

15-19 9-12 

Csehország 

Základní škola - Druhý 
stupeň 

11-15 6-9 Střední škola - 
Všeobecné obory 

15-19 10-13 

 

Magyarország 

Fenntarthatóság szerepe a Nemzeti Alaptantervben 
A jelenleg készülő tantárgy és a hozzá kapcsolódó tankönyv évtizedes igényeket elégít ki a hazai 

fenntarthatóságra nevelésben és a szakemberek körében, amely mindenképp üdvözítő. A 

taneszközcsomag Nemzeti Alaptantervhez illeszkedése okán a nemzetközi összehasonlításokat 

megelőzően azonban először érdemes megvizsgálni, hogy a NAT-ban milyen formában és mélységben 

jelenik meg a fenntarthatóság oktatása (ESD). Ennek alapos szakmai elemzése külön vizsgálat tárgyát 

képezné, ezért jelen kutatásban csak egy általános bemutatásra törekszünk. Ennek ellenére fontosnak 

tartjuk, hogy a NAT-ban – mint keretadó dokumentumban - koherensen és jól megjelenjenek a 

fenntarthatóságra nevelés elemei, kiolvashatók legyenek a prioritások, illetve a fenntarthatóság 

oktatására vonatkozó azon sarokpontok, amelyek a tantárgyak tanterveiben részletesen kifejtésre 

kerülnek. 

A jelenleg hatályos Nemzeti Alaptanterv alapját a 2012-es2 változat adja, amelynek módosításáról a 

2020 januárjában megjelent kormányrendelet3 rendelkezik. Az újonnan életbe lépő módosítások 

vizsgálata előtt azonban fontosnak tartjuk kiemelni azokat a releváns rendelkezéseket, amelyek a 

korább szabályzó alapján érvényben maradtak. A 2012-es NAT-ban a fenntarthatóság a „Fejlesztési 

területek – nevelési célok”-on belül a „Fenntarthatóság, környezettudatosság” témakörében van jelen. 

E szerint „a felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát 

                                                           

2 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 
3 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/hungary_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/romania_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/serbia_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovakia_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovenia_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/croatia_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/austria_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/finland_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/germany_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/poland_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/czech-republic_nl
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a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, 

takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy 

a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, 

a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az 

intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és 

jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és 

társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá 

kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, 

gyarapításába.” 

Az újonnan megjelent módosító kormányrendeletet, vagyis a 2020-as NAT-ot áttanulmányozva 

általánosságban kijelenthető, hogy a fenntarthatóság és a környezetvédelem sokrétűen jelenik meg 

az új Nemzeti Alaptantervben.  Fenti fogalmak szó szerinti előfordulása vagy a fenntarthatóság 

témakörének fogalomrendszeréhez, témájához kapcsolódó kifejezések leghangsúlyosabban a 

természettudomány és földrajz műveltségterületen, vagyis a biológia, fizika, kémia, és földrajz 

tantárgyakban vannak jelen. Emellett a fenntarthatóság oktatása valamilyen formában szerepel még 

az állampolgári ismeretek, a hon- és népismeret, az etika, a hit- és erkölcstan, illetve a vizuális kultúra 

és technika és tervezés tantárgyakban is. 4 

Általánosságban elmondható, hogy ez a fajta tantárgyi sokszínűség elsőre pozitívnak tekinthető, 

illetve a tantervekben megjelenő célok és tudástartalmak relevánsak, ugyanakkor – ahogyan azt majd 

a nemzetközi példákkal összehasonlítva is látszik – a fenntarthatóság oktatása összességében nem 

koherens módon jelenik meg az egyes tantárgyak leírásaiban, amely nem áll össze egy konzisztens 

egységgé. Többek között ezért is indokolt az újonnan létrejövő taneszközcsomag fejlesztése, amely 

remélhetőleg a fenti tantárgyakban megjelenő tudástartalmakat megfelelően elmélyíti, 

szintetizálja. 

Bár a fenntarthatóság több helyen megjelenik, a másik általános megfigyelésünk, hogy a NAT 

fenntarthatóság oktatásához kapcsolódó fogalomhasználata sem koherens, illetve eltér a hazai és 

nemzetközi szinten bevett, a szakemberek által egységesen használt fenntarthatósághoz és 

oktatáshoz kapcsolódó szakkifejezésektől. A kémia tárgy leírásában „környezeti nevelés” a 

biológiában „fenntarthatóság pedagógiája” szerepel. Az állampolgári ismeretekben a „Környezeti, 

gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság” fogalmát használják, amely a tantárgy leírásának vizsgálata 

alapján a háztartások tudatos, fenntartható fogyasztását jelenti. A „fenntarthatóságra nevelés” vagy a 

„fenntarthatóság oktatása” nem szerepel a szövegben. 

Fentiek fényében az alábbiakban röviden igyekszünk összefoglalni, hogy a különböző tantárgyakban 

hogyan jelenik meg a fenntarthatóság. 

Természettudomány és földrajz műveltségterület 
Természetvédelem 5-6. 

Az 5-6. osztályban jelenlévő, de 5–8. évfolyamon oktatott integrált természettudomány tantárgy 

alapmoduljaként is tanítható természetvédelem tantárgy céljai között több helyen is feltűnnek a 

fenntarthatóság szempontjai. 

                                                           

4 https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3288b6548a740b9c8daf918a399a0bed1985db0f/megtekintes 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3288b6548a740b9c8daf918a399a0bed1985db0f/megtekintes


  

6 

 
2021. 01. 21. 

„A természettudomány tanításának legfontosabb célja, hogy a tanuló: 

(…) 

 tudjon kritikusan gondolkodni az adott természeti, környezeti problémáról, illetve hogy 
felismerje az áltudományos információkat, amely nagyban hozzájárul a felelős és tudatos 
állampolgári szerepvállalás kialakításához; 

 a természetben lejátszódó folyamatok vizsgálatával, a várható következmények megértésével 
cselekvőképes, a környezetért felelősséggel tenni akaró állampolgárrá váljon, ezzel is 
hangsúlyozva, hogy az ember egyénként és egy nagyobb közösség részeként egyaránt felelős 
természeti környezetéért, annak jövőbeni állapotáért; 

 felismerje és megértse, hogy az élhető jövő záloga a környezettudatos, fenntarthatóságot szem 
előtt tartó gondolkodás;” 

 

Bár a tantárgy részletes leírásában „fenntarthatóság” szó pusztán egyszer szerepel, a biológiai, 

természettudományos ismeretek átadásán keresztül a tanulók „részletesen foglalkoznak az élő és 

élettelen környezeti elemeket érintő környezet- és természetvédelmi problémákkal, valamint a 

fenntartható fejlődés témakörével is. (…) Külön témakör foglalkozik az élettelen környezet elemeivel, 

ezek állandóságával és változásaival. (…) A témakör a természettudományos elgondolások mellett 

számos esetben a folyamatok olyan társadalmi vetületeire is rávilágít, mint például az 

energiatakarékosság, ezzel is hangsúlyozva az emberi felelősséget az egészség és a természeti-

környezeti rendszerek védelmében.”5 

Biológia 

Bár a fenntarthatóság több tantárgyban is megjelenik, mégis leginkább a biológia tantárgyban szerepel 

leghangsúlyosabban. Emellett a Nemzeti Alaptantervben a biológia tárgy leírása az egyetlen, ahol 

konkrétan megjelenik a „fenntarthatóság pedagógiája” kifejezés. Ezzel összhangban a tantárgy 

alapelveiben is kiemeli, hogy igyekszik túlmutatni a hagyományos természettudományos 

ismeretátadáson, célja a „nevelés-oktatás alapvető értékeinek közvetítése és az emberkép formálása.” 

A tantárgyban a tanulók a fenntarthatóságot biológiai rendszerekre vonatkozóan vizsgálják, 

„összefüggéseket keresnek az emberi tevékenységgel, a gazdaság és társadalom működésével is.” 

Fenntarthatóság szempontjából a biológia tantárgy célja, hogy a tanuló: 

 „értelmezze átfogóan, a természet, a társadalom és a gazdaság területére kiterjedően a 
fenntarthatóság fogalmát, ismerje a fenntarthatóság gondolatára vezető tudományos 
tényeket, modelleket; 

 ismerje fel a földi életközösségek jövőjéért viselt felelősségét, a személyes cselekvés 
lehetőségét;” 

 

A tantárgy 7-8. évfolyamán a tantárgy egyik átfogó célja a környezet és az élővilág kapcsolatának, 

ezáltal a fenntarthatóság a megismertetése. Ehhez kapcsolódóan két külön témakört szentel az ember 

és az élővilág kapcsolatának, illetve fenntarthatóság fogalmának, biológiai összefüggéseinek. 

A fenntarthatóság a leghangsúlyosabban a gimnázium 9-10. évfolyamában van jelen. Bár közvetlenül 

„A bioszféra egyensúlya, fenntarthatóság” c. témában jelenik meg, a tantárgyban átfogó célként 

                                                           

5 https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Termeszettudomany_5_6.docx 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Termeszettudomany_5_6.docx
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fogalmazódik meg, hogy a nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló felismerje a helyi és a globális 

környezeti problémák összefüggését, tudjon érvelni a Föld és a Kárpát-medence természeti értékeinek 

védelme mellett, emellett  képes legyen döntéseket hozni és cselekedni a fenntarthatóság érdekében. 

Mindemellett a biológiai, természettudományos ismeretein keresztül a tanuló ismerje meg a 

fenntarthatóság elveit, szempontjait, az emberi tevékenység bioszférára gyakorolt hatásait, a 

fenntartható életvitelhez szükséges tudást, adatok és esettanulmányok, számítógépes modellek 

vizsgálatával, elemzésével értékelje életmódunk, a technológia és a különböző gazdálkodási szektorok 

környezetre gyakorolt hatásait. Emellett érvel a Föld, mint élő bolygó egyedisége mellett, valamint 

igyekszik megismertetni a Kárpát-medence sajátos élővilágát, megőrzendő értékeit. 

Fizika 

A fizika tanulásának releváns célja, hogy a tanulók megismerjék a fenntartható fejlődés fizikai 

vonatkozásait, „elősegítve ezzel a természet és környezet, illetve a fenntartható fejlődést segítő 

életmód iránti felelősségteljes elköteleződés kialakulását” ismerjék fel az „ember és környezetének 

kölcsönhatásából fakadó előnyöket és problémákat, tudatosítsa az emberiség felelősségét a környezet 

megóvásában”. Felső tagozatban a fizika tanulásának fenntarthatósággal kapcsolatos tanulási 

eredményei közt szerepel például a fizika társadalmi, környezeti- és természetvédelmi 

vonatkozásainak (környezetszennyező technológiák, károsanyagkibocsátás csökkentése, 

zajszintmérés, ózonpajzs szerepe, védelme), az energiagazdálkodás („energiatakarékosság”, 

energiabiztonság fogalma, energiatermelés környezeti hatásai, zöldenergia, fosszilis energiaforrások 

hatásai, háztartások energiafelhasználása) illetve a globális problémák fizikai vonatkozásainak 

(éghajlatváltozás okai, ipari nyersanyagok végessége, emberi tevékenység természetre gyakorolt 

negatív hatásai) ismertetése. 

Kémia 

A kémia oktatása általános iskola 7. osztályban kezdődik és gimnázium 10. évfolyamáig tart. A NAT 

ehhez kapcsolódóan kiemeli, egyes globális problémák (éghajlatváltozás, víz-, levegő- és 

talajszennyezés) kémiai vonatkozásának tárgyalása hozzájárulhat a fenntarthatóság iránti 

elköteleződés kialakításához, megerősítéséhez. A kémia oktatásának releváns célja, hogy a tanuló 

„tanulmányozza a természetben lejátszódó folyamatokat, valamint átgondolja a várható 

következményeket, cselekedni képes, a környezetért felelősséggel tenni akaró magatartást alakítson 

ki, ezzel is hangsúlyozva, hogy az ember egyénként és egy nagyobb közösség részeként egyaránt felelős 

a természeti környezetéért, annak jövőbeni állapotáért, felismeri és megérti, hogy a környezettudatos, 

a fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás az élhető jövő záloga”. 

A kémia tanulásának köszönhetően tehát a tanulók a kémia társadalmi és környezeti vonatkozásai, 

tekintetében megértik a környezetvédelem fontosságát, a zöld kémia lényegét és a környezetbarát 

kémiai anyagok fontosságát. Ezzel párhuzamosan megismerik a környezetszennyező anyagokat, 

technológiákat, ezek hatását a természetre. Megismerik az emberiséget súlytó problémák kémiai 

vonatkozásait (éghajlatváltozás, ózonjuk, ivóvízkészlet csökkenése, energiaforrások csökkenése). 

Földrajz 

A földrajz tanításának releváns célja, hogy a tanuló „vizsgálja meg napjaink természeti, társadalmi-

gazdasági és környezeti folyamatait, jelenségeit és a közöttük lévő kölcsönhatásokat, valamint a 

várható következmények átgondolásával alakítson ki cselekedni képes és a környezetért felelősséggel 

tenni akaró magatartást, fontos a tanulóval felismertetni és megértetni, hogy a környezettudatos, a 

fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás az élhető jövő záloga”.  
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A fenntarthatóság hangsúlyosabban a gimnáziumi szakaszban (9-10. osztály) van jelen. A tárgy 

részletes leírása alapján a tárgy egyik fő témája a „Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható 

jövő dilemmái”. 6  Az ajánlott 14 órányi időkeretben a tanulók lakóhelyük adottságaiból kiindulva 

értelmezik a fenntartható fejlődés társadalmi, természeti, gazdasági, környezetvédelmi kihívásait. 

„A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– példákkal igazolja a természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák társadalmi 

következményeit, a környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt hatását, a 

lokális szennyeződés globális következményeit; 

– megfogalmazza az energiahatékony, nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás lényegét, 

valamint példákat nevez meg a környezeti szempontok érvényesíthetőségére a termelésben és a 

fogyasztásban; 

– megkülönbözteti a fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőit; 

– bemutatja az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségeit, a tevékeny közreműködés példáit 

a környezet védelme érdekében, illetve érvényesíti saját döntéseiben a környezeti szempontokat.”7 

 

Történelem és állampolgári ismeretek 
Állampolgári ismeretek 

Az általános iskola 5-8. és a középiskola 9-12. évfolyamán jelenlévő állampolgári ismeretek tárgyban a 

fenntarthatóság, elsősorban mint „környezeti, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság” jelenik meg. Ez a 

– fenntarthatóság oktatásában kevésbé ismert, ugyanakkor a tantárgy szempontjából meghatározó - 

kulcsfogalom családi háztartás fenntarthatóságát, a környezettudatos életvitel, és a tudatos fogyasztói 

magatartás kialakítását jelenti. Emellett a tantárgy igyekszik elősegíteni a globális problémák 

kontextusban történő értelmezését is. Tehát fenntarthatósági szempontból a tárgy a tudatos 

fogyasztásra, a fenntartható életmódra vagyis a családi háztartások környezeti terhelésének 

csökkentésére fókuszál. 

Hon és népismeret 

Az 5-8. évfolyamon tanított hon és népismeret tantárgyban átfogó célként jelenik meg a 

környezettudatos szemlélet fejlesztése, amely a természeti környezet meghatározó szerepének 

tudatosítását, valamint a természethez illeszkedő, a környezet értékeit védő és megbecsülő 

magatartás elősegítését jelenti a tájbarát élet- és gazdálkodási módok (pl.: mértéktartás, 

újrahasznosítás) bemutatásával, a magyar népi kultúra és a más tájakon élő emberek életmódbeli 

különbségeinek megismertetésével. 

Etika / Hit- és erkölcstan 

Az általános iskola 1-4 és 5-8. évfolyamán jelenlévő tárgy fókuszában elsősorban az erkölcsi nevelés 

áll. Emellett egyik célja, hogy a tanulóban „kialakuljon az egyéni kezdeményezőkészség és 

felelősségvállalás, amely egyszerre tartja alapvető értéknek a szabadságot és a felelősséget, valamint 

a közösség számára a fenntarthatóság, az élhető élet biztosítását.” 

Az általunk vizsgált 5-8. évfolyamon átfogó célként jelenik meg a társadalmi felelősségvállalás és 

elköteleződés a fenntartható jövő iránt. Emellett a tantárgy egy 12 órában feldolgozandó külön fő 

                                                           

6 https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Foldrajz_K.docx  
7 https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Foldrajz_K.docx 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Foldrajz_K.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Foldrajz_K.docx
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témakört szentel a fenntarthatóságnak. A tárgy részletes tematikájából kiderül, hogy „A természet 

rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében” című témakör tanulásának eredményeként a 

tanuló: 

 „folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos 
ismereteit fizikai és digitális környezetben, felelősségteljes szemlélettel vizsgálja a technikai 
fejlődés lehetőségeit; 

 megismeri a természeti erőforrások felhasználására, a környezetszennyezésre, a globális és 
társadalmi egyenlőtlenségek problémájára vonatkozó etikai felvetéseket.”8 

 

Egyéb műveltségterületek 
Fentieken túl a fenntarthatóság még művészetek műveltségterülethez tartozó vizuális kultúra és a 

technológia területhez tartozó technika és tervezés tantárgyakban is jelen van. 

A vizuális kultúra tantárgy releváns célja, hogy a tanuló „tárgykultúra és az épített környezet 

megismerésén keresztül megértse a fenntartható fejlődés problémakörét. Gimnázium 9-10. 

évfolyamán külön témát is szentelnek a témának „Környezet és fenntarthatóság, környezettudatosság 

- Természeti és tervezett környezet egyensúlya” címmel, amely elsősorban a környezeti problémák és 

a fenntarthatóság művészeti alkotásokon keresztüli megragadását célozza. 

A technika és tervezés tantárgy esetében pedig elsősorban az anyagválasztás tekintetében jelennek 

meg a környezeti és fenntarthatósági szempontok. 

 

Fenntartható jövő/Zöld Föld 
A Fenntartható jövő/Zöld Föld tananyagfejlesztés első szakaszában a gimnázium 9-10. évfolyamnak 

szóló tantárgy anyagai készülnek. A „tantárgy célja elsősorban nem a lexikális ismeretszerzés, hanem 

az érzékenyítés, a fenntartható fejlődés és az egyéni felelősség összefüggéseinek megértetése, annak 

támogatása, hogy a problémamegoldás mindennapi feladatait a tanulók– saját lehetőségeikhez 

mérten – érezzék sajátjuknak, és ez a szemlélet épüljön be viselkedésükbe, gondolkodásukba. 

Kövessék a fenntarthatóság értékrendjét és úgy szervezzék saját életüket, hogy hozzájáruljanak 

egyénileg és közösségben is a fenntartható fejlődési célok eléréséhez. 

A tantárgy témakörei szorosan illeszkednek a diákok mindennapi tapasztalataihoz, miközben ezekből 

kiindulva mutatnak rá a globális problémákra. A tanulás módja elsősorban a tapasztalatszerzés és -

elemzés, a kritikai gondolkodás, az érvelés, a vita, az együttműködés, a közös alkotás. A tananyag 

elsajátítását gyakorlatközpontúan, az élménypedagógia eszköztárával, a kíváncsiság és motiváció 

ébrentartásával lehet elősegíteni. 

  

                                                           

8 https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Etika_F.docx 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Etika_F.docx
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A 9-10. osztályosoknak szóló fenntartható fejlődés tantárgy tervezett témakörei és javasolt óraszámai: 

 TÉMAKÖR NEVE JAVASOLT ÓRASZÁM 

1. A fenntartható fejlődés jelentése, céljai 2 óra 

2. Önfenntartó természet 5 óra 

3. Fogyasztás, divat, kikapcsolódás 6 óra 

4. Egészségmegőrzés környezettudatosan 6 óra 

5. Szoba, épület, település  6 óra 

6. Szabadidő, közlekedés, szállítás 5 óra 

7. Jövőkép-alakítás 4 óra 

 Összes óraszám: 34 óra 

 

A „Fenntartható Jövő” kerettanterv megszabja a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos alapvető 

kompetenciafókuszokat, a kompetenciák eléréséhez szükséges ismereteket, megjelöli azokat a 

kapcsolódási pontokat, amelyek más tantárgyi tartalmakból a témához rendelhetők, illetve megszabja 

a tanulási szakaszt követő elvárt teljesítményt. A tanulási célok kiterjednek a kognitív, szociális-érzelmi 

és viselkedési területekre egyaránt. A kognitív területhez tartoznak az ismeretek és a gondolkodási 

képességek; a szociális-érzelmi terület pedig azokat a képességeket foglalja magába, amelyek az 

együttműködésben, kommunikációban, valamint az önfejlesztésben, az önreflexió, értékek, attitűdök 

és motiváció terén segítik a tanulót. 

Az alábbi táblázat az elsajátítandó képességeket, készségeket, ismereteket, tartalmazza, amelyek a 

tantárgy fókuszában állnak, illetve elengedhetetlenek a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 

szemlélethez, viselkedéshez, életmódhoz. 

KÉPESSÉGEK, KÉSZSÉGEK ISMERETEK ATTITŰD 

A tanuló felfedezi a kapcsolatot saját 
fogyasztási, életviteli szokásai és a 
természeti, környezeti problémák 
között. Felismeri és példákat tud 
mondani arra, hogy miben lehet 
változtatni. 

Fogalmak: fenntartható fejlődés 
és fenntarthatóság; 
ökoszisztéma-szolgáltatások. 

Elkötelezett a 
fenntartható 
fejlődés felé való 
elmozdulás, a 
környezeti értékek 
megóvása iránt. 
Elkötelezett az 
igazságos, békés, 
együttműködő 
közösségek, 
társadalmak építése 
iránt. 
Felelősséget érez, 
vállal saját 
tevékenysége és 
természeti 
környezet 

Egyszerű erőforrástervet készít. Terve 
reális, megfelel saját prioritásainak, a 
tevékenységek időigényének és a 
rendelkezésre álló erőforrások 
fenntartható használatának. 

Fogalmak: jövőkép; az 
időgazdálkodás szempontjai 
(feladatok összetettsége, 
prioritás, mérés). 
Folyamatok: a jövőképtervezés 
módja. 

Munkaprogramot tervez és valósít meg 
– megadott szempontok alapján – a 
fenntarthatóság érdekében. A munkája 
eredményét elemzi, értékeli, bemutatja. 

Fogalmak: munkaprogram és 
projekt; szükségletek és igények 
különbsége. 
Folyamatok: a munkaprogram-
tervezés lépései. 
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KÉPESSÉGEK, KÉSZSÉGEK ISMERETEK ATTITŰD 

Konkrét probléma elemzésével felismeri 
a kölcsönös függőségi kapcsolatokat a 
természeti és épített környezet, az 
egyes ember viselkedése és az őt 
körülvevő gazdasági-szociális tér között. 
Szempontok alapján elemez, 
véleményez, javasol fenntarthatóságot 
segítő döntéseket. 

Ismeretek: a rendszerek jellemzői, 
elemek és a közöttük levő 
kapcsolatok felismerése. 
Folyamatok: a függőségi 
kapcsolatok elemzésének módja. 

megóvása, a 
társadalmi 
környezetével való 
együttműködés 
iránt. 

Fenntarthatóság oktatása a szomszédos országokban 
A kutatás első szakaszában a szomszédos és jelentősebb magyarajkú kisebbséggel rendelkező országok 

oktatási rendszereit vizsgáljuk abból a szempontból, hogy a fenntarthatóság oktatása hogyan jelenik 

meg a nemzeti oktatási tantervekben, illetve ezek milyen hasonlóságot vagy különbséget mutatnak a 

magyar gyakorlattal. 

Románia 
Romániában az oktatásért az Oktatási és Kutatási Minisztérium felelős. Az alsó középfokú oktatás 

helyszíne az 5-8. osztályt magában foglaló gimnázium (gimnaziu), az általános felső középfokú oktatást 

pedig a 9-12. évfolyamot magában foglaló liceum (liceu) jelenti. A tanítandó tantárgyakat az országos 

kerettantervek írják elő. Az intézményi tantervek két összetevőből állnak: közös alaptantervből és az 

az iskola döntése alapján létrejövő tantervből (Curriculumul la decizia şcolii, röviden CDS). A CDS mind 

az adott intézmény által felajánlott, mind a nemzeti szinten kínált lehetőségeket tartalmazza. Utóbbi, 

vagyis a központi ajánlású iskolai programok előre meghatározott tantervek, melyek a tantervfejlesztés 

jó gyakorlataira támaszkodnak, illeszkednek a kapcsolódó tudomány- és tantervi területhez. Az így 

létrejövő intézményi tantervek valós és átlátható érintett szereplők (hallgatókkal és szüleikkel, a 

közösségi szintű más szereplőkkel) által létrehozott konzultációs és tárgyalási folyamat eredményei. A 

CDS-ekbe összesen heti 1-3 órában, témacsoportonként 0-2 órában lehet beépíteni az intézmények 

által kiválasztott tanórákat. Bár kötelező tantervek listáját megvizsgálva látszik, hogy Romániában sem 

gimnáziumban, sem líceumban nincs külön olyan kötelező tantárgy, amely a fenntarthatóság 

tanulását célozza,9 az iskola döntése alapján beemelhető, központi ajánlású programként 5-7. 

osztályban választható az „Ökológiai és környezetvédelmi oktatás” (Educaţie ecologică şi de protecţie 

a mediului, clasele V-VII) tantárgy.10 

A program leírását böngészve az első üdvözítő benyomás, hogy a tantárgy ismertetője a Föld Charta 

alapelveire hivatkozik. A program átfogó céljai (1) a környezetvédelmi oktatás sajátos fogalmainak, 

koncepcióinak és alapelveinek használata, (2) a valóság vizsgálásának képességének fejlesztése, illetve 

(3.) a környezettudatos viselkedés feltételezése és megvalósítása. Ezekhez évfolyamonként más-más, 

a tanulók életkori sajátosságaihoz és tudásszintjéhez illeszkedő referencia célok (pl.: a természeti 

környezet elemeinek azonosítása, szennyező anyagok rangsorolása különböző szempontok alapján, a 

környezet minőségét javító gyakorlati megoldások ismerete, stb.) és azok elérését célzó tanulási 

                                                           

9 http://programe.ise.ro/Actuale/Programeinvigoare.aspx 
10 
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Gim/CD/Educatie%20ecologica%20si%20de%20protectie%

20a%20mediului_%20prescolar_primar_gimnazial.pdf 

http://programe.ise.ro/Actuale/Programeinvigoare.aspx
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Gim/CD/Educatie%20ecologica%20si%20de%20protectie%20a%20mediului_%20prescolar_primar_gimnazial.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Gim/CD/Educatie%20ecologica%20si%20de%20protectie%20a%20mediului_%20prescolar_primar_gimnazial.pdf
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tevékenységek tartoznak (saját kutatások, esettanulmányok, mini projektek készítése, jó gyakorlatok 

gyűjteménye, stb.).  

A tartalomjegyzékeket vizsgálva az átadni kívánt tudásanyag minden évfolyamon alapvetően 4 fő 

témához kapcsolódik. Az 1. mellékletben található táblázat a témák rövid tartalmát foglalja össze 

évfolyamonként. Ez alapján a tantárgy alapvetően inkább természettudományos fókuszú, s bár vannak 

gyakorlati tudást átadni kívánó elemek, inkább az elméleti tudás áll a fókuszában. A tartalmi területek 

és az elsajátítandó kompetenciák és készségek meghatározása mellett a program a tudás átadását 

elősegítő módszertani ajánlásokat is tartalmaz, melyek között a kevésbé frontális módszerek 

dominálnak (pl.: teszt, esszé, megfigyelés, interjú, projekt, önértékelés), ami összességében pozitívnak 

mondható. Összevetve az újonnan fejesztett Fenntartható jövő taneszközcsomaggal, elmondható 

hogy a témaköröket tekintve vannak átfedések, ugyanakkor a magyar gyakorlat ennél jóval  

komplexebb, a fenntarthatóság szélesebb körét érinti, jobban megjelenik benne a 

rendszergondolkodás és a mindennapokban használható gyakorlati tudás, emellett ennél 

élményalapúbb módszereket tartalmaz.  

A gimnáziummal (a magyar felső tagozatnak felel meg) ellentétben az ISCED 3 szintű líceumok 

(általános képzést nyújtó középiskolák) központi ajánlású programjainak kínálatában már nem 

szerepel hasonló, fenntarthatóság oktatását célzó választható program. A fenntarthatósághoz és 

környezetvédelemhez kapcsolódó tudás elsősorban a hagyományos természettudományos 

tanórákon (pl. biológia, földrajz) jelennek meg. 

Szlovákia 
Szlovákiában a közoktatásért a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és 

Sportminisztérium11 felelős. Az ISCED-2 szintű oktatást az általános iskola második szakasza (felső 

tagozat), vagyis 5-9. osztály, valamint nyolcévfolyamos gimnáziumok 1-4. osztálya foglalja magában.12 

Az ISCED 3 (középfokú oktatás felső szintje) szintű oktatás a gimnázium 10-13. osztályában folyik. 

A különböző oktatási szinteken folyó oktatás tartalmát az állami oktatási programok (státny vzdelávací 

program) szabályozzák. Az ISCED-213 és ISCED-314 szint tanterveit és tantárgyainak listáját15 

megvizsgálva látszik, hogy nincs külön tantárgy a fenntartható fejlődés oktatására. A 

környezetvédelmi oktatás (environmentalna vychova) mint átfogó vagy tantárgyközi téma jelenik meg 

az oktatási programokban.16 

A tantárgyközi témák (prierezové témy) az oktatás tartalmának olyan kötelező témái, amelyek oktatási 

területeken (itthon műveltségi terület) átívelően kapcsolódnak egymáshoz. A környezetvédelmi 

oktatás mellett ilyen átfogó témák például a multikulturális oktatás, a regionális oktatás és 

hagyományos népi kultúra, a projektszemlélet, a személyes és társadalmi fejlődés tanítása vagy éppen 

a közlekedési ismeretek. Az iskoláknak és a pedagógusoknak rendkívül nagy szabadságfoka van, hiszen 

ezek a tantárgyi kereteken átívelő témák több formában is megjelenhetnek az oktatásban. Például az 

oktatási területek (mint pl. Ember és természet, Ember és társadalom) és azon belüli tantárgyak (Pl.: 

                                                           

11 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
12 https://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program/svp-druhy-stupen-zs/ 
13 https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/isced2_spu_uprava.pdf 
14https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/statny_vzdel_program_pre_gymnazia.pdf 
15 https://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program/ 
16https://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program/svp-druhy-stupen-zs/prierezove-
temy/environmentalna-vychova/ 

https://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program/svp-druhy-stupen-zs/
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/isced2_spu_uprava.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/statny_vzdel_program_pre_gymnazia.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/statny_vzdel_program_pre_gymnazia.pdf
https://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program/
https://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program/svp-druhy-stupen-zs/prierezove-temy/environmentalna-vychova/
https://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program/svp-druhy-stupen-zs/prierezove-temy/environmentalna-vychova/
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fizika, kémia, biológia, földrajz, történelem, állampolgári ismeretek) oktatási tartalmának részeként, 

külön tantárgyként, projektént vagy tanfolyamként. A témák hatékony és informális oktatásának 

feltétele a tanulót aktivizáló, interaktív tanulási módszerek alkalmazása. Az átfogó témák oktatási 

módjának és megvalósítási idejének kiválasztása az egyes iskolák hatáskörébe tartozik.17  

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának Fenntarthatóság Oktatásáért Felelős Bizottságának (UNECE 

Steering Committee for ESD) fenntartható fejlődéssel kapcsolatos oktatási stratégiájához kapcsolódó 

monitoring jelentése alapján18 a fenntarthatóság oktatása (Education for Sustainable Development, 

vagy ESD) mind a – fentebb említett - hivatalosan akkreditált oktatási programokban mind a nem 

akkreditált oktatási formákban is  (pl. szakmai szemináriumok, konferenciák, stb.) megjelenik. A 

jelentés szerint az akkreditált oktatási programokban a funkcionális műveltség (functional literacy), a 

társas kompetenciák, a globális oktatás, valamint az interdiszciplináris kompetenciák fejlesztésére 

összpontosítanak. Ilyenek például: 

 az általános- és középiskolákban a tanulók környezeti műveltség (environmental literacy) 
fejlesztésének lehetőségei; 

 a tanárok szociális kompetenciáinak fejlesztése az érzelmi intelligencia fejlesztésén keresztül; 

 vállalkozói / üzleti készségek fejlesztése az általános- és középiskolákban; 

 a globális oktatás és annak alkalmazása az oktatási folyamatban; 

 a projektmódszer oktatásának megvalósítása a tanulók együttműködésére összpontosítva. 
 

A nem akkreditált oktatási formákban pedig az alábbi területeken: 

 az etikai oktatás területén az általános és középiskolákban; 

 emberi jogi témák megjelenése az általános iskolai oktatásban; 

 önkéntesség az iskolán kívüli oktatásban; 

 verbális és nem verbális kommunikáció a társadalmi érintkezés fejlesztéséhez kapcsolódóan; 

 természettudomány és a nemzeti történelem/földrajz oktatása az újított állami oktatási 
program19 szerint; 

 a délkelet-ázsiai országok természeti és kulturális sajátosságainak oktatása; 

 természettudományos műveltség (natural literacy) a PISA mérések összefüggésben; 

 pénzügyi ismeretek, pénzügyi szabadság; 

 innovatív trendek az üzleti, gazdasági és pénzgazdálkodási oktatásban; 

 a XXI. századi műveltség fejlesztése; 

 A pénzügyi ismeretek fejlesztése alkalmazott gyakorlatok révén. 
 

A fenntartható fejlődés és a fenntarthatóság oktatásása az oktatási programok mellett más a 

szakpolitikákban, stratégiai szintű dokumentumokban is megjelenik. A Környezetpolitikai Stratégia 

(2018) például önálló fejezettel rendelkezik a környezetvédelmi oktatásra és a figyelemfelkeltésre 

vonatkozóan. Ennek egyik célja, hogy az Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium nemzeti 

oktatási fejlesztési programjának végrehajtására irányuló cselekvési tervekben kifejezetten figyelmet 

szenteljenek a környezetvédelmi oktatásnak és a fenntartható fejlődés oktatásának. 20 

                                                           

17 https://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program/svp-druhy-stupen-zs/prierezove-temy/ 
18 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/Implementation/NIR_2018/Slovakia_NIR_2018.pdf 
19 Inovovaný Štátny vzdelávací program 
20 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/Implementation/NIR_2018/Slovakia_NIR_2018.pdf 

https://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program/svp-druhy-stupen-zs/prierezove-temy/
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/Implementation/NIR_2018/Slovakia_NIR_2018.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/Implementation/NIR_2018/Slovakia_NIR_2018.pdf
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Fentiek alapján tehát jól látszik, hogy bár Szlovákiában nincs külön tantárgy a fenntarthatóság 

oktatására, ennek ellenére tantárgyközi témaként és a stratégiai szabályozás fontos elemeként 

fontos eleme a nemzeti oktatásnak. Emellett a helyi tantervek nyújtotta pedagógiai szabadság 

mindenféleképpen pozitívnak mondható, hiszen az átadni kívánt tananyag a helyi igényekhez 

szabható, amely a fenntarthatóság oktatásának egyik fontos eleme. 

 

Szlovénia 
Szlovéniában az oktatásért az Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium a felelős. Az ISCED 2 oktatási 

szintnek az általános iskola (Osnovna šola) 7-9. évfolyama, az ISCED 3 szintnek pedig a gimnázium 

(gimnazija) 10-13. osztálya felel meg.21 

A UNECE fenntarthatóság oktatásához kapcsolódó stratégiájának monitoring jelentése alapján az ESD 

egy szinte minden oktatási szinten megjelenő tanterveken átívelő téma, mely az általunk vizsgált 

ISCED szinteken külön szabadon választható tantárgyként is jelen van. Általánosságban elmondható, 

hogy az általános iskolában a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó témák számos kötelező 

szaktantárgy szerves részét képezik (pl.: társadalomtudományok, polgári oktatás, történelem, biológia, 

fizika, kémia, földrajz, háztartás-gazdaságtan stb.) és választható tantárgyak széles választékában is 

jelen van. (Pl.: környezetvédelmi oktatás, kémia a környezetben, az emberi élet a Földön, táplálkozási 

módszerek, fizikai és ökológiai projektek, a szülőváros megismerése és környezetének védelme, 

méhészet, gyermekek filozófiája, médiaoktatás, állampolgársági kultúra [beleértve a nemzetközi 

dimenziót], modern mezőgazdaság, modern ételkészítés stb.) 22 

A fenntarthatóság oktatása a teljes általános iskolai szakaszban (1-9. osztály) interdiszciplináris módon, 

vagyis azaz tantárgyközi témaként van jelen. Ez azt jelenti, hogy az osztály- és tantárgy szintjén a 

tanárok integrálják egyes tantárgyak oktatásába, az iskolán belüli és kívüli tevékenységekbe. Bár 

fentiek alapján kijelenthető, hogy az ESD elemei az általános iskola minden szakaszában megjelennek, 

jelen kutatás szempontjából az utolsó három évfolyamban (7-9. osztály) választható tantárgyként 

felvehető környezetvédelmi oktatás (okoljska vzgoja) tekinthető leginkább relevánsnak. A 

környezetvédelmi oktatás egy olyan hároméves választható tantárgy (évi 35 órában), ahol a diákok 

olyan heterogén csoportot alkotnak, amely 7., 8. és a 9. osztályos tanulókból áll. A tárgy elsősorban 

nem a tudásátadásra fókuszál (az az általános természettudományos tantárgyak feladata), hanem arra 

igyekszik felkészíteni a tanulókat, hogy jobban megértsék a környezeti jelenségeket és problémákat, 

azok okait és megoldásait, beleértve a kockázatokat és a nem megújuló természeti erőforrások 

kiaknázásából származó konfliktusokat. 23 

A tantárgyhoz külön tankönyv tartozik24, amely a tantervvel összhangban az alábbi 8 fő téma köré 

szerveződik: 

1. Víz 
2. Levegő 
3. Energia 
4. Talaj 

                                                           

21 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovenia_en 
22 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/Implementation/NIR_2018/Slovenian_NIR_2019.pdf 
23https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/1-
letni/Okoljska_vzgoja_izbirni.pdf 
24 http://www.zalozba-obzorja.si/dokumenti/podstr/UCBENIKI_files/Page377.htm 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovenia_en
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/Implementation/NIR_2018/Slovenian_NIR_2019.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/1-letni/Okoljska_vzgoja_izbirni.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/1-letni/Okoljska_vzgoja_izbirni.pdf
http://www.zalozba-obzorja.si/dokumenti/podstr/UCBENIKI_files/Page377.htm
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5. Biodiverzitás 
6. Környezet mint összekapcsolt rendszer 
7. Környezetvédelem tegnap, ma, holnap 
8. Környezet és életmód 

 

Az UNESCO monitoring jelentése alapján a fenntarthatóság oktatása az általános iskolához hasonlóan 

a gimnáziumban is többféle módon van jelen. Egyrészt a kötelező tantárgyakba integrálva, másrészt 

környezetvédelmi tanulmányok (študij okolja)25 választható tantárgyaként, illetve kötelezően 

választható tartalomként az ökológia, a béke oktatása, a család és az erőszakmentesség, az 

egészségoktatás, a vállalkozói készség témákban. Mindemellett a Környezetvédelmi oktatás (okoliska 

vzgoja)26, mint a fenntartható fejlődés oktatására vonatkozó kerettantervben, az SDE kereszttantervi 

témaként történő megvalósításával kapcsolatos utasításokkal.27 Ez a 2008-ban elfogadott 

kerettanterv illeszkedik az UNECE irányelveihez, tantárgyakon átívelő (cross-currilular), 

szemléletmódot közvetíteni kívánó keretdokumentumként igyekszik összekötni és összehangolni a 

különböző témakörökben, tantárgyakban megjelenő, fenntarthatósághoz kapcsolódó tudásanyagot. A 

dokumentumban szerepelnek a fenntarthatóság oktatásához szükséges legfontosabb kulcsfogalmak, 

szemléletmódok: holisztikus és interdiszciplináris megközelítés, problémaorientáltság, komplexitás, 

proaktivitás, helyi és tágabb környezet iránti felelősség, kritikus gondolkodás, tudományos tényekre 

alapozottság. A kerettanterv alapján a gimnáziumi tanulóknak meg kell ismernie és értenie az 

alapfogalmakat, a környezetet befolyásoló és fenntartó folyamatokat és kapcsolatokat, képessé kel 

válniuk a környezetvédelmi kérdések tanulmányozására és kezelésére, valamint arra, hogy egyénileg 

és együttesen cselekedni tudjanak a környezetvédelmi kérdések kezelésében és a problémák 

megelőzésében, illetve ki kell alakulnia a jövő nemzedékek iránti felelősségérzetnek. 28 

A Környezetvédelmi tanulmányok (Študij okolja) 140 órás választható tantárgy jelenlegi tanterve 2012-

es, amely az 1998-as változat frissítése, vagyis Szlovéniában több mint 20 éve létezik külön a 

fenntarthatóság oktatását célzó tantárgy. A tárgy egyik fő célja, hogy segítse a tanulókat a különböző 

tantárgyakban elsajátított, környezeti szempontból fontos ismeretek szintetizálásában, 

elmélyítésében és megértésében, illetve a saját tapasztalataikra alapozva, valamint az átadott új 

ismeretekkel elősegítse a kritikus és kreatív gondolkodást, a környezeti attitűdváltást, illetve felhívja a 

figyelmet a különböző döntések mögött meghúzódó értékekre, és ösztönzőkre. Emellett kialakítsa azt 

a képességet, hogy a tanuló önállóan és felelősségteljesen gondolkodjon a közvetlen és tágabb 

környezetéről.29 

A tantárgy összesen 6 modulból épül fel, melynek egyik fele elméleti, másik fele gyakorlati tudást nyújt. 

A két blokkra szánt időkeret 50-50%-os arányban oszlik meg.  

                                                           

25 
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/media/pdf/un_gimnazija/2012/un_ip_studij_oko
lja.pdf 
26 
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/media/pdf/un_gimnazija/k_okolj_vzgoja_gimn.p
df 
27 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/Implementation/NIR_2018/Slovenian_NIR_2019.pdf 
28 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/Implementation/NIR_2018/Slovenian_NIR_2019.pdf 
29 
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/media/pdf/un_gimnazija/2012/un_ip_studij_oko
lja.pdf 

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/media/pdf/un_gimnazija/2012/un_ip_studij_okolja.pdf
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/media/pdf/un_gimnazija/2012/un_ip_studij_okolja.pdf
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/media/pdf/un_gimnazija/k_okolj_vzgoja_gimn.pdf
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/media/pdf/un_gimnazija/k_okolj_vzgoja_gimn.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/Implementation/NIR_2018/Slovenian_NIR_2019.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/Implementation/NIR_2018/Slovenian_NIR_2019.pdf
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/media/pdf/un_gimnazija/2012/un_ip_studij_okolja.pdf
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/media/pdf/un_gimnazija/2012/un_ip_studij_okolja.pdf
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Elméleti modulok: 

1. Az ökológiai fogalmak rövid áttekintése 
2. A környezetvédelmi problémák és fenntarthatóság 
3. Életmód, fogyasztási szokások és fenntarthatóság 
 

Gyakorlati modulok: 

4. Környezeti problémák a közvetlen környezetben 
4.1. Város 
4.2. Iskola 
4.3. Haza 

5. Környezetvédelem és fenntartható fejlődés Szlovéniában és a világban 
5.1. Szlovénia 
5.2. Világ 

6. A környezetvédelmi problémák megoldása 
6.1. Energia és energiaforrások 
6.2. Bioremediáció 
6.3. Társadalmi kezdeményezések nem kormányzati és kormányzati szinten 

 

Fentiek alapján jól látszik, hogy a szlovén gyakorlat hasonlít leginkább az újonnan kifejlesztett 

Fenntartható jövő taneszközcsomagra. Ugyanakkor nagy különbség, hogy a környezetvédelmi 

tanulmányokhoz egyelőre még nem áll rendelkezésre tankönyv. A tanárok és a diákok nagyszámú 

hazai és külföldi könyvekből, forrásokból meríthetnek.30 

Szerbia 
Szerbiában Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium31 az illetékes, a különböző 

iskolaszintekhez tartozó tanterveket, szabályozókat az Oktatásfejlesztési Intézet készíti.32 Az ISCED 2 

szintű oktatásnak az általános iskola második ciklusa (Osnovna skola - II ciklus), az ISCED 3 szintnek 

pedig a gimnázium (Gimnazija) felel meg. 

Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvényben többször is megjelenik a fenntarthatóság és környezet 

iránti felelősség. A jogszabály alapján  az oktatás egyik célja, hogy felhívja a figyelmet a fenntartható 

fejlődés, a természet, a környezet és az ökológiai etika védelmének és megőrzésének, valamint az 

állatok védelmének és jólétének fontosságára, illetve elősegítse környezet iránti felelősségteljes 

hozzáállást. A törvény alapján a tanuló köteles vigyázni a környezet megóvására és a környezetvédelmi 

etika szabályaival összhangban kell eljárnia.33 

Az UNECE monitoring jelentése alapján az alap- és középfokú oktatásban a fenntartható fejlődéshez 

kapcsolódó témák jelen vannak a tantervben, melyekben jelenleg az interdiszciplináris 

kompetenciák bevezetése áll a középpontban. Az ESD-vel a hagyományos tantárgyakon (pl.: biológia, 

földrajz, kémia) keresztül foglalkoznak, emellett a gimnáziumokban a választható tantárgyaként 

szerepel az oktatás a fenntartható fejlődésért (Образовање за одрживи развој). Jelen kutatás 

szempontjából ezt a tárgyat tartjuk leginkább relevánsnak.  

                                                           

30 http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/gimnazija/gimnazija/studij-okolja.htm 
31 http://www.mpn.gov.rs/ 
32 https://zuov.gov.rs/o-zavodu/ 
33 https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja.pdf 

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/gimnazija/gimnazija/studij-okolja.htm
http://www.mpn.gov.rs/
https://zuov.gov.rs/o-zavodu/
https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja.pdf
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E mentén haladva a gimnáziumi kerettantervben is – a törvénnyel összhangban – célként jelenik meg 

a fenntartható fejlődés, a természet- és környezetvédelem, illetve a környezetvédelmi etika 

fontosságának tudatosítása. 34  A fenntartható fejlődésre vonatkozó választható tárgy célja, hogy a 

hallgató az emberi tevékenység és a közvetlen környezet kölcsönös függőségének megértése alapján 

kritikus, aktív és felelősségteljes attitűdöt alakítson ki önmagával és környezetével szemben, amelyben 

él, és képes legyen a jelen döntéseit a jövő érdekei mentén látni. 

A tantárgynak köszönhetően a tanuló képes lesz: 

- kritikusan látni az emberi tevékenység közvetlen környezet állapotára gyakorolt hatását; 
- megvizsgálni a modern társadalomban élő emberek eltérő igényeit a fenntartható fejlődés 

szempontjából; 
- felismerni a környezet iránti attitűdök pozitív és negatív példáit; 
- előre látni az emberek felelőtlen viselkedésének lehetséges következményeit a közvetlen 

környezetben, helyi és globális szinten; 
- részt venni olyan tevékenységekben, amelyek hozzájárulnak a közvetlen környezet 

életminőségének javításához; 
- csökkenteni a környezetre gyakorolt negatív hatását. 
 

A tárgy az első és második évfolyamban heti 1-1 (évi 37-37 tanóra), harmadik és negyedik évfolyamban- 

2-2 órában (74-66 tanóra) választható. A tantárgy témáit és tartalmát a 2. mellékletben található 

táblázat tartalmazza, évfolyamonként. Ebből jól látszik, hogy a tantárgyban az általános, 

fenntarthatósághoz köthető témák (pl. környezetszennyezés, élelmiszertermelés, földhasználat, 

energiatermelés és hulladékgazdálkodás) vannak jelen. A Fenntartható jövő ezzel szemben sokkal 

komplexebb, átfogóbb szemléletet tükröz, amely a gimnázium mellett az általános iskola felső 

tagozatában is jelen van. 

Horvátország 
Horvátországban az oktatásért a Tudományos és Oktatási Minisztérium a felelős. 35 Az ISCED 2 szintnek 

az általános iskola (osnovna škola) 5-8. évfolyama, az ISCED 3 szintnek pedig a gimnázium (gimnazija) 

9-12. osztálya felel meg, amelyek további 2-3 éves ciklusokra bomlanak. 36 

Intézménytípus Ciklus Osztály 

Általános iskola 1. ciklus 1-2. osztály 

2. ciklus 3-5. osztály 

3. ciklus 6-8. osztály 

Gimnázium 4. ciklus 9-10. osztály 

5. ciklus 11-12. osztály 

 

A 2018/2019-es tanévtől a Minisztérium új tantervek és új tanítási módszerek kísérleti megvalósítását 

kezdte meg. A tantervek vizsgálata és az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának Fenntarthatóság 

Oktatásáért Felelős Bizottságának (UNECE Steering Committee for ESD) fenntartható fejlődéssel 

                                                           

34 https://www.pravno-informacioni-

sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=430473&doctype=reg&findpdfurl=true 

35 https://mzo.gov.hr/en 

36 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/croatia_en 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=430473&doctype=reg&findpdfurl=true
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=430473&doctype=reg&findpdfurl=true
https://mzo.gov.hr/en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/croatia_en
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kapcsolatos oktatási stratégiájához kapcsolódó monitoring jelentése alapján a fenntartható fejlődés 

oktatásának elősegítése a reform egyik fontos része. 37 Az ESD és a fenntarthatóság tanterveken 

átívelő, interdiszciplináris szemlélete áthatja az oktatás általános működését és azonosítható a 

nemzeti, illetve iskolai tantervekben is. Bár külön fenntarthatóság tanulását célzó tantárgy egyik 

oktatási szinten sincs, az ESD integráltan, a különböző szintű szabályozó dokumentumokban, 

tantervekben, integráltan kap helyet. 

A fenntartható fejlődés (održivi razvoj) önálló egységként, mint tantárgyakon átívelő téma 

(međupredmetne teme) jelenik meg Nemzeti kerettantervben (Nacionalnim okvirnim kurikulumom). 

Ezen tantárgyközi, interdiszciplináris témákhoz (a fenntartható fejlődés mellett pl. egyéni és társadalmi 

fejlődés, egészség, tanulás tanulása, stb.) készült tantervek egységesen kötelező érvényűek az oktatás 

minden szintjén és minden formájában. Ezek a szabályzó dokumentumok meghatározzák az 

interdiszciplináris témák céljait, felépítését, oktatási elvárásait, tanulási és tanítási módjait, illetve 

értékelését. A tantervekben megfogalmazott célok és elvárások az oktatás különböző módjaival és 

formáival kerülnek megvalósításra. Vannak, amelyek a kapcsolódó tantárgyak (fenntartható fejlődés 

esetén pl. természettudományos tárgyak) nemzeti szintű tanterveibe épülnek be, és vannak, 

amelyeket az intézményi tantervek (kurikulum škole) megtervezésével és végrehajtásával érnek el. 

Fentiek alapján a fenntarthatóság tehát koherens módon, egyszerre szerepel a nemzeti 

kerettantervben, a különböző intézménytípusok (általános iskola, gimnázium) és a hozzájuk 

kapcsolódó természettudományos tématerület38 tantervében, valamint a fenntartható fejlődést, 

mint külön tantárgyakon átívelő területet, illetve az egyes tantárgyakat szabályzó tantervekben. Az 

ESD kötelező és választható tanórákon, osztályfőnöki órákon és integrált oktatáson keresztül valósul 

meg, projektek részeként, tantermen és iskolán kívüli tevékenységek részeként, illetve kapcsolódva 

más tantárgyakon átívelő, interdiszciplináris témákhoz és tantervekhez.39 

Fenti szabályzók közül a leginkább a fenntartható fejlődés átívelő, tantárgyközi (cross-curricular) téma 

tanterve a legrészletesebb.40 A téma magában foglalja a fenntarthatóság mindhárom dimenzióját (a 

környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóságot) és ezek összefüggőségét. Ismereteket nyújt a 

modern világ globális és helyi szintű kihívásairól, valamint a sokféleségről, az erőforrások 

fenntarthatóságáról, a környezeti terhelésről, az emberi erőforrásokról, illetve a személyes és a 

megosztott jogokról és felelősségről. Támogatja az általános készségek, mint például a gyakorlatiasság, 

a vállalkozói készség, az innováció, a kritikus gondolkodásmód, a változásokhoz való alkalmazkodás és 

a problémák megoldásának fejlesztését. A gyakorlati úton történő tapasztalatszerzéssel a tanulókat 

arra ösztönzik, hogy viselkedjenek felelősségteljesen a természeti erőforrások és az energia 

felhasználásával, a helyben előállított élelmiszerek felhasználásával, a hulladék ésszerű kezelésével, a 

felhasznált anyagok visszanyerésével, az aktív munkával és az együttműködéssel a közösségben. 

A tantárgyközi téma oktatási céljai: 

                                                           

37 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/Implementation/NIR_2018/CROATIAN_NIR_2018_.pdf 
38 A tématerület magában foglalja a természettudományok ismereteit: fizika, geológia, kémia, biológia és 
geofizika, valamint a fizikai földrajz tudományágát. A terület tanulásának és oktatásának fő célja a tudományos 
ismeretek fejlesztése. 
39 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/Implementation/NIR_2018/CROATIAN_NIR_2018_.pdf 
40 
https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Obrazovanje/NacionalniKurikulum/MedupredmetneTeme//
%C4%91upredmetna%20tema%20Odr%C5%BEivi%20razvoj.pdf 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/Implementation/NIR_2018/CROATIAN_NIR_2018_.pdf
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1. A természet sokféleségével kapcsolatos ismeretek megszerzése és az emberek, illetve a 
környezet közötti összetett kapcsolatok megértése, a kritikus gondolkodás, valamint a 
fenntarthatósághoz szükséges személyes és társadalmi felelősségvállalás fejlesztése. 

2. Az ember által, a természetre gyakorolt hatások okainak és következményeinek megismerése, 
amely hozzájárul a gondolkodás különböző formáinak - különösen a kreatív gondolkodás és a 
problémamegoldás - fejlesztéséhez. 

3. A szolidaritás, az emberek iránti empátia és az összes élőlény és a környezet iránti 
felelősségvállalás fejlesztése, valamint a környezet és minden ember javát szolgáló 
cselekedetek iránti motiváció fejlesztése. 

4. Aktív cselekvés az iskolában és a közösségben: a helyi igények felismerése, megfelelő és 
innovatív megoldások kidolgozása, valamint a közösséghez való konkrét hozzájárulás 
elősegítése. 

5. A jövőorientált gondolkodás ösztönzése és a jövő generációival szembeni személyes 
felelősségvállalás fejlesztése, amely a fenntartható fejlődésen alapuló társadalom 
létrehozásának előfeltétele. 

 

A tanterv megközelítése igyekszik meghaladni a fenntartható fejlődés hagyományos környezeti, 

társadalmi, gazdasági dimenzióra épülő felősztást, amely szerinte nem képes már ellátni a szerepét. 

Helyette egy könnyebben alkalmazható, gyakorlati tudást és szemléletet fókuszba helyező felosztást 

javasol, amely három területre oszlik: kapcsolat (povezanost), hatás (djelovanje) és jólét (dobrobit). Ez 

a hármas felosztás együttesen teljesíti a fenntartható fejlődésről szóló, XXI. században sikeres és 

alkalmazható tanulás és oktatás alapvető koncepcióját.  

A „kapcsolat” vagy „összeköttetés” a fenntarthatóság és az ökoszisztéma kölcsönös 

összefüggőségének alapelveit foglalja magában, míg a „hatás” vagy „cselekvés” a fenntartható élethez 

szükséges megfelelő ismeretek és készségek aktív terjesztését és alkalmazását jelenti. A „jólét” pedig 

az emberiség, a környezet és a jövő generációk jólétéhez, mint elérendő célhoz kapcsolódó jogokat és 

felelősségeket foglal magában. Vagyis a „kapcsolat” a „Mit?”, a „hatás” a „Hogyan?” a „jólét” pedig a 

„Miért?” kérdésekre válaszol. 

Az 3. mellékletben található összefoglaló táblázat ezen hármas felosztás  mentén, oktatási ciklusonként 

mutatja be a tantárgyakba integrálandó tudástartalmakat, elérendő célokat és a hozzájuk tartozó 

ajánlott tevékenységeket. Ebből kivehető, hogy a horvát gyakorlat kompetenciafókuszú, innovatív, 

ugyanakkor a fenntarthatóság oktatását nem önálló tantárgyban, hanem a hagyományos 

tantárgyakba építve látja, azaz a magyartól eltérő gyakorlat követ. Bár a széleskörű tantárgyi 

integráció a magyar nemzeti alaptantervben is megjelenik, a horvát gyakorlat jóval komplexebb, a 

tantárgyi integráció jóval hangsúlyosabb. Ahogy fentebb említettük, a NAT ezen hiányosságait az új 

taneszközcsomag várhatóan kiegyensúlyozza, melynek köszönhetően a hagyományos tantárgyi  

integráció mellett a külön tantárgyak megjelenésével a fenntarthatóság oktatása jelentős hangsúlyt 

kap a magyar közoktatásban. 

Ausztria 
Ausztriában az oktatásért a Szövetségi Oktatási, Tudományos és Kutatási Minisztérium 

(Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung) a felelős. Az osztrák iskolarendszer 

rendkívül specializáltnak, sokszínűnek mondható, főleg az ISCED 3 szinten. Jelen kutatás szempontjából 

a leginkább releváns az általános műveltséget nyújtó magasabb iskola (Allgemeinen Bildende Höhere 

Schule, azaz AHS) alsó (unterstufe) és felső (oberstufe) tagozata. Előbbi, az ISCED 2-nek, utóbbi az 
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ISCED 3-nak felel meg. Az AHS alsó tagozata az 5-8. évfolyamot, a felső pedig a 9-12. évfolyamot foglalja 

magában.41 

Az AHS jelenleg hatályos tantervét vizsgálva kijelenthető, hogy sem alsó (5-8. évfolyam), sem pedig 

felső tagozaton (9-12. évfolyam) nincs külön a fenntarthatóság oktatását célzó tantárgy.42 Ennek 

ellenére a fenntarthatóság (Nachhaltigkeit) kifejezés több helyen is szerepel az AHS tantervében, 

ugyanakkor lényegesen kevesebbszer, mint a legtöbb nemzet tantervében. A fenntarthatóság oktatása 

(Bildung für Nachhaltige Entwicklung), mint képzési igény (Bildungsanliege) van jelen43, mely 

lényegében a többi országban jelenlévő tantárgyközi témát jelöli. (Pl.: ESD, tehetséggondozás, 

honvédelem, globális tanulás és globális állampolgárság.) A képzési igények túlmutatnak az egyes 

iskolai tantárgyak tartalmi struktúráján, és figyelembe vesznek olyan átfogó témákat, amelyek 

jelentősek és társadalmilag relevánsak a tanulók személyes fejlődése és életmódja szempontjából.44 

Más tagországokkal ellentétben az ESD tantárgyközi téma ugyanakkor nem az egyes iskolatípusok 

tanterveiben, hanem magasabb szintű nemzeti és nemzetközi szabályozókban vannak jelen (pl.: 

Szövetségi alkotmány, Osztrák oktatási stratégia a fenntartható fejlődés érdekében45, ENSZ 

Fenntartható fejlődési célok). 46 Ugyanakkor az is szembetűnő, AHS tantervében a különböző 

környezetvédelemmel és fenntarthatósággal kapcsolatos témák a magyar NAT-ban szereplő, 

egymásnak többnyire megfeleltethető tantárgyakban, hasonló súllyal vannak jelen.  

Ember és Társadalom oktatási terület 

Az AHS tanterv alapján a fenntarthatóság legelőször az általános oktatási célokon belül az Ember és 

Társadalom oktatási területen szerepel, mely szerint az egyénnek és a társadalomnak ökológiai 

fenntarthatóság felé kell orientálódnia. Emellett a helyi tantervekben (Schulautonome 

Lehrplanbestimmungen), mint ökológiai fókusz (ökologischer Schwerpunkt) is beépíthető prioritásként 

5-8, illetve 9. évfolyamon. Ezeken túl a fenntarthatóság szinte kizárólag csak a tantárgyak leírásaiban 

van jelen. 

5-8. évfolyamban, vagyis az AHS alsó tagozatában (1-4 osztályában) a „fenntarthatóság” szó egyedül a 

Biológia és környezetismeret (Biologie und Umweltkunde) tantárgyban szerepel. A tárgy a már említett 

Ember és társadalom oktatási területhez tartozik, az ember-természet kapcsolata, ökológia, energia, 

és fenntarthatóság fogalomköréhez kapcsolódóan. A tantárgy egyik célja, hogy a tanulók megértsék az 

emberek természettől és környezettől való függését, és olyan ismereteket és készségeket sajátítsanak 

el, amelyek elősegítik, hogy környezettudatos, fenntartható módon éljenek (ökológiai kompetencia). 

A tantárgy minden évfolyamban ugyanarra a három fő tématerületre épül fel: 

1. Ember és egészség 
2. Állatok és növények 
3. Ökológia és környezet 

 

                                                           

41https://www.bildungssystem.at/fileadmin/user_upload/PDF/Neu_mit_BMB-
Logo/Ungarisch_PlakatBS_2018_web.pdf 
42 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008568 
43 https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/ba/bine.html 
44 https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/ba.html 
45 https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:682ba1b6-f2da-46ee-9627-a20c31deba0f/bine_strategie_18299.pdf 
46 https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/ba/bine.html 

https://www.bildungssystem.at/fileadmin/user_upload/PDF/Neu_mit_BMB-Logo/Ungarisch_PlakatBS_2018_web.pdf
https://www.bildungssystem.at/fileadmin/user_upload/PDF/Neu_mit_BMB-Logo/Ungarisch_PlakatBS_2018_web.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008568
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/ba/bine.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/ba.html
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:682ba1b6-f2da-46ee-9627-a20c31deba0f/bine_strategie_18299.pdf
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/ba/bine.html
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Jelen vizsgálat szempontjából leginkább a harmadik releváns.  Az „Ökológia és környezet” témakör az 

organizmusok és a köztük lévő kölcsönhatások megismertetésére, az élő és élettelen természet közötti 

kapcsolatokra, valamint a környezeti problémákra és a védekezési lehetőségekre összpontosít. „Célja, 

hogy szilárd alapot teremtsen a környezetbarát cselekvésnek és magatartásnak, amely a környezeti 

ismeretekből, a környezettudatosságból és az ökológiai kompetenciából áll. Emellett igyekszik 

elősegíteni a természettel való személyes találkozást,  valamint iskola zöldebbé tételét célzó konkrét 

tevékenységeket. A 4. mellékletben található táblázat a tématerület elvárásait tartalmazza 

évfolyamonként. Ebből látszik, hogy a tématerület alapvetően természettudományos fókuszú, a 

fenntarthatóság társadalmi és gazdasági dimenziója alig kap benne szerepet. 

 

Tantárgyi integráció 

Mint ahogyan azt fentebb említettük, az AHS alsó tagozatában (Magyarországon általános iskola felső 

tagozat) egyedül a biológia tárgyban szerepel a „fenntarthatóság” kifejezés. Más tárgyakban 

legtöbbször az „ökológia” kulcsszóval jelennek meg a fenntarthatóság témakörébe tartozó 

tartalmak, ismeretek. A Történelmi és társadalmi oktatás/Politikai oktatás tantárgyban például a 

tudományos és műszaki fejlődés kritikus értékelésében, illetve a XX. és XXI. századi globalizáció okozta 

ökológiai kihívása bemutatásában jelenhetnek meg az ökológiai szempontok. A kémiaórákon az 

anyagkörforgásokhoz kapcsolódóan a gazdaság és az ökológia közötti összefüggések tekintetében az 

energia- és nyersanyag-megtakarítás témájában van jelen. Fizikaórán szintén az energiatakarékosság 

és ennek ökológiai jelentősége szerepel, míg technika (Technisches Werken) és textilipari (Textiles 

Werken) órán a tervezéskor, az anyagválasztáskor hangsúlyos ökológiai szempontok (pl.: ökológiai 

lábnyom, újrahasznosítás) segítik elő a kritikus gondolkodást és a fenntarthatósági ismeretek átadását. 

Ezzel szemben AHS felső tagozatán (5-8. osztály, 9-12. évfolyam) már nem csak a biológia dominál, 

hanem jóval komplexebben, több tantárgyban is jelen vannak a fenntarthatóság egyes aspektusai. 

Más országok gyakorlataival összhangban leghangsúlyosabban a természettudományos és földrajz 

területhez tartozó (Földrajz és gazdaságtan, Biológia és környezeti tanulmányok, Fizika, Kémia) 

tárgyakban szerepel, ugyanakkor társadalomtudományi megközelítésben (Történelmi és társadalmi 

oktatás / Politikai oktatás tantárgyban) és életközeli, gyakorlati szemszögből is megjelenik (Háztartási 

költségvetés és táplálkozás tárgyban).   

 A Történelmi és társadalmi oktatás / Politikai oktatás tárgy esetében a Természet és technológia 

oktatás területéhez kapcsolódóan a természet, a technológia és a társadalom kölcsönhatásai, ezen 

belül a természetbe történő beavatkozás hatásai jelennek meg. Emellett 6. osztályban (10. évfolyam) 

külön tantárgyi terület (Themenbereiche) foglalkozik a fenntarthatósággal, melyben az első 

világháborútól napjainkig tartó időszak politikai, gazdasági, kulturális és társadalmi fejleményeit 

vizsgálva, társadalmi, ökológiai, politikai, gazdasági, valamint nemi és kulturális egyenlőtlenségek 

szempontjából fenntartható megoldási stratégiák kerülnek kidolgozásra különböző aspektusokból. 

(Például függetlenségi mozgalmak a kolonializmusra és az imperializmusra adott reakcióként; Észak–

Dél konfliktus; Fejlesztési segélypolitika; az osztrák társadalmi és gazdasági rendszer nemzetközi 

összehasonlításban; az azonos témájú történelem tankönyvábrázolások kritikus összehasonlítása.) 

A Földrajz és gazdaságtan (Geographie und Wirtschaftskunde) tárgy az elméleti tudás és összefüggések 

átadásán keresztül a konkrét cselekvéseket is igyekszik elősegíteni, hogy arra ösztönözze a tanulókat, 

hogy vegyenek részt a fenntartható fejlődés érdekében folytatott felelős és aktív társadalmi 

cselekvésekben. A Földrajz és a gazdaságtan tárgy tehát igyekszik hozzájárulni a fenntartható 

fejlődéshez és a lehető legmagasabb életminőség kialakításához minden ember számára. A 
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„Fenntarthatóság és életminőség” a tantárgy egyik alapfogalma. A tanterv szerint a kettő szorosan 

összekapcsolódik. A sokféleképpen értelmezhető „fenntarthatóság” kifejezés sokkal többet jelent, 

mint pusztán „állandó” vagy „tartós”, helyette az ökológiai modernizáció egyfajta vezérmotívumának 

kell tekinteni. (A tárgy követelményei szempontjából ez az emberi-környezeti rendszer, valamint a 

fenntarthatóság pilléreinek [társadalom, gazdaság, természet] egyensúlyáról folytatott folyamatos 

tanulói diskurzusokat jelenti.) Az tantervben az "életminőség" fogalma hétköznapi szóhasználatnál 

jóval tovább mutat. Mint minden ember (és utóda) fejlődési lehetőségeként értelmezi, amelynek 

középpontjában az élet ökológiai, anyagi és társadalmi alapjainak egyenlő alapon történő biztosítása 

áll. Ez alapján a fenntarthatóság és a szolidaritás vezérelvei az egyének és a társadalom lehető 

legmagasabb életminőségének szükséges előfeltételének bizonyulnak. A tanterv magáévá teszi és 

prioritásként említi az UNESCO azon célját, miszerint a fenntartható fejlődés oktatásán (ESD) keresztül 

minden ember számára olyan oktatási lehetőségeket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik az 

ismeretek és értékek elsajátítását, valamint azoknak a magatartásformáknak és életstílusoknak a 

megtanulását, amelyek szükségesek a jövőbeni életvitelhez és a társadalmak pozitív változásához. A 

tárgy további releváns alapfogalmai még a „Növekedés és válság” (gazdasági növekedés és gazdasági 

válság összefüggéseit, megoldási lehetőségei), az „Ember-környezet kapcsolatok” (antropocén hatásai, 

előttünk álló globális kihívások ismertetése, cselekvési lehetőségek kidolgozása a fenntarthatóság 

fogalmai tükrében), illetve a „Geo-ökoszisztémák” (bio- és geoszisztéma közötti dinamikus 

önszabályozó egyensúly ismertetése, védelme). 

Az alábbi táblázat azokat az átadni kívánt tudástartalmakat tartalmazza évfolyamonkénti bontásban, 

amelyekben szerepel a „fenntarthatóság” kifejezés, vagy közvetlenül kapcsolódnak a témához. 

Osztály/ Évfolyam Fenntarthatósághoz közvetlenül kapcsolódó elsajátítandó területek, 
tudástartalmak 

5. osztály (9. évfolyam)  Értékelje az emberek gazdasági igényeit 
o Értékelje az igények előállítását a fenntarthatóság fogalmaival 

összhangban 

7. osztály (11. évfolyam)  Természeti lehetőségek és kockázatok megvitatása (Naturräumliche 
Chancen und Risiken erörtern) 
o Készítsen saját stratégiákat a környezetileg fenntartható 

cselekvésre 

8. osztály (12. évfolyam)  Vitassa meg a globalizáció lehetőségeit és veszélyeit 
o Elemezze saját tartózkodási helyét vagy helyi részvételét a 

globalizáció folyamataiban, figyelembe véve a személyes 
lehetőségeket és kockázatokat 

o Vitassa meg a globális változást, valamint annak gazdasági, 
társadalmi és ökológiai okait és következményeit - a saját 
élethelyzetét is figyelembe véve 

o Vitassa meg a gazdasági globalizáció hatásait 
o Stratégiák kidolgozása az egyéni, vállalati és társadalmilag 

fenntartható cselekvésekhez 
o Elemezze a vállalatok és régiók pozícionálási lehetőségeit a 

globalizált gazdaságban 

 

A biológia és környezeti tanulmányok (Biologie und Umweltkunde) képzési és oktatási feladata az AHS 

felső tagozatán a tudományos ismeretek átdása, többek között például az ökológiában és a 

fenntarthatóság kérdésében. Ezzel párhuzamosan azonban igyekszik  felhívni a figyelmet azokra 

kockázatokra és veszélyekre, melyeket épp a tudományos fejlődés hordoz magában. A biológia és a 
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környezeti tanulmányok célja a tudományos jelenségek kézzelfoghatóvá tétele, valamint a biológiai 

kutatások eredményeinek megszerzése, megértése és közlése, valamint azok határainak kezelése. A 

tanterv szerint a tanórák az evolúción alapuló tudományos megértéshez, valamint az egészségtudatos, 

etikus és környezetbarát viselkedéshez vezetnek. A tárgy elősegíti a társadalmi fejleményekben és 

diskurzusokban való aktív részvétel képességét. A Biológia és környezeti tanulmányokban 

elsajátítandó, fenntarthatóság szempontjából releváns tudástartalmak két oktatási területhez 

kapcsolódnak. Egyrészt az Ember és társadalom, másrészt a Természet és technológia területekhez. 

Előbbi releváns tartalma például az ember ökoszisztémákra gyakorolt hatásának, a gazdaság és 

fenntarthatóság kapcsolatának (fogyasztói tudatosság), az ökológia, a gazdaság, a regionális és a régión 

felüli politika és a társadalmi fejlődés közötti kölcsönhatások bemutatása, valamint a biológiai 

ismeretek alkalmazása társadalmi kérdésekben. A Természet és technológia terület esetében releváns 

tartalomként az élő rendszerek hálózatával, az emberi tevékenységek ökoszisztémára gyakorolt 

hatásaival, a fajok védelmével, a környezeti neveléssel, a bioetikával, valamint az energiatudatossággal 

ismerkedhetnek meg a tanulók. 

Az alábbi táblázat azokat az átadni kívánt tudástartalmakat tartalmazza évfolyamonkénti bontásban, 

amelyekben szerepel a „fenntarthatóság” kifejezés. 

Osztály/ Évfolyam Fenntarthatósághoz közvetlenül kapcsolódó elsajátítandó 
tudástartalmak 

5. osztály (9. évfolyam) Ökológia és fenntarthatóság: (világ) élelmiszer, a mezőgazdaság 
különböző formái 

6. osztály (10. évfolyam) Hálózati rendszerek: ökológia, gazdaság és fenntarthatóság; 
Környezeti problémák (pl. klímaváltozás) és lehetséges megoldások a 
fenntartható fejlődés összefüggésében 

7. osztály (11. évfolyam) A fenntartható fejlődés jellemzői (egy kiválasztott regionális és / vagy 
globális példával) 

 

A földrajz és a biológia tárgyak mellett a fenntarthatóság kifejezés emellett 1-1 helyen szerepel még a 

Kémia (7-8. osztály), illetve Fizika (5-8. osztály) tanterveinek „Emberek és társadalom” oktatási 

területein is. Mindkét tantárgy esetében a kapcsolódás az erőforrások határokon átnyúló, 

fenntartható, és felelős használatát, illetve az etikai normák figyelembevételét jelentik az elsajátított 

ismeretek társadalmilag releváns megvalósításában, hasznosításában. A fizika esetében emellett 

megjelenik a társadalmi problémákkal (pl. éghajlatváltozás, energia, mobilitás) szembeni kritikus 

gondolkodás fejlesztése is. 

Háztartási költségvetés és táplálkozás tantárgy (5-6. osztály, 9-10. évfolyam) célja a meglévő életmód, 

illetve az étkezési szokások felülvizsgálata annak érdekében, hogy a tanulók egészség- és 

környezettudatos aktív, cselekvő állampolgárokká váljanak. Az alábbi táblázat azokat az átadni kívánt 

tudástartalmakat és elvárt készségeket tartalmazza évfolyamonkénti bontásban, amelyekben szerepel 

a „fenntarthatóság” kifejezés. 

 

Osztály/ Évfolyam Fenntarthatósághoz közvetlenül kapcsolódó elsajátítandó területek, 
tudástartalmak 

5. osztály (9. évfolyam)  Fejlessze saját fogyasztói magatartásának tudatosságát, szerezzen 
fogyasztásspecifikus információkat és értékelje azokat a minőségi 
kritériumok szerint 
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o Nevezze meg és értékelje a termékek és szolgáltatások 
fenntarthatóságának és egészségének minőségi kritériumait, 
valamint válasszon termékcsoportok alapján visszavágó 
hatásokat 

 Ismerje fel és reflektáljon a fogyasztói állampolgárság fogalmára, és 
integrálja azt a döntésekbe 
o tájékozódjon a piacon, és felelősségteljesen helyezze el érett 

fogyasztóként a fenntarthatóságot, a gazdasági hatékonyságot 
és az etikai elveket 

o Ismerje a fogyasztói jog fontos jogi szabályozását, alkalmazza 
azokat a kiválasztott példákra és tudjon érvelni 

o Ismerje fel a környezeti szempontból releváns tényezőket, 
valamint azok regionális és globális hatásait, és fenntartható, 
azaz gazdaságilag, ökológiailag, társadalmilag és egészséggel 
kompatibilis életmódot kialakítani 

o Ismerje fel és értékelje a lakhatás jogi, gazdasági és társadalmi 
jelentőségét 

6. osztály (10. évfolyam)  Kövessen egészséges és fenntartható étrendet 
o a fenntartható ételválasztás mellett érvelnek 

 Fejlessze saját fogyasztói magatartásának tudatosságát, szerezzen 
fogyasztásspecifikus információkat és értékelje azokat a minőségi 
kritériumok szerint 
o ismertesse a termékek és a táplálkozási formák fenntartható és 

egészséget elősegítő kritériumait 

 Ismerje fel és reflektáljon a fogyasztói állampolgárság fogalmára, és 
integrálja azt a döntésekbe 
o Ismerje fel és reflektáljon a fenntartható, vagyis egy 

gazdaságilag, ökológiailag, társadalmilag és egészséggel 
kompatibilis életmódra 

 

Összefoglalóan elmondható, hogy Ausztriában bár a fenntarthatóság oktatása magasabb szintű 

oktatási szabályozó dokumentumokban hangsúlyos, elsősorban tantárgyközi témaként, illetve 

leginkább csak az AHS felső tagozatában jelenik meg, míg alsó tagozatban (általános iskola felső 

tagozat) kevésbé, főleg hagyományos természettudományos, ökológiai fókusszal. 

Fenntarthatóság oktatása más európai országokban 
A kutatás második szakaszában, egy nyugat-európai, egy észak-európai, illetve két régiónhoz, azaz a 

Visegrádi Együttműködéshez tartozó országot vizsgálunk. 

Németország 
A Németországi Szövetségi Köztársaságban az oktatás ügye szövetségi kormány és a tartományok 

között oszlik meg. Előbbi felelősségeinek körét az alaptörvény (Grundgesetz) határozza meg, azon kívül 

a törvényhozás az oktatás területén szinte kizárólag a tartományok feladata.  A tanulási utakat tekintve 

az osztrákhoz hasonlóan a német iskolarendszer is rendkívül specializáltnak, sokszínűnek mondható. 

Az általános iskolai szakaszt (Grundschule) követően, a 4. évfolyam után (Berlinben és Brandenburgban 

a 6. évfolyam után) a tanulók a Hauptschule, a Realschule és a Gymnasium közül választhatnak. 

Mindhárom iskolatípus esetén az első két év (5-6. évfolyam) egy un. Orientierungsstufe, amely a 

különböző tanulási utak és iskolatípusok közötti orientációt célozza.  Jelen kutatásban a gimnázium 
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alsó és felső tagozatát vizsgáljuk. Előbbi az 5-10. évfolyamot, utóbbi a 11-13. évfolyamot jelenti. Mivel 

a különböző iskolatípusok közül a gimnáziumi oktatás a legmagasabb szintű (a felsőoktatásban való 

részvételt célozza), ezért a többi intézménytípustól eltérően az ISCED szintek megbomlanak a 

tagozatok között. Az ISCED 2-nek az alsó tagozat 5-9. osztálya, az ISCED 3-nak a 10-11. osztálya, illetve 

a felső tagozat (11-13. évfolyam) felel meg.47 

Jelen kutatás keretein belül nincs lehetőség a tartományonként eltérő tantervek vizsgálatára. Ehelyett 

átfogóbb képet kaphatunk, ha a fenntartható fejlődés oktatására vonatkozó szövetségi szintű 

kerettantervet, a 2016-ban megjelent, Tananyag keretrendszer a fenntartható fejlődéshez 2. bővített 

kiadását vizsgáljuk, melyet a Német Oktatási és Kulturális Miniszterek Konferenciájának 

(Kultusministerkonferenz) és a Szövetségi Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Minisztériuma 

(Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) jegyez és melyet mind a 

16 német oktatási minisztérium aláírt. 

A Fenntartható Fejlődés Oktatásának Tananyagkerete azt hivatott támogatni, hogy a tanulók minél 

több tantárgyban elsajátítsák a megfelelő kompetenciákat, és megvalósítsák a fenntarthatóságot az 

iskolában, nemcsak az órák alatt, hanem az iskola igazgatásában és irányításában, valamint a 

pedagógusképzések terén is. Az ESD tekintetében Németország tehát a teljesiskolás megközelítést 

igyekszik alkalmazni.  

A keretrendszer célja, hogy strukturális alapot nyújtson az iskolák számára az ESD/ globális fejlődés 

oktatásához48 Alapvetően támogatást nyújt a tantervek kidolgozásához, az órák / tanulási egységek 

megtervezéséhez, valamint a sztenderdek meghatározásához és értékeléséhez. S bár kötelezően nem 

határoz meg a tanulási célokat vagy oktatási tartalmakat, illetve nem javasol kronológiákat vagy 

specifikus tanulási módszereket (ezek az iskolai tantervekben kerülnek kidolgozásra), általános és 

középiskolai szinten javaslatokat tesz a fejlesztendő kompetenciákra, az ezek fejlesztéséhez szükséges 

tematikus területekre és tartalmakra, valamint tanulói teljesítményekre vonatkozó sztenderdekre. 

A keretrendszer egyelőre csak az alapfokú oktatásra és a középfokú oktatás alsó szintjére fókuszál, 

melyhez több tantárgyi, illetve tantárgyközi tartalomra, témára is javaslatot tesz (nem kötelezőek, 

bővíthetők, változtathatók) melyek célja, hogy ezeken keresztül a tanulók fenntartható élethez 

szükséges kompetenciái fejlődjenek. A javasolt tartalmi területek és a fejlesztendő 

kompetenciaterületek mátrixát a 6. melléklet tartalmazza. A táblázatból jól kiolvasható, hogy a 

keretrendszer rendkívül kompetenciafókuszú, az aktív, cselekvő, globálisan és helyben felelős, 

tudatos állampolgárok kinevelését célozza, mely az eddig bemutatott országok szinte mindegyikében 

megjelent. Ugyanakkor leginkább szembetűnő sajátossága, a fenntarthatóság oktatása és a globális 

fejlődés oktatása párhuzamán keresztül ragadható meg. Témáiban nem dominál a természeti 

környezet védelme, ugyanakkora hangsúlyt kapnak a társadalmi és gazdasági kérdések, illetve a XXI. 

század kihívásai (pl.: szegénység, fegyveres konfliktusok, migráció), globális folyamatokra, 

összefüggésekre fókuszál. Összességében elmondható tehát, hogy a német gyakorlat a jelenlegi 

magyar és a többi vizsgált, hazánkkal szomszédos ország többségéhez képest eltérő gyakorlatot és 

felfogást követ a fenntarthatóság oktatásában. 

                                                           

47 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/germany_en 
48 A kerettanterv a fenntartható fejlődés oktatásának (ESD) szinonimájaként használja a globális fejlődés 
oktatását (Global Development Education). 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/germany_en
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Finnország 
Finnországban az oktatásért az Oktatási és Kulturális minisztérium (Opetus- ja kulttuuriministeriö) 

felelős. Az általános iskola (Perusopetus) osztatlan struktúrájú, mely 7 éves korban kezdődik és 9 évig 

tart. Az ISCED 2-nek az általános iskola 7-9. évfolyama, az ISCED háromnak pedig az általános 

középiskolai végzettséget nyújtó középiskola (Lukiokoulutus) 10-12. évfolyama felel meg. 

Az utóbbi 5 évben mindkét oktatási szinten oktatási reformok zajlottak, illetve mennek végbe jelenleg 

is. 2014-ben új általános iskolai tantervek jelentek meg, melyek 7-9. évfolyamon három lépésben, 

2017-2018-2019-ben kerültek bevezetésre.49 Az új gimnáziumi alaptantervet a Finn Nemzeti Oktatási 

Ügynökség publikálta 2019 novemberében, amely 2021 augusztusában kerül bevezetésre.50A 

reformok célja többek között a tanulók jólétének és tanulásának támogatása, a széleskörű 

kompetenciák fejlesztése, a tantárgyak közötti határok átlépése, a felsőoktatásba való átmenet 

elősegítése, illetve a fenntartható jövő építése.51  

Ahogyan a nemzeti monitoring jelentés is kiemeli, az új tantervek mindkét szinten rendkívül ESD 

orientáltak.52 A korábban vizsgált országokhoz hasonlóan a fenntarthatóság az ún. széleskörű 

kompetenciaként (laaja-alainen osaaminen, angolul transversal competences) van jelen. Az általános 

iskola 7, míg a középiskola 6 ilyen kompetenciaterületet nevez meg. Ezek feladata az alap és középfokú 

oktatás egységesítése, melyek tantárgyak közös céljait alkotják. Bár a fenntarthatóság mindkét szinten 

külön kompetenciaként van jelen, a fenntarthatóság témaköre több kompetenciaterületbe is 

integrálva van (lásd 7. melléklet). Bár a finn iskolák rendkívül nagyfokú helyi autonómiával 

rendelkeznek, mivel a Nemzeti Alaptanterv a többi vizsgált országhoz képest is nagymértékű teret 

enged annak, hogy az iskolák helyi igényekhez szabják a saját tananyagaikat, ennek ellenére a 

széleskörű kompetenciákat minden tanárnak minden tantárgyban figyelembe kell vennie. 53  

Általános iskolai alaptanterv 

Az általános iskolai alaptantervet vizsgálva látszik, hogy az intézmények által kidolgozandó helyi 

tantervekben a fenntarthatóság oktatásának jelentős szerepet kell kapniuk. Az alaptanterv kiemeli, 

hogy az oktatási rendszert megreformálásakor figyelembe kell venni az iskola életében, környezetében 

bekövetkezett változásokat, és meg kell erősíteni az iskola szerepét a fenntartható jövő építésében.54 

Ehhez az intézmények a helyi tantervek kidolgozásakor fenntartható fejlődési programot (kestävän 

kehityksen ohjelma) is kidolgoznak. Ezen, és a hasonló tematikus terveket és programok (pl.: reggeli és 

délutáni tevékenységi terv, esélyegyenlőségi terv, kulturális oktatási terv, stb.) célja, hogy kiegészítsék 

és végrehajtsák a tananyagban foglaltakat. Emellett a tantervben a fenntarthatóság, pontosabban a 

fenntartható életmód szükségessége, mint az oktatás alapértéke szerepel.  

Fentiekhez illeszkedően az alaptanterv kijelenti, hogy az alapfokú oktatás felelőssége, hogy az itt 
folytatott oktatás elősegítse a befogadást és a fenntartható életmódot, valamint a demokratikus 
társadalmat. Emellett ösztönöznie kell a tanulókat, hogy ismerjék, tiszteletben tartsák és megvédjék 

                                                           

49 https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetus 
50 https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/core-curriculum-general-upper-secondary-
schools-nutshell 
51 https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/curriculum-for-general-upper-secondary-schools-in-a-
nutshell-2020_0.pdf 
52 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/Implementation/NIR_2018/Finland_NIR_2018.pdf 
53 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/finland_en 
54 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetus
https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/core-curriculum-general-upper-secondary-schools-nutshell
https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/core-curriculum-general-upper-secondary-schools-nutshell
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/curriculum-for-general-upper-secondary-schools-in-a-nutshell-2020_0.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/curriculum-for-general-upper-secondary-schools-in-a-nutshell-2020_0.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/Implementation/NIR_2018/Finland_NIR_2018.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/finland_en
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
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az emberi jogokat, illetve a globális oktatás segítségével hozzájáruljon az igazságos és fenntartható 
fejlődés feltételeinek megteremtéséhez, összhangban az ENSZ által kitűzött Fenntartható Fejlesztési 
célokkal. 

A fenntarthatóság a tanítás és oktatás nemzeti céljaiban is megjelenik. Ezen célkitűzések adják a 
tanterv alapjainak szempontjait és irányítják a helyi tantervfejlesztést illetve az iskolai munkát. E szerint 
az oktatásnak elő kell segítenie az együttműködést és a felelősséget, az egészség és a jólét 
előmozdítását, a jó szokásokká kialakulását, illetve a fenntartható fejlődés előmozdítását. 55 

Németországhoz hasonlóan Finnországban is a „teljes iskolás” megközelítés uralkodik. Az 

intézmények működési kultúrájára vonatkozó egyik elv a környezetért való felelősség és a fenntartható 

jövő felé orientálás. E szerint az iskolák tanárai és tanulói minden tevékenységükben figyelembe veszik 

a fenntartható életmód iránti igényt. Mindennapi döntéseikben és cselekedeteikben felelősen 

viselkednek a környezettel szemben, a nyersanyagokat, az energiát és a biodiverzitást károsító, pazarló 

anyagválasztás és gyakorlat fenntarthatóvá válik. A diákok részt vesznek a fenntartható mindennapi 

élet kialakításában és megvalósításában. A tanuló közösség, mint az ökoszociális társadalom 

tudásbázisának megteremtői, építi a jó jövő reményét.  

A vizsgálat tárgyát képező 7-9. osztályban a tanulók folytatják a korábbi évfolyamokon elhajított 

fenntartható életmód és jólét megalapozását, és megvitatják a fenntartható fejlődés társadalmi, 

társadalmi, kulturális és ökológiai feltételeit. Az oktatás során a diákok elméletben, gyakorlatban és 

példákon keresztül szereznek ismereteket arról, hogy a fenntartható fejlődés különböző dimenziói 

hogyan kapcsolódnak egymáshoz, illetve mit is jelent a fenntartható életmód a gyakorlatban. Az 

alaptanterv összesen 7 átfogó kompetenciaterület nevez meg56, melyek közül a relevánsak 

részletesebb bemutatását a 7. mellékletben található táblázat tartalmazza. 

A tantárgyak leírásait vizsgálva látszik, hogy a fenntarthatóság tantárgyi integrációja több országgal 

mutat hasonlóságot (pl. Ausztria, Magyarország). A fenntarthatóság leghangsúlyosabban a 

hagyományos természettudományos tárgyakban, vagyis a biológiában, a földrajzban, a fizikában, 

illetve a kémiában van jelen. Ezek azok a tárgyak, amelyek feladatai között szerepel a fenntarthatóság 

oktatása. Emellett jelen van még az egészségügyi ismeretek, vallás, etika, társadalomismeret, zene, 

művészet, kézművesség, háztartás tantárgyakban is. (A fenntarthatósághoz köthető tantárgyak 

releváns feladatait, célkitűzéseit, a célkitűzésekhez tartozó tartalmi területeket, illetve a tantárgy 

végéig elsajátítandó kimeneti kompetenciákat 8. melléklet tartalmazza.) 

Gimnáziumi alaptanterv 

Az új alaptantervet vizsgálva kitűnik, hogy az általános iskolaihoz hasonlóan, a gimnáziumok tanterve 

is magáénak érzi a fenntartható életmód átadását, elősegítését.57 Alapértékei (Arvoperusta) között 

szerepel, hogy tudásbázist építsen ki egy olyan gazdaság számára, amely elősegíti a környezetet és a 

polgárok jólétét, emellett a felelős cselekvésre, valamint a nemzetközi együttműködésre és a globális 

állampolgárságra ösztönöz az ENSZ 2030-ig fenntartható fejlődésre vonatkozó ütemtervével 

összhangban. A középiskolai oktatásnak olyan működési kultúrát kell biztosítania, amely pozitív 

hozzáállást teremt, ösztönzi a tanulást és elősegíti a fenntartható jövőt. 

                                                           

55 A tanítás és az oktatás nemzeti céljait az alapfokú oktatási törvény (Perusopetuslaki 628/1998) és a hozzá 
tartozó kormányrendelet (valtioneuvoston asetus 422/2012) rögzíti. 
56 A tanterv a célkitűzéseket T-vel (T1, T2 stb.), az ezekhez kapcsolódó tartalmi területek S-el (S1, S2 stb.), míg a 
széleskörű kompetencia területek L-el (L1, L2 stb.) jelöli. 
57 https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lops_nuoret_verkko_docs.docx 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lops_nuoret_verkko_docs.docx
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A fenntarthatóság a gimnáziumi széleskörű kompetenciákban is helyet kapott, ennek rövid 

bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.  A tantárgyi integrációt tekintve, az általános iskolához 

hasonlóan, a fenntarthatóság a gimnáziumi tantárgyakban is sokszínűen jelenik meg. Jelen van a 

hagyományos természettudományos (biológia, földrajz, fizika, kémia), illetve társadalomtudományi 

(filozófia, pszichológia, történelem, társadalomtudomány, vallás, etika, egészségügyi oktatás) valamint 

készségtárgyakban (testnevelés, vizuális művészetek) is. Ezek közül leghangsúlyosabban 

természettudományos tantárgyakban, azok közül is a biológia és a földrajz tantervben szerepel. 

Előbbinek központi eleme a fenntartható jövő építése, a fenntartható életmód és az aktív 

állampolgárság szemléletének átadása, míg utóbbi a természet, az ember és a társadalom jelenségeit 

és kölcsönhatásait vizsgálja. Emellett az ESD a társadalomtudományos tárgyak feladata is, melyek közül 

a fenntarthatóság legjelentősebben a Társadalomtudomány, illetve az Etika tárgyakban van jelen. A 

fenntarthatósághoz köthető tantárgyak kapcsolódását (feladat, széleskörű kompetenciák, célok, 

tartalmi elemek) a 10. melléklet tartalmazza. 

Fentiek alapján kijelenthető tehát, hogy Finnországban mind az általános iskolában, mint pedig a 

gimnáziumban a működési kultúrától, a helyi tanterveken, a tematikus programokon, a széleskörű 

kompetenciákon át a konkrét tantárgyak tartalmáig, vagyis az iskola explicit és implicit (rejtett) 

tantervében szervesen megjelenik a fenntarthatóság oktatása. Fontos sajátosság az is, hogy a 

Fenntartható Fejlődési Célok a többi vizsgált országhoz képest is hangsúlyozottan jelen van mindkét 

iskolaszint alaptantervében, valamint az ökoszociális társadalom, illetve civilizáció, mint elérendő cél 

sehol máshol nem fogalmazódott meg. 

Lengyelország 
Lengyelországban az oktatásért a Nemzeti Oktatási Minisztérium (Ministra Edukacji Narodowej) 

felelős. A 2020-21-es tanévtől kezdődően, az oktatási struktúrát érintő változások mennek végbe. Jelen 

kutatás tárgyát az általános iskola (szkoła podstawowa) 4-8. évfolyama, illetve az általános képzést 

nyújtó középiskola (liceum ogólnokształcące) 9-12. évfolyama adja. Míg előbbi az ISCED 2-nek, utóbbi 

az ISCED 3-nak felel meg. 

Az általános iskolai és a középiskolai tantervek tantárgylistáját vizsgálva kijelenthető, hogy 

Lengyelországban egyik oktatási szinten sincs külön, a fenntarthatóság oktatását célzó tantárgy.  

Fenntarthatóság oktatása általános iskolában 

A fenntarthatóság oktatása általános iskolában elsősorban 4. évfolyamon a természetismeret, majd 5-

8. osztályban a biológia és a földrajz tantárgyak keretein belül jelenik meg. A legtöbb vizsgált ország 

gyakorlatától eltérően kereszttantervi témaként sincs jelen, azonban az általános iskolai oktatás céljai 

között szerepel a természeti környezetet tiszteletben tartó szemlélet kialakítása, a fenntartható 

fejlődés elveiről szóló ismeretek terjesztése, a környezetvédelem érdekében való cselekvésre 

ösztönzése és az ökológia iránti érdeklődés fejlesztése.58 

Bár a fenntarthatóság (zrównoważony) kifejezés a természetismeret tantárgy leírásában nem szerepel, 

a tanulók itt alapozzák meg a természet védelmével kapcsolatos ismereteiket. Ahogyan a UNECE ESD 

monitoring jelentése is megerősíti, az órákon a tanulók fejlesztik a természetvédelemmel kapcsolatos 

ismereteiket, készségeiket és attitűdjeiket: többek között megismerik a hazai természetvédelem 

formáit, szervezeteit, természetvédelmi területeit, felkészülnek a környezet védelme érdekében tett 

intézkedésekre, megismerik az ember és a természet kapcsolatát, megfigyelik és azonosítják a 

                                                           

58 https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356 

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356
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közvetlen környezetükben azokat a helyeket, amelyekre pozitívan vagy negatívan hatott az emberi 

tevékenység.59 

Maga a fenntarthatóság már konkrétan megjelenik a földrajz és a biológia tantárgyakban. S bár 

összességében mindkét tárgy inkább természettudományos fókuszú, előbbi esetében a tanulók a 

természeti dimenzió mellett, megismerik a fenntarthatóság gazdasági és a társadalmi összefüggéseit, 

az ember és a természeti környezet kapcsolatát, a fenntartható fejlődés fogalmát is. A tárgy keretein 

belül a tanulók többek között megismerkednek a megújuló és nem megújuló energiákkal és a 

hozzákapcsolódó problémakörrel, az ökológiai egyensúlyban felmerülő természetes és ember okozta 

zavarok, illetve a klímaváltozás okait és következményeit, megoldási lehetőségeit, melynek 

köszönhetően kialakul a környezeti iránti felelősségük. Ezzel párhuzamosan a biológia tárgyban szintén 

megjelennek a megújuló és nem megújuló természeti erőforrásokat fenntartható használata, továbbá 

a tárgy a biológiai sokféleség és az alapvető biológiai folyamatok felől közelíti a környezeti 

fenntarthatóságot (pl.: az élőlények életfeltételei és szükséges környezeti tényezők, a fajokon belüli és 

fajok közti verseny, a szimbiózis, az ökoszisztéma élő és élettelen elemei). 

Fenntarthatóság oktatása középiskolában 

Bár a fenntarthatóság oktatása az általános iskolához hasonlóan, elsősorban a földrajz és a biológia 

órákon van jelen, ugyanakkor középiskolában már jóval hangsúlyosabban jelenik meg, ahol a tanulók 

a helyi mellett globális szinten is elsajátítják emberi-környezet-társadalom kapcsolatrendszerét. Pl. 

megismerik a környezetgazdálkodás és területkezelésének fenntartható gyakorlatait, az emberi élet 

minőségének javításának eszközeit, illetve a felelősségérzetet alakítanak ki közvetlen és távoli 

környezete iránt. Ehhez kapcsolódóan a tárgy elősegíti az ésszerű gazdálkodási módok 

szükségességének megértését, illetve a helyi, a regionális, a nemzeti és nemzetközi természeti és 

kulturális értékek iránti felelősségérzetet, továbbá a társadalmi szolidaritást, a tisztelet és empátiát 

más nemzetek és etnikai csoportok iránt, a hazafias, közösségi és polgári attitűdökkel összhangban. 

A biológia oktatás a természeti erőforrások ésszerű kezelésére, a környezeti változásokra való 

reagálásra, alkalmazkodásra, illetve a biodiverzitás, mint a fenntartható fejlődés mutatójának 

fontosságára helyezi a hangsúlyt. Biológia oktatás célja, hogy fejlessze a tanulók élőlénytársaink és a 

természet iránti tiszteletét, megértsék az erőforrások fenntartható használatának szükségességét, 

elemző kérdéseket tegyenek fel a környezeti problémák és fenyegetések okaira és következményeire 

vonatkozóan, beleértve a nemzetközi együttműködés szükségességét a környezeti veszélyek 

megelőzése érdekében. 

Továbbá környezetetikai kérdésekkel találkozhatnak a középiskolai tanulók az etika órákon is, amely  

szintén hangsúlyozza fenntartható fejlődés és a biológiai sokféleség védelmének szükségességét, 

megvizsgálja az állatok erkölcsi beszámíthatóságának kérdését, érveket fogalmaz meg a természet 

védelme érdekében, továbbá bekapcsolódik a környezetvédelem tevékenységébe.60 

Fenti eredmények alapján összefoglalóan elmondható, hogy a vizsgált országok többségéhez 

hasonlóan Lengyelországban sincs külön, a fenntarthatóság oktatását célzó tantárgy, ez, a 

hagyományos természet- és társadalomtudományos tantárgyak feladata. Ugyanakkor az ESD a 

magyar gyakorlathoz és a legtöbb vizsgált nemzetközi példához képest kevésbé komplex, kevésbé 

integrált az alaptantervekbe. 

                                                           

59 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/10thMeetSC/Documents/Poland.pdf 
60 https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/467 
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Csehország 
Csehországban az oktatásért az Oktatási, Ifjúsági és Sportminisztérium a felelős. A kutatás fókuszát 

ISCED 2 szintnek az általános iskola felső tagozata (Základní škola - Druhý stupeň) vagyis 6-9. évfolyama, 

az ISCED 3-nak a gimnázium 10-13. évfolyama felel meg.61 

A tanterveket vizsgálva általánosságban elmondható, hogy sem általános, sem pedig középiskolában 

nincs külön, a fenntarthatóság oktatását célzó tantárgy. A környezeti nevelés (environmental 

education) mindkét oktatási szinten kereszttantervi témaként van jelen, amely több oktatási területen 

(pl.: Ember és természet, Ember és társadalom), vagyis a természet- (biológia, kémia, fizika, földrajz és 

geológia) és társadalomtudományos tantárgyakban (polgári és társadalomtudományi alapok, 

történelem, ember és a munka világa, egészségügyi oktatás) kap helyet. A környezeti nevelés 

kereszttantervi téma általános iskolai tématerületeit a 11., a középiskoláét a 12. melléklet tartalmazza. 

Ezekből kiolvasható, hogy a tantervekben a hagyományos, bevett témák jennek meg, az országok 

többsége által alkalmazott tantárgyi struktúrákban. Utóbbihoz kapcsolódóan szembetűnő, hogy maga 

a fenntarthatóság kifejezés szó szerint az általános iskolai tantervben csak a földrajz és a kémia 

tantárgyakban, gimnáziumban szintén a földrajz, továbbá a geológia (földtan) tantárgyakban van jelen. 

Ennek oka lehet, hogy mindkét tanterv viszonylag régi, 2007-es keltezésű, ezért a régebbi, környezeti 

nevelés terminust használja, kevésbé innovatív, illetve a német kerettantervekhez képest kevésbé 

jelenik meg benne a globális oktatás. Ennek ellenére pozitívum, hogy az állampolgári kompetenciák 

kulcskompetenciák fejlesztésén keresztül mindkét tantervben megjelenik a fenntartható társadalom 

létrehozásában tudatos, döntéshozatalban aktív állampolgári készséges fejlesztése. 

A Fenntartható jövő taneszközcsomaggal összehasonlítva kijelenthető, hogy az új magyar 

taneszközcsomag mind tartalmilag, mind pedagógiailag naprakészebb és innovatívabb, könnyebben 

emészthető, hétköznapibb tudást nyújt a tanulók számára. 

Összegzés 
Jelen kutatás keretein belül arra kerestük a választ, hogy a jelenleg fejlesztés alatt álló Fenntartható 

jövő/Zöld Föld taneszközcsomag hogyan helyezhető el a nemzetközi palettán, milyen egyediségéi, 

újszerűsége, erősségei vannak. 

A vizsgált országok: Ausztria, Csehország, Finnország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország,  

Németország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia. 

Az eredmények összefoglaló táblázatát a 13. melléklet tartalmazza. A vizsgált országok mindegyikére 

elmondható, hogy a fenntarthatóság oktatása valamilyen formában megjelenik a nemzeti alap-, 

illetve kerettantervekben.  A legtöbb országban kereszttantervi témaként, a hagyományos 

természet- és társadalomtudományos tantárgyakba integrálva. Önálló, választható tantárgyként 

Romániában, Szerbiában, illetve Szlovéniában van jelen, kötelező tantárgyként sehol sem szerepel. 

Románia esetében központi ajánlású programként 5-7. osztályban „Ökológiai és környezetvédelmi 

oktatás” néven, Szerbiában „Oktatás a fenntartható fejlődésért” 9-12. osztályban jelenik meg, vagyis 

az új magyar gyakorlattól eltérően, egyik országban sincs mindkét iskolaszinten jelen lévő külön, a 

fenntarthatóság oktatását célzó tantárgy.  

A magyar gyakorlathoz legközelebb, Szlovénia áll, ahol mindkét oktatási szinten van külön tantárgy. 

Felső tagozaton a Környezetvédelmi oktatás, míg középiskolában Környezetvédelmi tanulmányok. 

                                                           

61 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/czech-republic_en 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/czech-republic_en
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Mindkét tárgy három éves, a Fenntartható jövő taneszközcsomaghoz hasonlóan nem a tudásátadásra 

fókuszálnak, hanem arra igyekszenek felkészíteni a tanulókat, hogy jobban megértsék a környezeti 

jelenségeket és problémákat, a környezeti szempontból fontos ismeretek szintetizálására és az 

attitűdváltásra fókuszálnak. S bár a szlovén alaptantervben a fenntarthatóság oktatása kereszttantervi 

témaként szervesebben integrált és jobban kidolgozott a magyarnál, ugyanakkor a környezetvédelmi 

tanulmányok tárgyhoz nem áll rendelkezésre külön tankönyv, továbbá érettségi tantárgyként sem 

választható. Ezzel szemben a magyar taneszközcsomaghoz tankönyv, munkafüzet, tanári kézikönyv, 

valamint tanártovábbképzés is tartozik. 

Jó gyakorlatként említhető meg a finn és német példán keresztül bemutatott „teljes iskolás” 

megközelítés, melynek erőssége, a fenntarthatóság intézményi működési kultúrába való beépítése, a 

széleskörű tantárgyi integráció, valamint a helyi tantervekben és pedagógiai programokban megjelenő 

nagyfokú helyi autonómia. Hazánkban ez a megközelítés a növekvő számú ökoiskolákra jellemző. 

A tervezett önálló tantárgy, az egyéb tárgyakban megszerzett ismeretekre épít, rendszerbe szervezi 

az iskolai és otthoni élet területeit, ráirányítja a fenntartható gondolkodásra és életvitelre a 

figyelmet, fejleszti az ehhez szükséges kompetenciákat, ezért nagymértékben hozzá fog járulni az 

egésziskolás megközelítéshez is és a fenntarthatóság kultúrájának terjesztéséhez minden szinten. 

Összességében elmondható, hogy a fenntarthatóság oktatása terén az új taneszközcsomag nemzetközi 

szinten is kiemelkedő, a kutatás során egyik vizsgált ország oktatási rendszerében sem találtunk 

ugyanilyen komplex taneszközcsomagot, amely általános és középiskolában önálló, NAT-hoz illeszkedő 

tantárgyként választható.
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Mellékletek: 

1. melléklet: Románia - Ökológiai és környezetvédelmi oktatás témáinak és tartalmának összefoglaló táblázata évfolyamonként 
Évfolyam 5. osztály 6. osztály 7. osztály 

Téma Tartalom 

Környezetvédelem 
alapfogalmai, alapelvei 

- Fogalmi elhatárolások: A környezet 
ökológiája és földrajza 
- A környezet fogalma. Abiotikus és biotikus 
tényezők. 
- A víz körforgása. 
- A környezetvédelem terén felelős 
intézmények 

- Az ökológiai és a környezeti földrajz 
történelme. 
- Abiotikus és biotikus tényezők helyi 
szinten (iskola, iskolaudvar). 
- Az organizmusok kapcsolatai az abiotikus 
tényezőkkel: fajok közötti és fajokon belüli 
kapcsolatok az ökoszisztémákban. 

- Románia hozzájárulása a környezet 
ökológiájának és földrajzának 
fejlesztéséhez. 
- A víz, a levegő és a talaj fizikai, 
megfigyelhető tulajdonságai. 
- Komplex ökoszisztéma, az erdő: funkciók, 
védelmi intézkedések. 
 

Emberi befolyás a 
környezetre 

- Környezet típusai: természetes, antropizált, 
antropikus. 
- A környezet. 

- Antropikus beavatkozás a környezetbe: 
módok, következmények. 
- Biodiverzitás: jelen és jövőbeni kilátások. 
- Környezetkárosodás helyi szinten 
(megyében). 
- Környezetromlás Romániában. 

- Védett területek 
- A védett területek kezelése. A védett 
terület szervezeti kerete. 
- Erőforrás-gazdálkodás a természeti és 
védett területeken. 
- Érdekképviselet és oktatási tevékenységek. 

Környezeti higiénia - Környezetszennyezés. A szennyezés 
forrásai. Osztályozás. A szennyezés 
forrásának nyilvántartási technikái. 
- A szennyezés forrásai és a szennyező 
anyagok eloszlása a helyi szinten. 

- Levegő-, víz-, talajszennyezés. 
- Szennyezés helyi szinten. 

- Zaj- és biológiai szennyezés. 
- Radioaktív szennyezés. 
 

Környezetvédelem - A "környezetvédelem" fogalma. 
- Hulladék: meghatározás, osztályozás. A 
hulladék hatása a környezeti 
tényezőkre. Hulladékok fajtái és 
hulladéktermelés forrásai helyi szinten. 

- Fogalmi körülhatárolások: a környezet 
védelme és megőrzése. 
- A környezeti tényezők romlásának 
csökkentését célzó intézkedések javítása. 
- A hulladék környezetre gyakorolt hatásának 
javítása. 
- A fenológiai kérdőív módszere egy 
esetleges "örökbefogadható" terület 
vizsgálatához: a park. 

- A lakókörnyezet mesterségessé tétele. 
- A hulladékgazdálkodás alapelvei. 
- Hulladék hasznosítás. 
- Újrahasznosítás és hulladékkezelés 
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2. melléklet: Szerbia - Oktatás a fenntartható fejlődésért tantárgy témái és tartalma évfolyamonként 
Évfolyam Téma Tartalom 

9. osztály Víz Bevezetés a programba. 
Milyen a vízminőség a helyen / településen / városban / környezetben? 
Hogyan befolyásolja az emberi tevékenységek az áradások előfordulását? 
Milyen vizet iszunk? 
Honnan származik a használt víz és hová megy? 
Irracionális vízhasználat. 
Melyek a vízszennyezés forrásai, és milyen hatással vannak a víz folyóinak és a fürdővíz minőségére a térségben? 
Hogyan befolyásolják a hulladéklerakók, a mezőgazdaság és az ipar a víz szennyezettségét a helyi környezetben, és milyen 
következményekkel jár a szennyezés az élővilágra? 
Milyen környezeti és egészségügyi következményei vannak a háztartásban használt tisztító- és mosószereknek? 

Levegő Milyen levegőt lélegezünk? 
Megújuló és nem megújuló energiaforrások használata és a légszennyezés. 
Hogyan befolyásolja a levegő minőségét a fűtés és a hűtés? 
Milyen lehetőségek vannak a beltéri levegő minőségének javítására? 
Hogyan lehet megbízhatóan tájékozódni a helyi és az országos levegőminőségéről? Kiben lehet bízni? 
Milyen mutatók mutatják a levegő minőségének romlását? 

Fenntartható városok és 
települések 

Melyek a fenntartható városok? 
Fenntartható városok és települések a világon. 
Mi a különbség az életminőségben az élőhelyünkön akkor és most: a természeti erőforrások, a gazdaság, a kultúra, az emberek 
viselkedése? 
Mi teszi az épületeket és a házakat fenntarthatóvá? 
Hogyan alakulnak ki a városi hőszigetek? 
Mit jelent az állatok jóléte a lakott területeken? 
Hogyan válhat iskolánk fenntarthatóvá? 

10. osztály Fenntartható 
földhasználat 

Fenntartható földgazdálkodás. 
A talaj keletkezése, összetétele és szerkezete. 
A föld tulajdonságai és rendeltetése. 
A föld önmegújulása. 
Szennyező anyagok és a szennyezés következményei. 
Talajromlás és következményei. 
Minőségmonitoring és talajvédelem. 

Élelmiszerelőállítás, 
terjesztés és fogyasztás, 

Fenntartható termelés, mezőgazdasági termelési modellek és 
ételfogyasztás. 
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mint a fenntartható 
fejlődés tényezője 

Rendkívül hatékony, profitorientált mezőgazdaság. 
Helyi fenntartható mezőgazdaság. 
"Fair Trade" modellek. 
Agrobiodiverzitás. 
Ételminőség, étkezési szokások és élelmiszerbiztonság. 
GMO. 
Ökológiai lábnyom 

Hulladékgazdálkodás Fenntartható hulladékgazdálkodás. 
A hulladék típusai. 
Hulladék ártalmatlanítása. 
Hulladék csökkentése, újrafelhasználás, válogatás és újrahasznosítás. 
Fogyasztói szokások és felelősségteljes vásárlás. 
Ökológiai lábnyom. 
Ciklikus gazdaság és hulladék. 
Ipari termelés hulladék csökkentésével vagy megsemmisítésével. 

11. osztály Energiatermelés és 
fogyasztás 

Az energiaforrások csoportosítása. 
Az energiaforrások elemzése a kinyerés, szállítás, tárolás és átalakítás módszere szerint. 
Ökológiailag „tiszta” energiaforrások. 
Megújuló energia. 
Energiatakarékosság. 
Energiahatékonyság. 
Globális energiafogyasztási trendek. 

Klímaváltozás Természetes éghajlatváltozások. 
Az ember okozta éghajlatváltozás. 
Az éghajlatváltozás társadalmi és gazdasági következményei. 
Globális fellépés az éghajlatváltozás leküzdésére. 
A természeti katasztrófák kockázatának csökkentése. 
Következmények, alkalmazkodás és a helyi környezet éghajlatváltozásának enyhítésére szolgáló intézkedések. 

Biológiai sokféleség és 
ökoszisztéma-
szolgáltatások 

Genetikai, faji és ökoszisztéma diverzitás. 
A biodiverzitást befolyásoló tényezők. 
A biológiai sokféleség védelme globális és nemzeti szinten. 
Ökológiai hálózatok. 
A biodiverzitás fontossága egy közösség számára. 
Ökoszisztéma-szolgáltatások: ellátás, támogatás, szabályozás és kulturális szolgáltatások. 
Agrobiodiverzitás. 
A beporzó populációk eltűnésének / csökkenésének problémája. 
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Fenntartható turizmus és biodiverzitás / ökoszisztéma-szolgáltatások. 

12. osztály Zöld ipar és technológia Különböző féle technológiák ugyanabban az iparágban. 
Nyersanyagok és technológia helyettesítése. 
„Zöld” kémia. 
A környezetvédelmi törvények és szabványok. 

Háztartás és infrastruktúra „Zöld” épület. 
Az épületek, a forgalom és a közművek energiahatékonysága. 
A szállítás optimalizálása. 
Zajprobléma és zajvédelem. 
„Humánus” ház 

A létező fejlődési modellek 
társadalmi és gazdasági 
szempontjai  

Urbanizáció. 
Migráció, egyenlő és egyenlőtlen fejlődés. 
A fenntartható fejlődés intézményi és szabályozási keretei: nemzetközi, nemzeti és helyi. 
Zöld aktivizmus: politikai pártok és nem kormányzati szervezetek (NGO-k). 
A világ népességnövekedésének dinamikája, gazdasági, környezeti és társadalmi következményei. 
Népességpolitikák a XXI. század számára. 

 

 

3. melléklet: Horvátország - Fenntarthatóság oktatásának elérendő céljai és ajánlott tevékenységek oktatási ciklusonként 
3. ciklus (6-8. osztály) 

Terület A tanuló: Ajánlott elvárások teljesítésére (a különböző tantárgyakhoz, és tantárgyközi témákhoz kapcsolódóan) 

Kapcsolat megismeri természetben 
jelenlévő sokféleséget. 

Integrált oktatás (természet, biológia, földrajz, kémia, matematika, informatika): elemzi, kiszámítja és megjeleníti az 
adatokat táblázatok és diagramok, összehasonlítja és elemzi az eredményeket; idézi a városában / környezetében 
megfigyelt példákat, összehasonlítva őket Európában és a világban példákkal. 
Kapcsolódó tantárgyközi téma: Az információs és kommunikációs technológia használata. 

elemzi ökoszisztémák 
alapelveit és értékeit. 

Természet/ Biológia: az ökoszisztémákkal foglalkozó egységeken kívül hangsúlyozza az ökoszisztémák közötti 
kapcsolatok és interakciók fontosságát (mind elméletben, mind konkrét példákon keresztül), és magában foglalja az 
értékek elemzését, azaz az ökoszisztéma-szolgáltatásokat. 
Természet: a 6. osztályban a kölcsönhatásokról és a természet kölcsönös függőségéről szóló témákban; Ajánlott 
módszerek: poszterek készítése élelmiszerláncokkal, hálózatokkal vagy játékokkal az élelmiszerláncot formáló térben, a 
természetben fennálló kapcsolatok leírása. 
Projektoktatás (informatika, biológia, földrajz): a helyi ökoszisztémák kiválasztása, vizsgálata és monitorozás a tanév 
során (pl.: lista készítése a  növény- és állatfajokról, talaj típusáról, hőmérséklet-ellenőrzés, csapadék stb.); táblázatok és 
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diagramok készítése, a több éven át tartó megfigyelés megismétlése és az eredmények összehasonlítása. 
Projektek: az ökoszisztéma-szolgáltatások azonosításáról és elemzéséről, hogy felismerjék azok fontosságát az emberek 
számára. 
Kapcsolódó tantárgyközi téma: Az információs és kommunikációs technológia használata. 

megvizsgálja a természet 
veszélyeztettségének okait. 

Kémia: a talaj, a víz és a levegő szennyeződése (savaseső, üvegházhatású gázok, peszticidek, stb.) 
Integrált oktatás (földrajz, fizika, biológia): annak vizsgálata, hogy a savas esők hogyan hatnak az élővilágra és az 
emlékművekre, mi az üvegházhatás, a napsugárzás, az UV-sugárzás káros hatása és az élőlényekre gyakorolt hatás. 
Természet: a természet veszélyeztetésének okai. 

megismeri a gazdasági 
tevékenységek, valamint a 
környezet és a társadalom 
helyzetének kapcsolatát. 

Földrajz: példák az országok gazdasági fejlődése és a környezetvédelem közötti kapcsolatról, azaz annak megfigyelésére, 
hogy a világ különböző részeinek országai hogyan törődnek a környezettel, és hogyan befolyásolja a környezeti állapot a 
gazdasági tevékenységeket. 
Történelem: példák az ország gazdasági fejlődése és a világ erőforrásai múltbeli kiaknázása közötti kapcsolatra 
Integrált oktatás (természet, biológia, idegen nyelvek / interkulturális kultúra /, horvát nyelv, matematika, 
informatika): adatgyűjtés enciklopédiákból, az internetről, a hírekből, újságokból; összehasonlító táblázatok, diagramok 
formájában, és az adatok elemzése után téziseket felállítása és vitát folytatása. 
Kapcsolódó tantárgyközi téma: Az információs és kommunikációs technológia használata. 

Fő tartalmak: kötelező - éghajlatváltozás, üvegházhatás és globális felmelegedés, savas esők, ózonlyukak, biodiverzitás, ökoszisztéma-szolgáltatások, a természeti 
sokféleség elemzése „hotspotok” azonosítása, ökológiai lábnyom és a társadalmi különbségek hatása a fenntarthatóságra. 

Hatás felméri, hogy a cselekvés 
különböző formái hogyan 
befolyásolják a fenntartható 
fejlődést. 

Földrajz: bevezetés a környezetvédelemmel és a fenntartható fejlődés előmozdításával foglalkozó szervezetek és 
egyesületek tevékenységébe globális, nemzeti és helyi szinten. 
Osztályfőnöki óra: az önkéntesség hajlandóságának növelése, valamint a polgári kezdeményezések és egyesületek 
fontosságának tudatosítása a demokratikus társadalom fejlődésében. 
Műszaki oktatás (technika) a szigetelők fontossága az energiamegtakarításban, a technológia hatása társadalmainkra. 

olyan tevékenységekben vesz 
részt, amelyek előmozdítják a 
fenntartható fejlődést az 
iskolában, a helyi közösségben 
és azon túl. 

Integrált oktatás (természet, biológia, kémia, földrajz, horvát nyelv, művészeti kultúra): egy téma megtervezése, 
cselekvési terv készítése, egy projekt megtervezése és végrehajtása a közösségben megismert problémák alapján; a 
projekt bemutatása a városvezetésnek (polgármesternek), partnerek keresése a projekt megvalósításához a helyi  
egyesületekben és civil kezdeményezésekben. 
Műszaki oktatás / fizika: az energiafogyasztás figyelése és kiszámítása, valamint a megtakarítások tervezése. 
Bevonódás a tanórán és iskolán kívüli tevékenységekbe, például iskolai kertekbe, cserkész mozgalomba, természetjáró 
körbe, a fenntartható fejlődést elősegítő egyesületekbe. 
Kapcsolódó tantárgyközi téma: Személyes és társadalmi fejlődés, Állampolgári nevelés. 

Fő tartalmak: kötelező - önkéntesség és civil aktivizmus, globális változások és folyamatok, kritikus gondolkodás, szolidaritás és egyenlőség, permakultúra, környezeti, 
társadalmi, gazdasági tényezők, integrált és fenntartható energia, élelmiszer és szállítás, példák a fenntartható tervezésre; 
ajánlott - a fenntartható fejlődéshez szükséges helyi erőforrások meghatározása, együttműködések, környezetvédelmi törvények és szerződések, valamint további, a 
fenntartható fejlődéshez kapcsolódó témák (az azonosított problémára vonatkozó dokumentumok és megoldások keresése), „öko-járőrök” 
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Jólét elmagyarázza, hogy a 
környezet állapota hogyan 
befolyásolja a jólétet. 

Integrált oktatás (biológia, kémia, fizika, földrajz, matematika, informatika, horvát nyelv / Tantárgyközi téma - Az 
információs és kommunikációs technológia használata): különféle munka- és adatgyűjtési módszerek a(statisztikai 
adatok, interjúk és / vagy felmérések során gyűjtött adatok, a jelenlegi helyzetet elemző eszközök, a területen felmerülő 
problémák elemzése) használata az üzleti vállalkozások működésének megismerésére, a közösség és a környezetvédelem 
iránti hozzáállásukról (pl. jogszabályok betartása, víztisztítók stb.); vita az iparosodás pozitív és negatív hatásairól. 

példákat hoz a gazdaság 
jólétére gyakorolt hatására. 

Integrált oktatás (biológia, kémia, fizika, földrajz, matematika, informatika, horvát nyelv): különböző munka 
alkalmazása, statisztikai adatok gyűjtése a településen és azon kívül működő vállalkozástípusokról, vállalkozókról, 
szövetkezetekről, iparosokról, felmérések és interjúk készítésére népesség körében, releváns adatokat gyűjtése a 
gazdaság a lakosság jólétére gyakorolt hatásáról. 
Kapcsolódó tantárgyközi téma: Az információs és kommunikációs technológia használata. 

hangsúlyozza a demokrácia 
fontosságát a jóléti politikai 
rendszerekben. 

Horvát nyelv: a tanulók vita formájában megvitatják az általuk azonosított téziseket, és érveket. 
Történelem, földrajz: a demokrácia fejlődése a történelem során, példák a bevált gyakorlatokra 
Osztályfőnöki óra: az önkormányzat meglátogatása, a polgármesterrel való beszélgetés az azonosított problémákról és 
a lehetséges megoldások javaslata. 
Kapcsolódó tantárgyközi téma: Állampolgári nevelés 

felméri az igazságosság 
fontosságát a társadalomban. 

Horvát nyelv: olvasmányok, melyek alkalmat teremtenek az igazságosság, a társadalmi és a személyes felelősségvállalás 
megbeszélésére. 
Földrajz: az ENSZ globális politikája. 
Történelem: szociálpolitikák a világon. 
Kapcsolódó tantárgyközi téma: Állampolgári nevelés 

Fő tartalmak: kötelező - jóléti tényezők, éghajlati igazságosság (climate justice), haladó és új gazdasági fejlődési modellek, a természeti erőforrások korlátozása, társadalmi 
igazságosság, szociálpolitikák, politikai rendszer, demokrácia, politikai döntéshozatal és politikai rendszerek 

 

4. ciklus (9-10. osztály) 

Terület A tanuló: Ajánlott elvárások teljesítésére (a különböző tantárgyakhoz, és tantárgyközi témákhoz kapcsolódóan) 

Kapcsolat megkülönbözteti a személyes 
és a kollektív identitásokat, és 
érzi, hogy tartozik az 
emberiséghez. 

Politika és közgazdaságtan, történelem: a tanuló elemzi saját népe eredetét, és összehasonlítja azt más nemzetekkel 
Osztályfőnök osztálya: a hallgató újra megvizsgálja az osztályhoz, a közösséghez és a társadalomhoz való tartozását. 
Horvát nyelv és idegen nyelvek: szövegek az emberiségről, különböző népekről, különböző identitásokról 
Integrált, Projektek / Tantermi óra / Személyes és társadalmi fejlődés átívelő téma / Etika: szerepjáték - interaktív 
színház 

magyarázza el a természeti 
egyensúly megteremtésének 
fontosságát. 

Biológia: A természeti egyensúlyról és annak természetes körülmények között történő kialakításáról szóló 
tananyagegységeken kívül hangsúlyozza a természeti egyensúly megteremtésének fontosságát a biocenózisok és az 
ökoszisztémák működése érdekében, valamint az emberi közösség fenntartható fejlődésének fontosságát. 
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Integrált oktatás (biológia, kémia, politika és közgazdaságtan, horvát nyelv, vallási oktatás, etika): a közösség és a 
globális szint helyzetének elemzése, a természeti egyensúly megteremtése és megőrzése iránti felelősség mértékének 
értékelése. 

felméri, hogy az ökoszisztéma 
állapota hogyan befolyásolja 
az életminőséget. 

Biológia: az ember környezetre gyakorolt hatásainak és következményeinek oktatása olyan módon, amely 
részletesebben foglalkozik az emberi környezeti hatásokkal, és elemzi az ökoszisztémák állapotát. 
Matematika és informatika: kalkulációk elvégzése, az egyensúlyban lévő és az emberi behatások miatt egyensúlyi 
állapotból kibillent ökoszisztémák ökoszisztéma-diverzitási mutatóinak és szolgáltatásainak kiszámítása, grafikonok 
kidolgozása és bemutatása. 
Horvát nyelv: médiakultúra az ökoszisztémák állapotával és az életminőséggel kapcsolatos témákkal. 
Integrált oktatás (biológia, kémia, politika és gazdaság, horvát nyelv, vallási oktatás, etika, történelem): az egy 
csoportban dolgozó tanulók elemzik a történelem bizonyos gazdasági kríziseit és azok fenntartható fejlődésre gyakorolt 
hatását. 
Földrajz: kirándulás a természetbe egy olyan helyre, ahol látható a gazdaság természetre gyakorolt hatása, például erdők, 
kőbányák, gyárak stb. 
Integrált oktatás (osztályfőnöki óra, projektek, Polgári oktatás tantárgyközi téma, Egészségügy tantárgyközi téma): 
kirándulás olyan helyre, ahol látható az ökoszisztémák állapotának az életminőségre gyakorolt hatása (pozitív és negatív 
példák); „Millenniumi ökoszisztéma-értékelés” (világszintű kutatás az ökoszisztémák állapotának az életminőségre 
gyakorolt hatásáról) 

gyűjti, elemzi és értékeli a 
gazdaság, az állami politika és 
a polgárok mindennapi 
fogyasztásának a fenntartható 
fejlődésre gyakorolt hatását. 

Integrált oktatás (földrajz, politika és közgazdaságtan, történelem): 
a környezetvédelemre és a fenntartható fejlődésre irányuló közpolitikák kidolgozása a történelem során, a nagy 
világideológiák (a XX. századi totalitáriusok, a kapitalizmus stb.) hatása a fenntartható fejlődésre; a helyzet elemzése 
országonként - a jelenlegi helyzet és a legjobb példák a közpolitikákra. 
Projektek: látogatás a Hrvoje Požar Intézetben, a Műszaki Múzeumban vagy hasonló intézményben. 

Fő tartalmak: kötelező - az emberek és a gazdaság hatása a fenntartható fejlődésre, a gazdaságpolitikára, az éghajlati igazságosságra, 
ajánlott - természetes egyensúly, életminőség, ökoszisztéma, élőhely, erőforrások, növényfajok, gazdaság, politikai rendszerek 

Hatás A fenntartható fejlődés 
elveivel összhangban 
cselekszik azzal a céllal, hogy 
védje a természet és a 
környezet 

Integrált oktatás (politika és gazdaság, horvát nyelv, történelem, földrajz, osztályfőnöki óra, projektek): bevezetés a 
környezetvédelemmel foglalkozó szervezetekbe. 

A fenntartható fejlődés 
elveivel összhangban jár el a 
társadalmi igazságosság 
előmozdítása céljából. 

Integrált oktatás (politika és gazdaság, horvát nyelv, etika, vallás oktatás, földrajz, osztályfőnöki óra, Állampolgári 
oktatás tantárgyközi téma): olyan történelmi és mai események, illetve személyek, akik a fenntartható fejlődés és/vagy 
a társadalmi igazságosság eléréséért tettek (pl. Nobel-békedíjasok, Wangari Mathai, Muhammad Yunus, Rosa Park, 
rabszolgaság eltörlése, stb.) 
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Kapcsolódó tantárgyközi téma: Az információs és kommunikációs technológia használata: innovációk és új 
technológiák használata a társadalmi vállalkozásokban a társadalmi igazságosság terjesztése érdekében. 

Fő tartalmak: kötelező - a fenntartható fejlődés alapelvei, az önkéntesség, a globális változások és folyamatok, az élelmiszer-előállítás és éghajlatváltozás, a társadalmi 
igazságosság, az ökológiai lábnyom, az erőforrások fenntartható felhasználása, hulladékgazdálkodás, integrált és fenntartható energia, élelmiszer és közlekedés, a 
fenntartható tervezés példái; 
ajánlott - társadalmi vállalkozás, szövetkezetek, szolidaritás és egyenlőség, innovatív megoldások – „kék” gazdaság, ökológiai modellezés, problémamegoldó gondolkodás, 
aktív cselekvési modellek, városi permakultúra, Horvátország alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlődése 

Jólét érvel a fenntartható fejlődés 
fontossága mellett a közjó 
érdekében 

Integrált oktatás (politika és közgazdaságtan, földrajz, biológia, etika tárgyak, illetve Egészség, Állampolgári oktatás, 
Vállalkozói ismeretek átívelő témák): a gazdasági fejlődés (ipar, közlekedés, energia, fogyasztás stb.) hatása az általános 
jólétre. 

elemzi a társadalom 
életminőségének mutatóit és 
elmagyarázza a társadalmak 
közötti különbségeket. 

Integrált oktatás (földrajz, matematika, politika és gazdaságtan, osztályfőnöki óra, Információs és kommunikációs 
technológia, illetve Állampolgári oktatás tantárgyközi témák): életminőség mutatók elemzése – EU kutatások, Happy 
Planet Index, az ENSZ emberi fejlettségi mutatójának részletesebb elemzése (HDI -Human Development Index) 

elemzi és összehasonlítja az 
egyes társadalmak társadalmi 
különbségeinek okait és 
következményeit az egyéni 
jólét szempontjából. 

Etika: Gyakorlat - Mennyire igazolható a gazdasági egyenlőtlenség? 
Idegen nyelvek: szövegek feldolgozása a társadalmi különbségekről, az áruk méltányos eloszlásáról, az életminőségről, 
a jólétről. 
Integrált oktatás (földrajz, történelem, politika és közgazdaságtan): az államok hogyan kezelték a történelemben a 
társadalmi különbségeket társadalmaikban, és hogyan viszonyulnak ezek ma 
Vállalkozói készség tantárgyközi téma, osztályfőnöki óra: Vita azokról gazdasági modellekről és a közpolitikákról, 
amelyek csökkentik a társadalmi különbségeket. 
Horvát nyelv, képzőművészet, zeneművészet: a társadalmi különbségek művészi ábrázolása. 

leírja a különböző gazdasági 
modellek jólétre gyakorolt 
hatását 

Integrált oktatás (politika és közgazdaságtan, történelem, földrajz, osztályfőnöki óra): a kapitalizmus különböző 
alkalmazott modelljei a világ országaiban. 
Integrált oktatás (Állampolgári oktatás, Információs és kommunikációs technológiák használata, Egészség, Vállalkozói 
készség tantárgyközi témák): a gazdasági modellek hatásainak elemzése egy adott területen és az életminőség terén. 
Projekt: látogatás azon helyi vállalatoknál, amelyek a gazdaságot a közjó érdekében használják. 

Főbb tartalmak: kötelező - a természeti erőforrások korlátozásának korlátja, a szolidaritás, az életminőség, a közpolitikák, a társadalmi fejlődés indexei (vagy a társadalmi 
fejlődés indikátorai), a globális politikák, az erőforrások, az ökológiai lábnyom, 
ajánlott - haladó és új gazdasági fejlesztési modellek, biztonság, szennyezésmentes környezet 

 

5. ciklus (11-12. osztály) 

Terület A tanuló: Ajánlott elvárások teljesítésére (a különböző tantárgyakhoz, és tantárgyközi témákhoz kapcsolódóan) 
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Kapcsolat kritikusan vizsgálja a saját 
életmódját és a környezetre 
illetve az emberekre gyakorolt 
hatását. 

Integrált oktatás (politika és gazdaság, horvát nyelv, szociológia, földrajz, biológia, osztályfőnöki óra tantárgyak, 
Állampolgári oktatás és Egészség tantárgyközi téma): vita az emberek környezetre gyakorolt pozitív és negatív 
hatásáról. 
Információs és kommunikációs technológia használata, Személyes és társadalmi fejlődés, Állampolgári oktatás átívelő 
tantárgy: gyakorlat - életmód, fogyasztás és más emberekre gyakorolt hatás közötti kapcsolat, a fenntartható 
megoldások példáinak elemzése, valamint az egyéni cselekedetek és az egész társadalmat érintő cselekedetek közti 
különbségek észlelése. 
Integrált tematikus nap: egy évben a tanárok és a diákok olyan témákat és módszereket választanak, amelyek 
segítségével a hallgatók kritikusan gondolkodhatnak saját életmódjuk környezetre és más emberekre gyakorolt 
hatásáról. 

elemzi a fenntartható 
termelés és fogyasztás 
alapelveit. 

Integrált oktatás (politika és gazdaság, földrajz, osztályfőnöki óra, szociológia tantárgyak, Állampolgári oktatás, 
Egészség, Vállalkozói ismeretek tantárgyközi témák): A világ vezető országainak példáján a tanuló elemzi a termelés és 
fogyasztás rendszerét, valamint a gazdaság emberi jólétre gyakorolt hatását. 
Kémia: a kémiai vegyületek hatása a környezet állapotára (pl. Az ammónia és a kén-dioxid helyettesítése a 
hűtőszekrényekben a 12. és 22. számú freonnal, valamint helyettesítésük 134a freonnal az ózon lyukak megjelenése 
után). 
Matematika: lineáris programozás 
Fizika: a tudományos felfedezések hatása a technológia fejlődésére és azok környezetre gyakorolt hatása (pl. optikai 
kábelek, félvezetők, nanotechnológia, radioaktív hulladékok stb.) 
Projektek: a tanulók elemezzék az általuk leggyakrabban alkalmazott öt termék gyártási módszerét és környezeti 
hatásait. 

elemzi a különböző 
kormányzati szinteken 
fennálló hatalmi viszonyokat, 
és kifejti azok fenntartható 
fejlődésre gyakorolt hatását. 

Integrált oktatás (politika és gazdaság, földrajz, osztályfőnöki óra, szociológia tantárgyak, Állampolgári oktatás 
tantárgyközi téma): a fontos résztvevők cselekedeteinek és tevékenységeinek elemzése a fenntartható termelés elveivel 
kapcsolatban; a fenntartható fejlődésre irányuló világszintű szakpolitikák elemzése; a helyi szintű „jó gyakorlatok” 
(kerület, település,, önkormányzat, falu, város, megye, régió) 

Fő tartalmak: kötelező - éghajlatváltozás, környezeti hatások, ökológiai lábnyom, fenntartható termelés és fogyasztás, a fenntartható termelés és fogyasztás alapelvei, 
politikai és gazdasági rendszerek, ajánlott - hagyományos termelés. 

Hatás kritikusan gondolkodik 
cselekedeteinknek a Földre és 
az emberiségre gyakorolt 
hatásáról. 

Integrált oktatás (politika és gazdaság, földrajz, osztályfőnöki óra, szociológia tantárgyak, Állampolgári oktatás, Az 
információs és kommunikációs technológia használata tantárgyközi témák): a változások monitorozása, grafikus 
ábrázolások és a térképek elemzése világszíntű adatokkal, a fenntartható fejlődés szempontjából fontos mutatók  
(biodiverzitás, erőforrások felhasználása, szegénység, éhezés, nők helyzete) változásainak nyomon követése; a bolygóra 
és más emberekre gyakorolt hatás mérése (ökológiai lábnyom segítségével), a technológia társadalmainkra gyakorolt 
hatásainak összehasonlítása. 
Kémia: tematikus egységek - környezeti kémia, kolloidkémia és anyagtudomány 
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fenntarthatóság érdekében 
innovatív és kreatív cselekvési 
formákat tervez és használ. 

Integrált oktatás (politika és gazdaság, horvát nyelv, szociológia, földrajz, osztályfőnöki óra, Állampolgári oktatás 
tantárgyközi téma): a társadalom fejlesztésére irányuló projekt kidolgozása a fenntarthatóság érdekében. 

részt vesz az iskolai és az 
iskolán kívüli 
tevékenységekben a közjó 
érdekében. 

Integrált oktatás (Személyes és társadalmi fejlődés tantárgyközi téma, projektek: együttműködés és/vagy látogatás a 
közjó érdekében dolgozó szervezeteknél. 

Fő tartalmak: kötelező - éghajlati igazságosság (climate justice), önkéntesség, jövőorientált cselekvés, példák a fenntartható tervezésre 
ajánlott - társadalmi vállalkozás, szövetkezetek, polgári aktivizmus, globális változások és folyamatok, környezetvédelmi törvények és szerződések, valamint a fenntartható 
fejlődés által érintett témák, szolidaritás és egyenlőség, permakultúra: az életterek fenntartható tervezése, Horvátország alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlesztése. 

Jólét elmagyarázza az erőforrás-
fogyasztás és az egyenlő 
elosztás közötti kapcsolatot a 
közjó biztosítása érdekében 

Horvát nyelv: esszék írása az erőforrások felhasználásáról. 
Földrajz: hazai erőforrás-gazdálkodási javaslatok előterjesztése a közösség jövőbeni potenciális kockázatokkal szembeni 
ellenálló képességének erősítése érdekében. 
Integrált oktatás (földrajz, horvát nyelv, osztályfőnöki óra, állampolgári oktatás tantárgyközi téma): a tanulók több 
tantárgyon keresztül észlelik a hazai erőforrások állapotát, kiszámítják saját ökológiai lábnyomukat és az eredményeket 
az integrált oktatási napon prezentálják.  
Kémia: kémia a környezeti jólét függvényében (zöld kémia, fehér kémia, ionos tisztítószerek, stb.) 

javaslatot tesz a személyes és 
általános jóllét javításának 
módjaira 

Projektek, integrált oktatás (politika és gazdaság, horvát nyelv, szociológia, földrajz, osztályfőnöki óra, Állampolgári 
oktatás, Személyes és társadalmi fejlődés, Egészség, Vállalkozói készség tantárgyközi témák): az egész osztályrészt vesz 
az osztályközösség, az iskola vagy a szélesebb közösség által fontosnak tartott projektekben; a tanulók humanitárius 
tevékenységekben és társadalmi tevékenységekben vesznek részt, valamint önként jelentkeznek. 

Fő tartalmak: kötelező - erőforrások, a természeti erőforrások elérhetőségének korlátozása, az egyensúlyok ökológiai lábnyoma és az ökoszisztémák minősége, 
önkéntesség, egészséges táplálkozás és élelmiszer-előállítás, globális környezetvédelmi és társadalmi szakpolitikák, 
ajánlott – energiahatékonyság. 



  

42 

 
2021. 01. 21. 

4. melléklet: Ausztria - Biológia és környezetismeret tantárgy, Ökológia és környezet 

tématerület elvárásai évfolyamonként 
Osztály/ Évfolyam Ökológia és környezet tématerület tartalmi elvárásai 

1. osztály (5. évfolyam) A gerinces állatok és / vagy az erdei ökoszisztéma képviselői alapján ki 
kell dolgozni az alapvető ökológiai kifejezéseket (biológiai egyensúly, 
táplálkozási viszonyok, ökológiai fülke). 
Meg kell vitatni és megkérdőjelezni az emberi tevékenység pozitív és 
negatív következményeit. A környezeti problémákkal, azok okaival és a 
javasolt megoldásokkal foglalkozni kell. A környezeti, a természet- és a 
biotópvédelmet konkrét példákkal kell bemutatni. 

2. osztály (6. évfolyam) Az erdei és helyi vízi ökoszisztémák alapján ki kell dolgozni és elmélyíteni 
az alapvető ökológiai kifejezéseket (biológiai egyensúly, 
táplálékviszonyok, ökológiai niché, termelő - fogyasztó - romboló). 
Az emberi tevékenység pozitív és negatív következményeit egyaránt 
elemezni és megkérdőjelezni kell az erdőre és a helyi vízi 
ökoszisztémákra gyakorolt hatásuk szempontjából. Ki kell dolgozni a 
környezeti problémákat, azok okait és a javasolt megoldásokat. A 
környezeti, a természet- és a biotópvédelmet konkrét példákkal kell 
bemutatni. 

3. osztály (7. évfolyam) A talaj ökoszisztémájának és a mezőgazdaságban használt 
ökoszisztémának (pl. szántók, rétek) felhasználásával ki kell dolgozni és 
elmélyíteni az alapvető ökológiai kifejezéseket (biológiai egyensúly, 
étkezési viszonyok, ökológiai niché, termelő - fogyasztó - romboló, 
anyagciklusok). A földtani alapismereteknek az élő és élettelen 
természet talajának és kölcsönhatásainak megértését kell szolgálniuk. 
Az emberi tevékenység pozitív és negatív következményeit egyaránt 
elemezni és megkérdőjelezni kell a talaj ökoszisztémájára gyakorolt 
hatásuk szempontjából. Ki kell dolgozni a környezeti problémákat, azok 
okait és a javasolt megoldásokat. A környezeti, a természet- és a 
biotópvédelmet konkrét példákkal kell bemutatni. 

4. osztály (8. évfolyam) A városi ökológia és egy másik régió ökoszisztémájának (pl. tenger, 
esőerdők) felhasználásával el kell mélyíteni az alapvető ökológiai 
kifejezéseket (biológiai egyensúly, táplálkozási kapcsolatok, ökológiai 
niché, termelő - fogyasztó - romboló, anyagciklusok). 
Az emberi tevékenység pozitív és negatív következményeit egyaránt 
elemezni és megkérdőjelezni kell hatásaik szempontjából. Ki kell dolgozni 
a környezeti problémákat, azok okait és a javasolt megoldásokat. A 
környezeti, a természet- és a biotópvédelmet konkrét példákkal kell 
bemutatni. 

 

5. melléklet: Ausztria - Földrajz és gazdaságtan tantárgy releváns tudástartalmak 

évfolyamonként 
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6. melléklet: Németország - Kompetenciák és tematikus területek az ESD számára 

  Kompetenciák 

Tematikus 
területek Felismerés Értékelés Cselekvés 

1.       Értékek, 
kultúrák és 
életkörülmények 
sokfélesége: 
Sokszínűség és 
befogadás 

1. 
Információk 
megszerzés

e és 
feldolgozás

a 

2. A 
sokszínűség 
felismerése 

3. A globális 
változás 

elemzése 

4. 
Különbségt

étel a 
cselekvés 

szintjei 
között 

5. 
Szemléletvá

ltás és 
empátia 

6. Kritikai 
reflexió és 

megjegyzés 

7. 
Fejlesztési 
projektek 
értékelése 

8. 
Szolidaritás 

és 
megosztott 
felelősség 

9. Megértés 
és 

konfliktuske
zelés 

10. A 
cselekvés 

képessége a 
globális 
változás 
korában 

11. 
Részvétel és 

aktív 
bevonódás 

2.       A vallási és 
etikai vezérelvek 
globalizációja                       

3.       A globalizáció 
története: A 
gyarmatosítástól a 
„globális faluba”                       

4.       Áruk a világ 
minden tájáról: 
Termelés, 
kereskedelem és 
fogyasztás                       

5.       Élelmiszer és 
mezőgazdaság                       

6.       Betegség és 
egészség                       

7.       Oktatás                       

8.       Világszintű 
szabadidős 
tevékenységek                       
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9.       A természeti 
erőforrások 
védelme és 
felhasználása, 
valamint az 
energiatermelés                       

10.   A technológiai 
fejlődés 
lehetőségei és 
kockázatai                       

11.   Globális 
környezeti változás                       

12.   Mobilitás, 
városfejlesztés és 
közlekedés                       

13.   A gazdaság és 
a munkaerő 
globalizációja                       

14.   Demográfiai 
struktúrák és 
fejlemények                       

15.   Szegénység és 
szociális biztonság                       

16.   Béke és 
ellentét                       

17.   Migráció és 
integráció                       

18.   Politikai 
szabály, 
demokrácia és 
emberi jogok (jó 
kormányzás)                       
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19.   Fejlesztési 
együttműködés és 
intézményei                       

20.   Globális 
kormányzás                       

21.   Kommunikáció 
globális 
kontextusban                       
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7. melléklet: Finnország - Releváns széleskörű kompetenciaterületek 
Az általános iskolai alaptanterv összesen hét széleskörű kompetenciaterületet tartalmaz.62 Jelen melléklet azokat részletezi, amelyekben jelen van a 

fenntarthatóság oktatása. 

Releváns széleskörű 
kompetenciaterület 

Kompetenciaterület releváns célja Fenntarthatóság megjelenése 7-9. évfolyamon 

Kulturális kompetencia, 
interakció és kifejezés (L2) 

 Az iskolai munka támogatja a tanulók kulturális identitásának 
és az emberi jogok tiszteletben tartásán alapuló, kulturálisan 
fenntartható életmód kialakulását. 

Öngondozás és mindennapi 
készségek (L3) 

Ezen terület komplex kompetenciaterületben a 
fenntarthatóság a pénzügyi tudatossághoz, azon belül is a 
tudatos fogyasztáshoz kapcsolódóan van jelen. A tanulók 
saját pénzügyeinek kezeléséről és felhasználásáról szól, 
amelyek mind befolyásolják a fenntartható életmódot. A 
diákok például útmutatást kapnak arra vonatkozóan, hogy 
hogyan viselkedjenek fogyasztóként, viszonyuljanak 
kritikusan a reklámokhoz, ismerjék és gyakorolják saját 
jogaikat és kötelezettségeiket. Arra ösztönzik őket, hogy 
legyenek ésszerűek és takarékosak. Az alapfokú oktatás 
során a hallgatók fenntartható döntéseket és 
gyakorlatokat ismerhetnek meg. 
 

A tanulókat arra ösztönzik, 

 hogy fenntarthatóan és felelősségteljesen járjanak el 
különböző közlekedési helyzetekben, különösen 
kerékpárral és mopeddel közlekedve, 

 vizsgálják meg fogyasztási szokásaikat a fenntartható jövő 
perspektívájából, elemezzék a reklámkommunikációt, és 
viselkedjenek kritikus és felelős fogyasztóként, 

 erősítsék meg előfeltételeiket a saját pénzügyeik 
tervezéséhez és gondozásához, 

 az alapfokú oktatás során válasszák a fenntartható 
életmódot és gyakorolják mindezt az élet különböző 
területein. 

Információs és 
kommunikációs technológiai 
készségek (L5) 

Ezen a terület releváns célja, hogy a tanulók megtanuljanak 
kommunikálni az információs és kommunikációs 
technológiák hatásait a fenntartható fejlődés 
szempontjából, és felelős fogyasztóként viselkedni. 

A tanulási feladatokkal összefüggésben a diákok 
megvizsgálják az IKT jelentőségét, illetve a társadalomra és a 
fenntartható fejlődésre gyakorolt hatásait. 

Részvétel, befolyás és a 
fenntartható jövő építése (L7) 

A kompetencia célja, hogy a tanulók megtanuljanak az 
együttműködni, tárgyalni, egyeztetni, konfliktusokat 
megoldani, bizonyos kérdéseket kritikai vizsgálat alá vetni. 

A diákok megértik saját döntéseik és tetteik jelentőségét saját 
maguk, valamint a környező közösség, a társadalom és a 
természet szempontjából. A múlt, a jelen és a jövő, valamint a 

                                                           

62 Gondolkodás és tanulás tanulása (1), Kulturális kompetencia, interakció és kifejezés (2), Öngondozás és mindennapi készségek (3), Multitasking (4), Információs és 
kommunikációs technológiai készségek (5), Munkaügyi készségek és vállalkozói szellem (6), Részvétel, befolyás és a fenntartható jövő építése (7) 
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A diákokat arra ösztönzik, hogy mérlegeljék javaslataikat az 
egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség, a 
tisztességes bánásmód és a fenntartható életmód 
szempontjából. Emellett  a hallgatók felhatalmazást 
kapnak arra, hogy értékeljék és átalakítsák saját, közösségi 
és társadalmi gyakorlataikat és struktúráikat a 
fenntartható jövő építése érdekében. 

különböző jövőbeli lehetőségek összefüggéseit együttesen 
vizsgálják. A tanulók felhatalmazást kapnak arra, hogy a 
fenntartható jólét előmozdítása érdekében értékeljék és 
megváltoztassák saját, közösségi és társadalmi politikájukat és 
struktúráikat. Az alapoktatás során elképzelés alakul ki arról, 
hogy miért fontos a tanulás és a részvétel, mit jelent a 
fenntartható életmód, és hogyan lehet az iskolában 
elsajátított készségeket felhasználni a fenntartható jövő 
felépítéséhez. 

 

8. melléklet: Finnország - Fenntarthatósághoz köthető általános iskolai tantárgyak releváns feladatai, célkitűzései, tartalmi területei 

és kimeneti kompetenciái 
 

Tantárgy neve Tantárgy releváns feladata Tantárgy releváns 
célkitűzései (T1, T2 stb.) 

Célkitűzésekhez kapcsolódó tartalmi területek 
(S1, S2 stb.) 

Kimeneti kompetenciák 8. évfolyamon (L1, L2 stb.) 
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Biológia A biológia tanítása fejleszti a tanulók 
környezettudatosságát és a 
biodiverzitás ápolásának vágyát. A 
tanulók elsajátítják azt a képességet, 
hogy befolyásolják és részt vegyenek 
saját közvetlen környezetük 
fejlesztésében és életben 
tartásában. A tanulók döntései a 
fenntartható életmódra és a globális 
felelősség megértésére irányulnak. 

A T14 arra ösztönzi a 
tanulókat, hogy 
befolyásolják és 
cselekedjenek a 
fenntartható jövő felépítése 
érdekében 

S6 A fenntartható jövő felé: A tartalom a 
biodiverzitás megőrzésére, az éghajlatváltozásra, 
a természeti erőforrások fenntartható 
használatára és a közvetlen környezet változásaira 
vonatkozik. Megvitatják a természeti erőforrások 
fenntartható használatának, a fenntartható 
élelmiszer-termelésnek és az állatok kíméletének 
ökológiai, társadalmi, gazdasági és etikai 
alapelveit. Foglalkoznak a biogazdaság és az 
ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartható jövőbeli 
lehetőségeivel. Megismerkednek a 
természetvédelem céljaival, eszközeivel és 
eredményeivel. 

Biológiai ismeretek és megértés 
- A tanuló képes leírni a sokféleség fontosságát az ökoszisztémák 
működése szempontjából, és mérlegelni az erdők fenntartható 
használatának jelentőségét az organizmusok és az emberek számára. 
- A tanuló képes megfigyeléseket és apró tanulmányokat végezni a 
természetes környezet természetes és ember által okozott 
változásairól a közvetlen környezetében. A tanuló megérti a föld 
természeti erőforrásainak korlátait és az ökoszisztéma-szolgáltatások 
fontosságát, és ismeri a fenntartható életmód alapjait, valamint 
minden ember jogait és felelősségét. 
Hozzáállás és értékcélok a biológiában 
- A tanuló példákkal képes igazolni a természet fenntartható és 
biodiverzitás-megőrző működését. 
- A tanuló képes a biológiában szerzett ismereteket és készségeket 
felhasználni az emberi és környezeti felelősség kérdésének 
felmérésére és az etikailag fenntartható döntések igazolására. 
- Arra ösztönzi a tanulókat, hogy befolyásolják és cselekedjenek a 
fenntartható jövő felépítése érdekében. 
- A tanuló képes leírni, hogyan kell dolgozni a fenntartható jövő 
építésén. 
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Földrajz A földrajztanítás erősíti a tanulók 
képességeit a fenntartható fejlődés 
érdekében. A földrajz oktatás 
fejleszti a tanulók részvételi és 
befolyásoló készségeit, és biztosítja 
a tanulók számára az aktív 
állampolgárság és a fenntartható 
jövő építésének eszközeit. 

- A T4 arra ösztönzi a 
tanulókat, hogy mérlegeljék 
az emberi tevékenységek és 
a természeti környezet 
közötti kölcsönhatást, és 
értsék meg a természeti 
erőforrások fenntartható 
használatának fontosságát 
- T12 a tanulók támogatása 
annak érdekében, hogy 
aktív, felelősségteljes és 
fenntartható polgárokká 
váljanak. 

- S3 A földi élet alapvető feltételei: A tartalom 
összefügg a planetaritással és annak a Földre 
gyakorolt hatásával. Megvitatják a napi és 
szezonális eltéréseket, valamint az éghajlati és 
vegetációs zónákat. Megvizsgálják az élet alapvető 
feltételeit, például a tiszta levegőt, vizet és 
ételeket, azok előfordulását és fenntartható 
használatát. 
- S6 Fenntartható életmód és a természeti 
erőforrások fenntartható használata: A természeti 
erőforrások fenntartható használatára és a 
biogazdaságban rejlő lehetőségekre összpontosít 
Finnországban és a világ más részein. Kutassa ki a 
termékek életciklusát, és vegye figyelembe a saját 
fogyasztási döntéseit és tevékenységeit felelős 
állampolgárként. Ismerkedjen meg a környezeti 
változásokkal, különösen az éghajlatváltozással és 
a biodiverzitás csökkenésével. Megbeszélik a 
környezet állapotát és az együttműködés 
lehetőségeit a balti-tengeri régióban. Példák 
segítségével vegye figyelembe a globalizáció 
hatásait és a regionális fejlesztési kérdéseket. 

- A tanuló képes leírni, hogy a természeti környezet hogyan 
befolyásolja az emberek életét és megélhetését, és az emberi 
tevékenység milyen hatással van a természeti környezet állapotára 
Finnországban és az egész világon. A tanuló meg tudja magyarázni, 
miért fontos a természeti erőforrások fenntartható használata. 
- A tanuló meg tudja mondani, hogyan kell felelősen viselkedni az 
iskolában és az iskolán kívül. A tanuló képes állást foglalni a 
fenntartható fejlődés kérdéseiben, és példákat tud mondani arra, 
hogyan kell a fenntartható életmódnak megfelelően viselkedni. 

Fizika A tanítás képet ad a fizika 
fontosságáról a fenntartható jövő 
építésében: a fizikára új technológiai 
megoldások kifejlesztéséhez, 
valamint a környezet és az emberi 
jólét megóvásához van szükség. A 
tanítás arra ösztönzi a diákokat, 
hogy vállaljanak felelősséget 
környezetükért. 

A T4 arra utasítja a 
tanulókat, hogy fizika 
tudásukat használják fel a 
fenntartható jövő 
felépítéséhez, és értékeljék 
saját döntéseiket az 
energiaforrások 
fenntartható felhasználása 
szempontjából 

S3 Fizika a társadalomban: A fizika jelenségeivel és 
technológiai alkalmazásaival kapcsolatos 
tartalmat különösen a társadalom működésének 
és fejlődésének szemszögéből választják ki. A fő 
hangsúly az energiatermelésen és az 
energiaforrások fenntartható használatán van. 
Ismerkedjen meg a fizika ismeretét igénylő 
különféle oktatási utakkal és szakmákkal. 

A tanuló példákkal képes leírni, hogy miként szükséges a fizika 
ismerete a fenntartható jövő felépítéséhez. A tanuló képes leírni a 
különböző választási lehetőségeket az energiaforrások fenntartható 
felhasználása szempontjából. 
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Kémia A tanítás képet ad a kémia 
fontosságáról a fenntartható jövő 
építésében: új megoldások 
kidolgozásához, valamint a 
környezet és az emberi jólét 
megóvásához kémia szükséges. A 
tanítás arra ösztönzi a diákokat, 
hogy vállaljanak felelősséget 
környezetükért. 

A T4 utasítja a tanulókat, 
hogy vegyék tudásukat a 
fenntartható jövő 
felépítéséhez, és értékeljék 
saját döntéseiket a 
természeti erőforrások 
fenntartható felhasználása 
és a termék életciklusa 
szempontjából 

S3 Kémia a társadalomban: A kémia jelenségeivel 
és alkalmazásával kapcsolatos tartalmat 
elsősorban az emberi jólét és a technológia 
szempontjából választják ki. A hangsúly a 
természeti erőforrások fenntartható használatán 
van, és az egyik megközelítés életciklus szemlélet. 
Ismerkedjen meg olyan oktatási utakkal és 
szakmákkal, amelyek különféle kémiai 
ismereteket igényelnek. 

A tanuló példákkal képes leírni, hogyan szükségesek a kémiai 
készségek a fenntartható jövő felépítéséhez.  
A tanuló képes leírni a különböző lehetőségeket a természeti 
erőforrások fenntartható felhasználása és a termék életciklusa 
szempontjából. 

Egészségügyi oktatás -   S3 Egészség, közösségek, társadalom és kultúra: A 
tartalom kiemeli a fiatalok képességét a tanulásra, 
a munkára és a működésre. A társadalmi 
fenntarthatóságot és a felelős fogyasztást 
figyelembe veszik, figyelembe véve a fenntartható 
életmódot. Az élőhely-egészségügyi hatáskezelés 
kiemeli az egészségfejlesztés és a betegségek 
megelőzésének, az egészségügyi 
szolgáltatásoknak, a polgári szerepvállalásnak és a 
környezeti egészségügyi kockázatoknak az 
alapvető eszközeit. 
Megvizsgáljuk az adatforrásokat, az egészségpiaci 
marketing és befolyásolás különféle módszereit, 
különös tekintettel az adatok megbízhatóságára 
és az egészségügyi hatásokra. Az 
egészségfejlesztés tartalmának figyelembe kell 
vennie a kultúra szerepét az egészség és a 
kulturális érzékenység, a fenntartható életmód, az 
állampolgárok egyenlőségének és befogadásának, 
valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának 
előmozdításában. A tartalom kezelésekor 
különféle szempontokat vesznek figyelembe, mint 
például a gyermekkor és a gyermekek jogai, az 
öregség, a fogyatékosság vagy a krónikus 
betegség. 

  



  

51 

 
2021. 01. 21. 

Hitoktatás - T9 arra ösztönzi a tanulókat, 
hogy vizsgálják meg saját 
döntéseik etikai dimenzióit 
és a jólétre gyakorolt 
hatásukat, és ösztönzi a 
fenntartható életmódot 

  A tanuló figyelembe veszi saját döntéseinek etikai dimenzióit, és 
képes megmondani, milyen hatással vannak saját és más emberek 
jólétére és fenntartható jövőjére. 

Etika - A T9 arra ösztönzi a 
tanulókat, hogy mérlegeljék 
saját döntéseik helyi és 
globális fenntartható jövőre 
gyakorolt hatását 

S3 Emberi jogok és fenntartható jövő : Ismerje 
meg az emberi méltóságot, az emberi jogokat és 
az emberek közötti egyenlőséget. Ismerkedjen 
meg az emberi jogokat és az emberi jogi 
jogsértéseket, például a holokauszt alakulásával . 
Ismerkedjünk meg az ember és a természet 
kapcsolatának különböző felfogásaival, például 
humanisztikus, haszonelvű, misztikus és 
természetközpontú. Ismerje meg a természet és a 
társadalom fenntartható jövőjének lehetőségeit, 
valamint a környezeti etikával kapcsolatos 
kérdéseket, például az állatjogokat. Gondoljon 
arra, hogyan kell felelősségteljesen fellépni a 
fenntartható jövő érdekében.  

A tanuló képes megnevezni a természet és a társadalom fenntartható 
jövőjével kapcsolatos legfontosabb jellemzőket, és megvizsgálni a 
fenntartható életmód jelentőségét a jövő szempontjából. A tanuló 
tudja, hogyan lehet elérni a helyi és globális hatást. 

Társadalomtudomány - A T8 segít a tanulóknak 
megérteni a közgazdaságtan 
alapjait, kezelni saját 
pénzügyeiket és 
felelősségteljesen 
fogyasztani, összhangban a 
fenntartható fejlődés 
elveivel. 

S4 Gazdasági tevékenység : Ismerkedjen meg a 
Gazdasági alapfogalmaival, jelenségeivel és 
kulcsszereplőivel, és meg tekintse a gazdaságot a 
fenntartható fejlődéssel és a különböző Gazdasági 
szereplők szemszögéből is. Ezenkívül gazdasági és 
jóléti kérdéseket tárnak fel többek között a 
munka, a szakmák és a vállalkozói szellem révén. 
A gazdasági jelenségek vizsgálata figyelembe veszi 
a helyi és globális perspektívákat. 

A tanuló képes megállapítani a megtakarítás, a befektetés és a 
fogyasztás fontosságát mind saját életében, mind a 
nemzetgazdaságban. 
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Zene -   S3 Zene a saját életében , közösségében és 
társadalmában: A zenei készségek és ismeretek 
mellett a tanítás a tanulók által felvetett 
témákkal, valamint a zenével kapcsolatos 
tapasztalataikkal és felfogásaikkal is foglalkozik. A 
fogyasztás és a fenntartható jólét perspektívája a 
zenében is elengedhetetlen. A tanítás kapcsolatot 
épít a zene és más tantárgyak, valamint a 
különféle társadalmi jelenségek között. 
Ugyanakkor a zene jelentését kritikusan 
fontolgatják és értékelik különböző 
élethelyzetekben, különböző időkben és 
korszakokban. 

  

Művészetek   T11 arra ösztönzi a 
tanulókat, hogy a 
megnyilvánulásaikban 
vegyék figyelembe a 
kulturális sokszínűséget és a 
fenntartható fejlődést, és a 
képeken keresztül érjenek el 
hatást. 

  Képi kifejezésében a tanuló megvizsgálja a kulturális sokszínűséget és 
a fenntartható fejlődést, és meghatározza a képek befolyásolásának 
lehetőségeit. 

Kézművesség/Technika - A T8 irányítja a tanulókat a 
gazdasági gondolkodásban 
és kidolgozza a fenntartható 
életet elősegítő kézműves 
döntéseket 

S5 gyártása : Különféle kiváló minőségű és 
funkcionális, ökológiailag és etikailag fenntartható 
termékeket gyárt vagy gyárt. A kézműves 
munkához szükséges eszközöket, gépeket és 
berendezéseket sokoldalúan és megfelelő módon 
használják. 
S8 Tudatosság és részvétel: A kézművesség és a 
termékek jelentésének feltárása az egyén, a 
társadalom és a környezet számára. Tekintsük a 
kézművességet a jólét és a fenntartható fejlődés 
előmozdítójának a mindennapi életben. 
Gyakorold a részvételt, a kézművességgel való 
befolyásolást és a kommunikációt. 

A tanuló képes bemutatni a kézművesség fontosságát a fenntartható 
életmód szempontjából és megfelelő döntéseket hozni munkájuk 
során. 
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Háztartás Az otthoni nevelés feladata az 
otthoni mindennapi élet 
irányításához, valamint a 
fenntartható és virágzó életmódhoz 
szükséges ismeretek, készségek, 
attitűdök és funkcionális képességek 
fejlesztése . A tanítás elősegíti a kézi 
készségeket és a kreativitást, 
valamint a választás és a 
fenntartható cselekvés képességét 
az otthon mindennapi életében. A 
tanítás megalapozza a tanulók 
háztartási készségeit, ami azt jelenti, 
hogy képesek különböző 
környezetekben dolgozni és 
háztartási munkákat végezni. Az 
oktatás támogatja a tanulók, mint 
fogyasztók növekedését, akik 
gondoskodnak az otthoni 
mindennapi élet alapvető 
feltételeinek fenntartásáról. Az 
otthoni iskoláztatás embertársaktól 
gondozó szomszédokká válik, és a 
család, az otthon és a társadalom 
aktív tagjaivá válik.  
A tanítás felkészíti az interakcióra és 
az együttélésre. Az otthoni oktatás 
alapozza meg a fenntartható 
lakhatást, az élelmiszer-készségeket 
és a fogyasztást. A tanulók 
megismerik az otthon mindennapi 
technológiáját, a költségtudatos 
tevékenységeket, valamint az 
információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazását a 
háztartási tevékenységekben. 

-A T3 irányítja és ösztönzi a 
tanulókat, hogy válasszanak 
és használjanak olyan 
anyagokat, eszközöket, 
berendezéseket, valamint 
információs és 
kommunikációs 
technológiákat, amelyek 
elősegítik a jólétet és a 
fenntartható fogyasztást. 
- A T13 a fenntartható 
életmódra irányítja a tanulót 
azáltal, hogy napi döntéseik 
részeként felhívja a tanuló 
figyelmét a környezeti és 
költségtudatosságra. 

A tartalom kiválasztása figyelembe veszi a 
háztartási készségek és gondolkodás sokszínű 
fejlődését, valamint a fenntartható jövő 
érdekében folytatott tevékenységeket. A helyi, 
regionális és globális témákat hasznosítják és 
alkalmazzák a tanulási feladatok tervezésében. A 
háztartási célokkal kapcsolatos tanulási célok a 
tanulóktól, a helyi tanulási körülményektől és az 
iskola saját hangsúlyaitól függően változnak. 

- A tanuló gazdaságosan választja ki és használja az anyagokat és a 
technológiát háztartási tevékenysége során, és figyelembe veszi az 
egészségügyi és fenntarthatósági szempontokat. 
- Az utasítások szerint a tanuló a higiénikus és biztonságos 
munkavégzés elveinek megfelelően dolgozik, idő, költség vagy 
energiafogyasztás szempontjából. A tanuló igyekszik figyelni az 
ergonómiára. 
- A tanuló képes gondoskodni a háztartási hulladék alapvető 
válogatásáról, és a költség- és környezettudatos tevékenységek 
részeként képes megmagyarázni a mérés és a számítás összefüggéseit 
egy környezetbarát otthon napi tevékenységével. 
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9. melléklet: Finnország: Releváns gimnáziumi széleskörű kompetenciák 
A széleskörű kompetenciaterület leírását vizsgálva az látszik, hogy a fenntarthatóság a hatból három 

területen is megjelenik.63 Az első az interakciós készségek, vagyis a konstruktív interakció és 

interkulturális megértés fejlesztése, melyek elengedhetetlenek a fenntartható jövő, a demokrácia és a 

béke szempontjából. A második az etikai és környezeti kompetencia, melynek fejlesztésével a tanulók: 

 megismerik a fenntartható életmód ökológiai, gazdasági, társadalmi és kulturális dimenzióinak 

alapjait, illetve kölcsönös összefüggőségüket; 

 megértik, hogy az emberi tevékenységeket miért kell a természeti környezet teherbíró 

képességéhez, a korlátozott természeti erőforrásokhoz és a fenntartható használatukhoz igazítani. 

Az emberekkel és a természettel való törődés tapasztalatai megerősítik azt a meggyőződést, hogy 

a mindennapi ó cselekedetek pozitív hatással vannak; 

 megismerik az éghajlatváltozás mérséklésével és a biológiai sokféleség megőrzésével kapcsolatos 

kutatási adatokat és gyakorlatokat. Lehetőségük lesz megfigyelni, megtervezni, tanulmányozni és 

értékelni azokat a tevékenységeket, amelyek fenntartható irányban megváltoztathatják ezeket a 

jelenségeket.  

 megértik a globalizáció alapjait és azt, hogy ez milyen hatással van a különböző körülmények között 

élő emberek fenntartható életmódjára. Ismerik az ENSZ fenntartható fejlődési Agendájának céljait 

és értékeli az azokban elért eredményeket. 

 

A harmadik releváns széleskörű kompetencia a globális és kulturális kompetencia, melynek 

köszönhetően a tanulók elsajátítják globális polgár mentalitását és etikai készségeit, összhangban a 

többször hivatkozott ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaival.  

 

                                                           

63 Jóléti készségek (1), interakciós készségek (2), multidiszciplináris és kreatív készségek (3), társadalmi 
kompetencia (4), etikai és környezeti kompetencia (5), globális és kulturális kompetencia (6). 



  

55 

 
2021. 01. 21. 

10. melléklet: Finnország - Fenntarthatósághoz köthető gimnáziumi tantárgyak releváns feladatai, célkitűzései, tartalmi elemei 
Tantárgy neve Tantárgy releváns feladata Transzverzális kompetencia a témában Tantárgy releváns 

általános céljai 
Releváns tartalmi elemek 

Matematika   A matematikában elsajátított készségeket saját céljaik 
kitűzésére és döntések meghozatalára használják, és 
megvizsgálják, hogyan lehet a matematikai készségeket 
felhasználni a fenntartható fejlődéssel és az emberiséggel 
kapcsolatos problémák megoldására.  

    

Biológia   - A tanítás központi eleme a fenntartható jövő építése. 
- A tanítás a fenntartható életmódra irányítja a tanulót, és 
globális felelősséget vállal a társadalom aktív tagjaként, 
ezáltal erősítve a tanuló globális és kulturális 
kompetenciáit. 
- A biológia tanítása fejleszti a tanuló környezeti 
készségeit és vágyát a biodiverzitás ápolására. 
Hangsúlyozza a természet egyediségének és belső 
értékének megértését . Az oktatás foglalkozik a biológiai 
alkalmazások és az ökoszisztéma-szolgáltatások 
fenntartható jövőbeli lehetőségeivel. A tanítás segít a 
tanulóknak fenntartható döntéseket hozni a mindennapi 
életben, és alkalmazhatja a biológiai ismereteket etikai 
megfontolásokra. 

Biológiai készségek és 
alkalmazásuk: a tanuló 
megérti a biológiai 
sokféleség megőrzésének 
fontosságát, felismeri a 
fenntartható fejlődés 
szükségességét, és arra 
ösztönzik, hogy keressen 
pozitív megoldásokat. 

- BI3 Emberi hatások az ökoszisztémákra modul: 
A modul célja, hogy tanuló  
- megismeri a környezet állapotának tanulmányozását és nyomon 
követését, valamint a környezeti problémák azonosítását 
- képes összehasonlítani, elemezni és értékelni az emberi 
tevékenység ökoszisztémákra gyakorolt hatásait 
- képes igazolni a környezeti problémák megoldását és 
azonosítani a környezeti állapot pozitív tendenciáit 
- képes értékelni és indokolni saját cselekedeteit az ökológiai 
fenntarthatóság szempontjából 
- képes ökológiai kutatási anyagot megszerezni, elemezni, 
értelmezni és bemutatni. 
Legfontosabb tartalom 
A fenntartható jövő felé 
- az ökoszisztéma-szolgáltatások és az ökológiailag fenntartható 
fejlődés fontossága 
- fellépés a fenntartható életmód előmozdítása és a környezet 
állapotának befolyásolása érdekében 
- BI6 Biotechnológia és alkalmazásai modul 
A modul célja, hogy a tanuló megértse a biológiai kutatások 
fontosságát az orvosi, ipari, élelmiszer-ipari alkalmazások 
fejlesztésében és a természeti erőforrások fenntartható 
használatában. 
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Földrajz A földrajz a természet, az 
ember és a társadalom 
jelenségeit és kölcsönhatásait 
vizsgálja. A földrajzoktatás arra 
ösztönzi a tanulót, hogy 
azonosítsa a változó világot 
befolyásoló tényezőket, 
megalapozott nézeteket 
alakítson ki, állást foglaljon 
saját környezetében, a 
környezetben és az egész 
világon bekövetkező 
változásokkal kapcsolatban, 
valamint aktív szerepet 
vállaljon a természet és az 
emberi jólét előmozdításában. 
A tanítás építi a tanuló 
részvételi és befolyásoló 
képességeit, és támogatja a 
tanulót a fenntartható jövő 
építésében. A földrajztanítás 
arra irányítja a tanulót, hogy 
tudatosítsa a természet és az 
emberi tevékenység közötti 
kölcsönhatásban, és hogy a 
világot változó és kulturálisan 
sokszínű lakókörnyezetként 
tekintsék. 

A földrajztanítás olyan tudásalapot biztosít, amely 
lehetővé teszi a tanuló számára, hogy állást foglaljon 
számos aktuális társadalmi kérdésben, és képes kritikus 
lenni a média követése közben. A tanítás segít a 
tanulónak megérteni a fenntartható fejlődés fontosságát, 
mint a területrendezés kiindulópontját, és felkészíti a 
tanulót a részvételi tervezésre. A tanítás a fenntartható 
jövőre és a globális felelősség megértésére összpontosít, 
mint a társadalom aktív tagja, ami erősíti a társadalmi 
kompetenciát. 
A földrajz tanulmányozása sok szempontból erősíti a 
tanuló etikai és környezeti kompetenciáját. A tanítás 
növeli a kulturális sokszínűség és a természeti környezet 
fontosságának megértését. A földrajz tanításakor a tanuló 
képet kap a fenntartható életmód szükségességéről. A 
tanítás segíti a diákokat a földrajzi ismeretek és készségek 
alkalmazásában mindennapi életükben, etikai 
szempontok és a fenntartható fogyasztási döntések 
meghozatalában. 

Földrajz  célja, hogy a 
tanuló megértse a 
fenntartható életmód 
szükségességét és az 
erőforrás-megtakarító 
körforgásos gazdaság 
fontosságát. 
Földrajzi ismeretek és 
alkalmazás célja, hogy a 
tanuló elsajátítsa azt a 
képességet, hogy élénk és 
aktív világpolgárként 
működjön a fenntartható 
jövő érdekében. 

GE1 A változás világa modul 
A modul célja, hogy a tanuló tisztában legyen a fenntartható 
fejlődés iránti elkötelezettséggel és képes ezeket használni az 
etikai érvelés alapjául. 
A legfontosabb tartalom: 
A földrajz mint tudományág 
- a környezet és a világ tanulmányozása a földrajzban 
- a földrajz használata a munka és a mindennapi élet területén 
- regionális aktuális hírek 
  
A környezeti változások és megoldásaik 
- az éghajlatváltozás mechanizmusai 
- a jelenlegi klímaváltozás okai és következményei 
- aszály, elsivatagosodás, viharok, áradások 
- a környezeti változások alkalmazkodása és mérséklése 
 
Az emberiség változásai 
- a népesség növekedésének és jólétének globális környezeti 
hatása 
- tiszta víz hiánya, éhség 
- a vagyon elosztása, a szegénység 
- menekültek 
- fenntartható fejlődésre vonatkozó kötelezettségvállalások 
 
GE3 Közös Világ 
A modul célja, hogy a tanuló 
- azonosítsa a kulturális jellemzőket és azok különbségeit , 
értékelje sokszínűségüket, és munkájuk során vegye figyelembe 
az emberi jogokat 
- képes legyen leírni és elemezni az emberi tevékenység regionális 
sajátosságait, valamint az ember és a természet kölcsönös 
függőségeit különböző regionális szinteken 
- képes legyen elemezni a természeti erőforrások és a környezet 
által kínált lehetőségek emberi tevékenységre gyakorolt hatását, 
és összehasonlítani a különböző területeket 
- képes legyen példák felhasználásával elemezni az emberi és 
környezeti kockázatok okait és felmérni azok következményeit, 
valamint enyhíteni a kockázatok következményeit, vagy 
meghatározni a különböző területeken jelentkező hatások 
mérséklésének módjait 
A legfontosabb tartalom: 
Városok és urbanizáció 
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- földhasználat és az épített környezet 
- a városi környezet és az ökovárosok változásai 
 A termelés regionális jellemzői és a természeti erőforrások 
fenntartható használata 
- mezőgazdaság, erdészet és halászat 
- ásványok, energiaforrások 
- ipar 
- körkörös gazdaság 

Fizika   A tanítás betekintést nyújt a fizika fontosságába a 
fenntartható jövő építésében: a fizikára szükség van új 
megoldások kidolgozásához, valamint a környezet és az 
emberi jólét biztosításához helyi, nemzeti és nemzetközi 
szinten. A tanítás ösztönzi a tanulót, hogy vállaljon 
felelősséget saját tevékenységeiért és környezetéért, 
fizika tudását felhasználva építse fel a fenntartható jövőt, 
és értékelje saját döntéseit a természeti erőforrások 
fenntartható használatáról, a környezeti és egészségügyi 
hatásokról, valamint az energiatermelési módszerekről. A 
fizika oktatása tehát támogatja az etikai és környezeti 
kompetenciát , a globális és kulturális kompetenciát , 
valamint a jóléti kompetenciát . 

  FY2 Fizika, környezet és társadalom 
A modul célja, hogy a tanuló  
- megismerkedjen az energiával, mint a fizika kulcsfogalmával 
- ismerje meg a különféle energiafajtákat és az energiatermelés 
módszereit 
- megszerezze a környezeti és technológiai vitákban és 
döntéshozatalban való részvétel képességét a fenntartható 
energiagazdaság szempontjából. 
 
A legfontosabb tartalom 
- energiatípusok, energiatakarékosság és átalakítás 
- energiatermelés, energia, hatékonyság és energiaátadás 
- az energiatermelés hatása a környezetre és az 
éghajlatváltozásra 

Kémia   A kémiai oktatás erősíti az etikai és környezeti 
kompetenciát azáltal, hogy elmélyíti a tanuló megértését 
a különféle környezeti problémákkal és az azokhoz vezető 
okokkal kapcsolatban. Tanítás arra ösztönzi a tanulókat, 
hogy vállaljanak felelősséget saját tevékenységeikért és 
környezetükért, vegyi ismereteiket felhasználva építsék 
fel a fenntartható jövőt, és értékeljék saját döntéseiket a 
természeti erőforrások fenntartható felhasználása és a 
körforgásos gazdaság szempontjából. A tanuló azonosítja 
a kémia által kínált megoldásokat különféle környezeti 
kihívásokra, például az éghajlatváltozásra és a természeti 
erőforrások megfelelőségére. 

  KE2 Kémia és fenntartható jövő 
A modul célja, hogy a tanuló 
- olyan tapasztalatot szerezzen, amely felkelti és elmélyíti a kémia 
iránti érdeklődést és annak tanulmányozását, valamint 
megismerheti a kémia szerepét a fenntartható életmód 
népszerűsítésében 
- megértse a kémia jelentőségét a környezet és a társadalom 
számára, mint a megoldások szolgáltatóját más tudományokkal 
együtt. 
A legfontosabb tartalom 
- Megismerkedés a fenntartható életmód előmozdításának 
néhány példájával a természettudományokban 
- A víz és levegő, az elemek körforgása és megfelelősége, az 
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életciklus-gondolkodás és a körforgásos gazdaság, a zöld kémia, 
valamint az atomi vagy kötő modellek történeti fejlődése 

Filozófia   A filozófia tanulmányozása sok szempontból támogatja a 
tanuló interakciós készségeit, és civilizált, felelősségteljes 
és tisztelettudó állampolgársá növekedését. A tárgy 
hangsúlyozza a párbeszédet és a jó érvelést, ami elősegíti 
a tanuló elkötelezettségét a fenntartható gondolkodás és 
életmód mellett, valamint a tisztességes társadalmi 
gyakorlat iránt. A diákokat arra ösztönzi, hogy 
elkötelezzék magukat a fenntartható gondolkodás és 
életmód, valamint a tisztességes társadalmi gyakorlatok 
mellett.  
Ami a társadalmi kompetenciát illeti , a filozófia tanítása 
elkötelezi magát a racionális etikai gondolkodás mellett, 
amely a demokrácia, az emberi jogok és a fenntartható 
jövő tiszteletben tartásán alapul. Az igazságos társadalom 
és az aktív állampolgárság eszméi nemcsak a megfontolás 
tárgyát képezik, hanem azok a célok is, amelyeket az 
oktatás elősegíteni kíván. A filozófia fejleszti a kreatív, 
kritikus és önálló gondolkodás képességét, ami erősíti a 
posztgraduális tanulmányok képességét, az értelmes 
karriertervezést és a jövőbeli munka életében 
bekövetkező változásokat. 
- Az etika a filozófia hagyományos aspektusa, ezért 
központi eleme a filozófia tanulmányozásának. A filozófia 
az értékek, normák és jelentések fogalmi felépítését 
tanítja. Az etikai reflexió az egyént, a társadalmat és a 
környezetet érintő kérdéseket ölel fel. A tantárgy kritikai 
hagyománya a tanulót az önálló gondolkodásra ösztönzi, 
és ösztönzi az erkölcsileg fenntartható tevékenységek 
iránti elkötelezettséget. A filozófia tanulmányozása segít a 
többdimenziós problémák felvázolásában és egy átfogó 
struktúra létrehozásában. A globális társadalmi és 
ökológiai problémák természetének megértése 
cselekvésre ösztönzi a problémák kezelését és a 
környezetvédelmi szakértői célok elérését. 
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Pszichológia       Egyén és közösségi ember 
A modul célja, hogy a tanuló 
képes alkalmazni a pszichológiai ismereteket a különbségek 
megértésére és a fenntartható jövő felépítésére. 
A legfontosabb tartalom 
A kultúra és a társadalmi környezet hatása az emberi 
tevékenységekre 
- példák az egyének és közösségek fellépésére a fenntartható jövő 
építése érdekében 

Történelem   A történelemtanítás hangsúlyozza az emberi jogok, az 
egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség fontosságát 
a társadalmi kompetenciát támogató módon . A 
fenntartható jövő elveivel összhangban számos 
lehetőséget fedeznek fel a demokrácia, az aktív 
állampolgárság és a nemzetközi együttműködés számára. 
A témában kulcsfontosságú szerepet játszik a forráskritika 
és a médiaműveltség erősítése. A történelem 
tanulmányozása segít a tanulónak megismerni, értelmezni 
és értékelni a történelem társadalmi és politikai használ 
A történelem tárgya az egyén, a természet és a 
társadalom közötti kölcsönös függőségek hosszú távú 
változását vizsgálja. Ezeket a fenntartható jövő részeként 
kezelik az etikai és környezeti Kompetencia céljainak 
megfelelően. 

Értékek halmaza 
A cél, hogy a tanuló képes 
legyen olyan emberi 
világképet létrehozni, 
amely értékeli az emberi 
jogokat, az egyenlőséget, a 
demokráciát és a 
fenntartható életmódot, 
és felelős állampolgárként 
képes fellépni; 
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Társadalomtudomány   A társadalmi kompetencia alapvető tantárgyaként a 
társadalomtudomány elősegíti az aktuális jelenségek 
kritikai tanulmányozást és értékelését. A diákokat arra 
tanítják, hogy dolgozzanak a kétértelmű tájékoztatás és 
érdekképviselet világában. A tantárgy a demokratikus 
képességek erősítésével elmélyíti a tanuló sokszínű 
társadalmi kompetenciáját. Ösztönzi a társadalmi 
tevékenységekben való részvételt, és hozzájárul a 
biztonságos, tisztességes és fenntartható jövő 
előmozdításához Finnország és az EU, valamint globális 
polgárokként. 
A társadalomtudomány hangsúlyozza az egyén értékalapú 
és etikai tevékenységét a közjó érdekében, ideértve a 
társadalmi felelősséget is. A téma elmélyíti a körkörös 
gazdaság és a fenntartható fogyasztás elveinek 
megértését a helyi környezetben és globálisan. Ily módon 
a társadalomtudományok erősítik a tanuló etikai és 
környezeti kompetenciáját . 

 társadalmi jelenségek 
megértése 
Cél, hogy a tanuló 
megértse befolyását a 
változó demokratikus 
társadalom tagjaként 
helyi, nemzeti és 
nemzetközi szinten, és 
motivált legyen arra, hogy 
aktív és felelős 
állampolgárként lépjen fel 
a fenntartható fejlődéssel 
összhangban. 

YH2 Pénzügyi információk 
A gazdaság és a környezet kapcsolatának vizsgálata a 
fenntartható fejlődés szempontjából. 
A legfontosabb tartalom 
Gazdaságpolitika 
- a fenntartható gazdasági növekedés kiindulópontjai, előnyei és 
problémái 
 
YH3 Finnország, Európa és a változó világ 
A legfontosabb tartalom 
Globális kihívások, globalizáció és hálózatépítés 
- környezet, az éghajlatváltozás, a népesség és a fenntartható 
jövő 
-  szereplők és a nemzetközi együttműködés lehetőségei  
- Finnország és az északi országok a globális hálózatok részeként 
állampolgárság és befolyás Európában és világszerte 
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Vallás   A hitoktatás a befogadás és a részvétel erősítésével 
támogatja a tanuló társadalmi kompetenciáját. Az oktatás 
arra ösztönzi a tanulót, hogy a demokratikus és 
tiszteletteljes emberi jogi társadalom és a sokféle 
közösség felelős tagjaként járjon el.  A tanuló a vallásokkal 
és hiedelmekkel kapcsolatos megértési és 
párbeszédkészségének fejlesztésével a tantárgy 
lehetőséget nyújt a társadalmi béke, valamint az 
ökológiailag, gazdaságilag, társadalmilag és kulturálisan 
fenntartható jövő építésére. 
A vallás tantárgy megvizsgálja a vallások etikai dimenzióit, 
és arra ösztönzi a tanulót, hogy az etika céljainak 
figyelembevételével gondolkodjon el személyesen az 
értékeken és az etikai kérdéseken. A tanítás támogatja a 
tanuló környezeti kompetenciáját azáltal, hogy növeli 
annak megértését, hogy a vallások és nézetek, mint etikai 
értékrendek, fontos szerepet játszanak az ökológiailag 
fenntartható jövő felépítésében. 

A vallástanítás célja, hogy 
a tanuló megértse az 
ökológiailag, gazdaságilag, 
társadalmilag és 
kulturálisan fenntartható 
jövő felépítésének 
képességét, valamint a 
társadalom aktív és 
felelősségteljes tagjának 
fellépését. 

UE1 A vallás mint jelenség - a zsidóság, a kereszténység és az 
iszlám nyomában 
A legfontosabb tartalom 
a vallások szerepe a fenntartható jövő építésében, valamint a 
vallásokkal és hiedelmekkel kapcsolatos egyéb aktuális kérdések 
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tika Az etika fokozza a kulturális és 
vizuális nevelést, az 
ítélőképességet, a mások iránti 
tiszteletet, valamint a 
beszélgetés, a hallgatás és az 
önkifejezés képességét. A 
témát az emberi jogi etika és a 
fenntartható jövő építése 
rögzíti. Az emberi felfogáson 
alapul, amelyben az embert 
társadalmi lénynek tekintik, és 
hangsúlyozza az emberek azon 
képességét, hogy kritikusan 
felfedezzék a környező 
valóságot, és szabadon, a 
társadalom egyenlő, aktív és 
etikus tagjaiként éljenek. 

Az etika tanítása az emberi jogok, a demokrácia és a 
fenntartható jövő elvein alapszik. Népszerűsítésük 
érdekében a tanítás társadalmi befolyásra ösztönöz. A 
tanítás ösztönzi az önvizsgálatot, a saját etikai értékeinek 
mérlegelését, identitásának és meggyőződésének 
építését. Ily módon az etikából származó információk 
támogatják a társadalmi kompetencia céljait, például az 
aktív állampolgárságot, az életválasztás meghozatalát, a 
posztgraduális tanulmányok iránti eligazodást és az 
értelmes életpályát, valamint a munka életének 
különböző területeire való pályázást. 
Az etika tanításakor a tanulónak lehetősége lesz 
reflektálni a globális és az ökológiai igazságosság 
fontosságára a jelenlegi és a mindennapi kérdésekben. A 
tantárgy az etikai készségek széles skáláját képezi. 
Megtanítja a megalapozott és megalapozatlan állítások 
megkülönböztetését, és ösztönzi tudományos 
bizonyítékok felkutatását a hiedelmek alátámasztására. 
Az életnézetből származó ismeretek segítenek a 
tanulónak megérteni a biológiai sokféleség értékét a 
környezeti kompetencia céljainak megfelelően, és 
megtanítja őket arra, hogy fontolóra vegyék az egyén és a 
társadalom ökológiailag fenntartható módon történő 
működését. A téma aktiválja a klímaváltozás elleni 
küzdelmet, és figyelembe veszi az éghajlatváltozással 
szembeni magatartást és érzelmi készségeket. 

Az etika oktatás célja, hogy 
a tanuló tiszteletben tartsa 
és meg tudja indokolni 
azokat az elveket és 
gyakorlatokat, amelyek 
elősegítik az emberi 
jogokat, a pozitív kultúrák 
közötti találkozásokat, a 
társadalmi és globális 
igazságosságot, valamint a 
fenntartható jövő és az 
éghajlatváltozás 
felelősségének felépítését. 

ET2 Én és társadalom modul 
A modul célja, az emberi jogok, a vallás- és lelkiismereti 
szabadság, az egyenlőség, a demokrácia, a béke, a társadalmi és 
globális igazságosság és a fenntartható jövő építésének 
alapelveinek megértése és megalapozása. 
A legfontosabb tartalom 
- Méltóság, emberi méltóság és emberi jogok; olyan emberi jogi 
eszközök, mint az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a 
Gyermekjogi Egyezmény és az Emberi Jogok Európai Egyezménye; 
emberi jogi jogsértések, például a holokauszt 
- Globális igazságosság, fenntartható jövő, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai 
ET6 A jövő modul 
A modul célja, hogy a tanuló 
- ismerje a jövőkutatás eszközeit és feladatait, és megérti, hogy 
bár a jövőt nehéz megjósolni, az értékek, a cselekedetek és a 
választások befolyásolhatják 
- vázolja fel a technológiai fejlődés különböző megközelítéseit, és 
képes legyen felmérni a technológiai változások társadalomra, 
kultúrára és környezetre gyakorolt hatását 
- hozzáállást, ismereteket és érzelmi készségeket szerez a 
fenntartható jövő építéséhez, és megérti a klímaváltozás 
következményeit, valamint a küzdelem eszközeit és akadályait 
- legyen képes felmérni a tudományos és technológiai forradalom 
hatását a modern társadalmakra, világnézetre és az élethez való 
hozzáállásra 
- értse meg az utópiák és disztópiák jelentőségét, mint a 
történelmi, jelenlegi és jövőbeli kérdések reflektorait. 
A legfontosabb tartalom 
- globális ökológiai változás: éghajlatváltozás, tömeges kihalások, 
a sokféleség elvesztése, nemzetközi migráció 
- egyéni döntések és együttműködés a szebb jövő érdekében; a 
technológiai fejlődés, mint a jó élet előmozdítója 

Egészségügyi oktatás Az egészségügy területén 
előmozdítja a megfelelő és 
megalapozott döntések 
meghozatalának, a saját 
források építésének és a 
fenntartható jövő építésének 
képességét. 

- A diákokat arra kell ösztönözni, hogy fontolják meg 
például a biztonságos környezet előfeltételeit, az 
egészségügyi egyenlőtlenségeket és az életmódválasztás 
következményeit. Ezeknek a témáknak a vizsgálata alapot  
nyújt a biztonságos, tisztességes és fenntartható jövő 
észleléséhez, ezáltal fejlesztve a társadalmi 
kompetenciákat . 
- Az etika és a környezeti kompetencia tükröződik az 
egészségügyi információk tanításában, például a saját 

Az egészségnevelés célja, 
hogy diák képes legyen 
elemezni az egészséggel és 
a betegségekkel 
kapcsolatos etikai 
kérdéseket, valamint a 
fenntartható fejlődés 
egészségre gyakorolt 
előfeltételeit és hatásait 

TE2 Egészség és Környezet modul 
A legfontosabb tartalom 
Környezeti egészség és biztonság 
-  az épített környezet, a természeti környezet és a 
pszichoszociális környezet összefüggései és hatása az egészségre 
- fenntartható fejlődés és egészségügy 
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fogyasztási szokásainak elemzésében és a különböző 
környezetek egészségügyi hatásainak következményeinek 
felmérésében, valamint az etikai kérdések kezelésében. 

Testnevelés   A tanuló önmaga hosszú távú fejlesztése, saját 
izomerőjének felhasználása és a többieket tisztelő 
tevékenységek az etikai és a környezeti kompetenciában 
nyilvánulnak meg , amely a sportban a közjó érdekében 
végzett tevékenységként valósul meg . A testnevelés 
támogatja a tanuló pozitív társadalmi értékeit és a 
hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket, mint például az 
őszinteség, a felelősség és az igazságosság. A tanuló 
megtanulja meghatározni a környezetbarát és 
megerőltető testmozgás formáit, például az etikailag 
fenntartható testépítéshez kapcsolódó, természetben 
végezhető gyakorlatokban. 

  LI2 Aktív élet modul 
A modul megtanítja és ösztönzi a tanulókat az aktív életmódra és 
a megfelelő napi fizikai aktivitás elérésére. A tanulónak meg kell 
értenie, hogy a fizikai tevékenységek mellett a funkcionális 
képességeket, egészséget és jólétet támogató fizikai tevékenység 
a mindennapi döntésekből és a hosszú távú foglalkozások 
elkerüléséből áll. A tanulók célja, hogy mindennapi gyakorlataikat 
és választásaikat a fenntartható jövő, a fizikai aktivitás és az 
egészség szempontjából vizsgálják.  

Zene   A sokoldalú zenetanítás fejleszti a tanuló kreatív és 
multidiszciplináris képességeit. A zenei tevékenység arra a 
megértésre vezet, hogy a képzelet és a képzelet 
képessége fontos emberi tulajdonság. Segítenek másképp 
szemlélni a dolgokat, új módon gondolkodni és megoldani 
a gyakorlati problémákat. Az elképzelés képessége szintén 
fontos a környezeti kompetencia szempontjából. Az 
ökológiai képzelet segít meglátni az alternatívákat és 
mérlegelni a cselekvés következményeit a fenntartható 
életmód szemszögéből. A zenetanítás erősíti az esztétikai 
megítélést, és segít felvázolni a zene és más 
tudományágak kereszteződését. A művészetben és a 
kreatív produkcióban azonban elengedhetetlen, hogy 
segítsünk másoknak abban, hogy képességeikkel, 
tudásukkal, tapasztalataikkal és érzéseikkel meglássák 
másokban az emberiség teljességét. 
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Vizuális művészetek A tanulmányok előfeltételeket 
biztosítanak a kreatív és 
kritikus gondolkodás 
kialakulásához, befolyásolják a 
lakókörnyezetet és 
népszerűsítik a fenntartható 
életmódot. 

A vizuális művészetekben a társadalmi kompetenciát 
elmélyíti a vizuális kultúra által kifejezett értékek és 
jelentések tanulmányozása, például az épített 
környezetben, a tárgyakban, a médiában és a 
művészetben. A diákokat arra ösztönzik, hogy vállaljanak 
munkát, vegyenek részt a társadalmi vitában, és 
járuljanak hozzá a fenntartható jövőhöz. A tárgy 
lehetőséget kínál a demokrácia és az alapvető jogok 
állapotának, megvalósulásának és fejlődésének a 
művészet útján történő megvizsgálására.  
A képzőművészeti tanulmányok elmélyítik az etikát és a 
környezeti kompetenciát azáltal, hogy képi kifejezéssel 
feltárják a környezet, a társadalom és a globális világ 
etikai és ökológiai kérdéseit. A tanulókat arra utasítják, 
hogy gondolják át saját döntéseiket, megoldásaikat és 
tetteiket a fenntartható életmód szemszögéből. A 
tanulmányok elmélyítik a különféle anyagok és 
technológiák fenntartható használatával kapcsolatos 
ismereteket. A tanulókat arra ösztönzik, hogy helyi és 
globális szerepet vállaljanak a kulturális, társadalmi és 
ökológiai szempontból fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos kérdésekben. A művészi munka révén 
megnyílnak az alternatív jövő lehetőségei. 

Befogadás és aktivizmus 
A cél, hogy a tanuló vegye 
figyelembe a kulturális 
sokszínűség és a 
fenntartható élet 
szempontjait. 

KU1 Képeim, Közös kultúrák modul 
Célkitűzések 
A modul célja, hogy a tanulók megértsék a vizuális kultúra 
jelentőségét a kulturális sokszínűség kifejezéseként, a kulturális 
örökség megújításában és a fenntartható jövő szempontjából. 
KU2 A tér terei, helyei és jelenségei 
Célkitűzések 
A modul célja, hogy a tanuló  
- vizuálisan és az információ előállításának egyéb módjaival 
igazolja a környezettel, termékekkel és szolgáltatásokkal 
kapcsolatos megfigyeléseit és gondolkodását. 
- kutassa és értelmezze az épített környezetet, termékeket és 
szolgáltatásokat a társadalmi fejlődés, a jogok és a fenntartható 
jövő szempontjából. 
- fejlessze készségeit, mint értelmező, értékelő és természeti 
képek szereplője. 
- megértse a vizualitás jelentését a termékek, szolgáltatások és 
építészet fenntartható tervezésében, kommunikációjában és 
használatában. 
- megértsék életükben a képek befolyásolásának és részvételének 
lehetőségeit egy esztétikai, etikai és ökológiai szempontból 
fenntartható jövő szempontjából. 
KU3 A kép kommunikál és befolyásol modul 
A modul célja, hogy a tanuló feltárja a média és a művészet 
képeit az identitásépítés, a kulturális örökség közvetítése és 
megújítása, valamint a fenntartható jövő szempontjából. 
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11. melléklet: Csehország – A környezeti nevelés kereszttantervi téma tematikus 

területei általános iskolában 
A környezeti nevelés kereszttantervi téma tematikus területekre oszlik, amelyek elősegítik az 

emberiség környezethez való viszonyának teljes megértését, és elismerik az élethez szükséges alapvető 

feltételeket, valamint megértik a jelenlegi generáció felelősségét az élet fennmaradásáért. 

 

Tematikus területek: 

 Ökoszisztémák - erdők (erdők a Cseh Köztársaságban, termelő és nem termelő fukciók); mezők 
(emberi hatások a környező tájra, művelési módszerek, mezők és azok környezete); 
vízkészletek (a vízgazdálkodással összefüggő emberi tevékenységek, a tájökológia 
jelentősége); óceánok (fajdiverzitás jelentősége a bioszférára, az algák és az oxigén, a szén-
dioxid körforgása szempontjából) trópusi esőerdők (összehasonlítások, fajok sokfélesége, 
veszélyeztetettség, globális jelentőség és számunkra miért fontos); emberi települések - 
városok - falvak (a mesterséges ökoszisztéma, funkciói és kapcsolata a környezettel a helyi 
viszonyokra vonatkozóan); kulturális tájak (a természet mély hatásának megértése a civilizáció 
felemelkedése alatt a mai napig) 

 Az élet alapvető feltételei - víz (a vízminőség és az életminőség kapcsolata, a víz fontossága az 
emberi tevékenységek szempontjából, a vízminőség védelme, az ivóvíz a világon és a Cseh 
Köztársaságban, lehetséges megoldások); a légkör (a földi élet fontossága, a légkört fenyegető 
veszélyek, az éghajlatváltozás, a globális összekapcsolódás, a levegő minősége a Cseh 
Köztársaságban); talaj (a környezeti elemek összekapcsolódása, a táplálék forrása, a talajt 
fenyegető veszélyek, a rekultiváció és a helyi helyzet, a mezőgazdasági területek iránti igény 
változásai, a mezőgazdaság új funkciója a tájon; a fajok megőrzése (védelemük okai, a talaj 
védelmének formái) ökoszisztémák - biológiai sokféleség (ökoszisztémák működése, a 
biodiverzitás fontossága, különböző szintek, az ökoszisztémákat és a biológiai sokféleséget 
fenyegető veszélyek, a környezetvédelem a világon és a Cseh Köztársaságban); energia 
(energia és élet, az energiaforrások hatása a fejlődésre) a társadalom, az energia felhasználása, 
a megőrzés lehetséges formái, a helyi viszonyok); természeti erőforrások (nyersanyagok, 
energiaforrások és erőforrás-kimerülés, környezeti hatások, a természeti erőforrások 
megfelelő kezelése, helyi fontosság és a természeti erőforrások megszerzésének és 
felhasználásának helyi formái) 

 Emberi tevékenységek és környezeti problémák - mezőgazdaság és környezetvédelem, 
biogazdálkodás; közlekedés és a környezet (fontosság és fejlődés, közlekedési energiaforrások, 
környezeti hatás, közlekedési formák és környezeti terhek, közlekedés és globalizáció); az ipar 
és a környezet (ipari forradalom és demográfiai változások, az ipar környezeti hatásai, a 
feldolgozott anyagok és azok hatásai, a jogi és gazdasági nyomás hatása az ipar 
környezetvédelemmel, iparral és fenntartható fejlődéssel való kapcsolatára); hulladék és 
hulladékkezelés (hulladék és természet, a hulladékgazdálkodás alapelvei és formái, 
másodlagos nyersanyagok); természetmegőrzés és kulturális emlékek megőrzése (a 
természetvédelem és a kulturális emlékek megőrzésének fontossága; jogi megoldások a Cseh 
Köztársaságban, az EU-ban és a világban, helyi példák, a tévedés elve az óvatosság oldalán; a 
természet védelme tömeges sportesemények során - a NOB elvei) a táj változásai (a táj a 
múltban és ma, az emberi tevékenység hatása, reflexió és kilátások); hosszú távú programok, 
amelyek a lakosság környezettudatosságának növelésére összpontosítottak 
(Környezetvédelmi oktatás és tudatosság kormányzati program, az EU Agenda 21) és 
rendezvények (ENSZ Környezetvédelmi Világnap, Föld napja stb.) 

 Az emberiség viszonya a környezethez - közösségünkhöz (természeti erőforrások, eredet, 
felhasználási formák, hulladékgazdálkodási megoldások, helyi természet és kultúra és 
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megőrzésük, városunk környezetvédelmének biztosítása - intézmények, civil szervezetek, 
emberek); életmódunk (árucikkek, energia, pazarlás, viselkedési formák és környezeti hatás); 
aktuális (helyi) környezeti kérdések (példák, okok, hatások, összefüggések, lehetséges 
megoldások, értékelés, személyes vélemények bemutatása és vitatása); a környezet és az 
egészség (az egészségre gyakorolt különféle környezeti hatások, összetett és szinergikus 
hatások, az egészségvédelem lehetséges formái); a földi élet nem egységes jellege (eltérő 
környezeti feltételek és a társadalmi fejlődés különböző szintjei, a globalizáció növekvő 
egyenlőtlenségeinek okai és hatásai, a fenntartható fejlődés elvei, példák a világ minden 
tájáról és a Cseh Köztársaságból) 

 

12. melléklet: Csehország - A környezeti nevelés kereszttantervi téma tematikus 

területei  
Az organizmusok problémái és környezeti kapcsolatok 

 Hogyan hat a környezet a benne élő szervezetekre, és milyen abiotikus / biotikus hatások 
hatnak a szervezetre 

 Hogyan jellemezhetők a populációk, azok jellemzői és összefüggései? 

 Hogyan áramlik az energia és az anyagok a bioszférában és az ökoszisztémában 
Emberek és a környezet 

 Hogyan befolyásolja az ember a környezetet, létének kezdetétől napjainkig, és mi a 
fenntarthatóság ezen formáinak összehasonlítása? 

 Melyek az emberi szervezet számára fontos organizmusok, mi okozza egyes növények és 
állatfajok eredetét és kipusztulását, valamint mik a formái 

 Milyen energiaforrásokat és nyersanyagokat használ az ember a Földön, és mik azok az előnyei 
és hátrányai 

 Hogyan használja az ember a vizet, melyek a szennyezés leggyakoribb okai, mi okozza az 
ivóvízhiányt és milyen hatása van a társadalomra 

 Mire használja az ember a földet, és milyen következményekkel jár a környezetre nézve 

 Milyen okai vannak az emberi népesség gyors növekedésének és milyen hatással van ez a 
növekedés a környezetre 

 Mely környezeti hatások veszélyeztetik az emberi egészséget 

 Milyen okai és következményei vannak a globális környezeti problémáknak, és mi a 
hozzáállásuk ehhez? 

 Milyen eszközök és lehetőségek vannak a globális környezeti problémák megoldására (pl. 
Jogalkotási, önkéntes / polgári, intézményi, technológiai) és milyen lehetőségek rejlenek az 
egyén bevonásában a megoldásukban? 

 Mely alapelvek kapcsolódnak a fenntartható fejlődés eszméjéhez 

 Milyen előrejelzések vannak a világ globális fejlődéséről az emberiség jelenlegi környezeti 
magatartása alapján 

A régió és a Cseh Köztársaság helyzete 

 A Cseh Köztársaság és a régió mely környezeti problémákkal szembesül a leginkább 

 Mi a múltbéli és a jelenlegi helyzet a természetvédelem és a tájvédelem terén Csehországban 

 A Cseh Köztársaság környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó intézményei 

 Melyek a legfontosabb jogszabályi intézkedések a környezetvédelem területén, és ezek az 
intézkedések hogyan befolyásolják az Európai Uniót 
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13. melléklet: Összegző táblázat fenntarthatóság oktatásának megjelenési formáiról a vizsgált országokban 
Ország\Megjelenési 
forma 

Tantárgyközi téma Önálló kötelező tantárgy Önálló választható tantárgy Kapcsolódó tantárgyak 

Magyarország 
X 

(Fejlesztési területek – nevelési cél: 
Fenntarthatóság, környezettudatosság) 

X 
✓ 

Fenntartható jövő 
(Gimnázium 9-10. évf.) 

1. természetvédelem, biológia, fizika, kémia, és 
földrajz 
2. állampolgári ismeretek, a hon- és népismeret, 
az etika, a hit- és erkölcstan, illetve a vizuális 
kultúra és technika és tervezés tantárgyakban is 

Románia X X 

✓ 
Központi ajánlású 

programként 5-7. osztályban 
választható az „Ökológiai és 
környezetvédelmi oktatás”  

✓ 
Biológia, földrajz, fizika, kémia 

Szerbia 
Felelősségteljes hozzáállás a környezethez 
(interdiszciplináris kompetencia mindkét 

szinten) 
X 

✓ 
Oktatás a fenntartható 

fejlődésért (Образовање за 
одрживи развој) gimnázium 

9-12. évf. 

✓ 
Biológia, földrajz, fizika, kémia 

Szlovákia 
✓ 

Környezetvédelmi oktatás 
(environmentalna vychova) 

X X 
✓ 

Biológia, földrajz, fizika, kémia 

Szlovénia 
✓ 

Környezetvédelmi oktatás (okoliska 
vzgoja) 

X 

✓ 
Környezetvédelmi oktatás 

(okoljska vzgoja) felső 
tagozaton és 

környezetvédelmi 
tanulmányok (študij okolja) 

gimnáziumban 

✓ 
Biológia, fizika, kémia, földrajz, történelem, 

társadalomtudományok, polgári oktatás, 
háztartás-gazdaságtan  
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Horvátország 
✓ 

Fenntartható fejlődés (održivi razvoj) 
X X 

✓ 
Természet (5-6.), biológia, fizika, kémia, földrajz, 

etika, történelem, filozófia, vallás 

Ausztria 
✓ 

Fenntarthatóság oktatása (Oktatási 
probléma - Bildungsanliegen)  

X X 

✓ 
Biológia és környezetismeret, kémia, fizika, 

földrajz és gazdaságtan, történelmi és 
társadalmi oktatás/politikai oktatás,  technika, 

textilipar, háztartási költségvetés és táplálkozás  

Finnország 

✓ 
Ált. isk: "Részvétel, befolyás és a 

fenntartható jövő" 
Gimn.: "Etikai és környezeti kompetencia" 

X X 

✓ 
1. Biológia, földrajz, fizika, kémia 

2. Egészségügyi ismeretek, vallás, etika, 
társadalomismeret, zene, művészet, 

kézművesség, háztartás tantárgyakban 

Németország 
✓ 

Fenntartható Fejlődés Oktatásának 
Keretrendszere  

Tartományonként eltérő Tartományonként eltérő  Tartományonként eltérő 

Lengyelország 
X 

(Általános iskolai oktatás céljai közt 
szerepel) 

X X 
✓ 

Természetismeret (4. évf.), földrajz, biológia, 
etika 

Csehország 
✓ 

Környezeti nevelés 
X X 

✓ 
biológia, kémia, fizika, földrajz és geológia, 

polgári és társadalomtudományi alapok, 
történelem, ember és a munka világa, 

egészségügyi oktatás 

 


