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A fókuszban az „Oktatás a
környezettudatos polgárságért”
.
Ez a füzet a Cost Action ENEC - Európai Hálózat a környezettudatos
polgárságért (CA16229) munkáján alapul, amelyet a COST (Európai
együttműködés a tudomány és a technológia területén) támogat.
A COST (Európai együttműködés a tudomány és a technológia területén) egy
páneurópai kormányközi keretrendszer. Feladata az, hogy lehetővé tegye az új
koncepciókhoz és termékekhez vezető tudományos és technológiai fejlesztések
áttörését, és ezáltal hozzájáruljon Európa kutatási és innovációs kapacitásainak
megerősítéséhez.

A
támogatásban
részesülő intézmény:
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Előszó
A környezettudatos polgárság kulcsfontosságú minden környezetvédelmi politika
sikere szempontjából. A fenntartható fejlődés, a körforgásos gazdaság, az
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság és a biogazdaság megköveteli a
hathatós civil részvételt. A polgárokat környezettudatos hozzáállásra és
magatartásra, zöld döntések meghozatalára, a civil részvétel fokozására,
környezeti jogaik és kötelességeik tudatosítására és gyakorlására szólítják fel.
Az oktatás kulcsszerepet játszik a jövőbeli környezettudatos polgárság
alakításában; senki sem születik környezettudatos polgárnak, ám oktatással
bárki azzá válhat.
A jelenkori környezeti válság az éghajlatváltozással, a biológiai sokféleség
csökkenésével, a légszennyezéssel és az összes többi helyi és globális
környezeti problémával együtt olyan oktatást igényel, amely képes a
környezettudatos polgárság szerephez juttatására.
Az „Oktatás a környezettudatos polgárságért” pedagógiai megközelítése az
egyik ilyen javaslat, amelynek célja a környezettudatos polgárság Európai
Hálózata (2018a) által meghatározott környezettudatos polgárság oktatásának
előmozdítása. Természetesen vannak más megközelítések is, amelyek
ugyanebbe az irányba hathatnak.
„A fókuszban az oktatás a környezetvédelmet szolgáló polgárságért” célja
e megközelítés alapvető elképzeléseinek bemutatása az oktatók és a tanárok
számára. Reméljük, hogy az oktatók hasznosnak találják majd.

Dr. Andreas Ch. Hadjichambis
professzor
Elnök
Európai Hálózat
a környezettudatos polgárságért
polgárságért
ENEC Cost Action CA16229

Pedro Reis
Alelnök
Európai Hálózat
a környezettudatos
ENEC Cost Action CA16229

Bevezető
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Milyen környezetben fognak holnap gyermekeink élni? A kérdésre adott válasz
nagyrészt az oktatás dimenzióját foglalja magában. Az a fajta oktatás, amelyet
ma gyermekeinknek nyújtunk, nagyban befolyásolja a környezetet a jövőben; ez
a környezet az ő kezükben lesz, és hogy miként bánnak vele, az attól függ,
milyen oktatásban részesítjük őket ma.
A környezettudatos polgárság kulcsfontosságú koncepció a fenntartható fejlődés
és a fenntartható világ jövőképében. Első alkalommal értünk egyet a
környezettudatos polgárság fogalommeghatározásában; mivel az Európai
Hálózat a környezettudatos polgárságért 38 országát képviselő több mint 130
egyetemi oktató, tudós és kutató a környezettudatos polgárságot az alábbiak
szerint határozta meg:
„Azoknak a polgároknak a felelős környezeti viselkedése, akik a magán- és
a közszférában bekövetkező változások hírnökeként tevékenykednek és
vesznek részt a társadalomban, helyi, nemzeti és globális szinten egyéni és
együttes fellépések útján, az aktuális környezeti problémák megoldása felé,
megelőzve a új környezeti problémák kialakulását a fenntarthatóság
megvalósítása, valamint a természettel való egészséges kapcsolat
kialakítása érdekében. A »környezettudatos polgárság« magában foglalja a
környezeti jogok és kötelezettségek gyakorlását, a környezetromlás és a
környezeti problémák mögöttes strukturális okainak azonosítását, valamint
a fenntartható környezet kialakítását, az említett strukturális okok
megoldásában egyénileg és együttesen, demokratikus eszközökkel és a
nemzedéken belüli és a nemzedékek közötti igazságosság
figyelembevételével történő civil részvételre irányuló hajlandóság és
képességek fejlesztését (ENEC, 2018a)”.
Az oktatási rendszerek és az iskolák nagyban hozzájárulhatnának a fiatalok
felhatalmazásához, hogy aktív, részvételt igénylő és felelősségteljes
környezettudatos polgárrá váljanak.
Az Európai hálózat a környezettudatos polgárságért és az „Oktatás a
környezettudatos polgárságért” kiindulópontja az volt, hogy az oktatási
rendszereknek és az iskoláknak egyik kulcsfontosságú küldetésként fel kell
hatalmazást kell nyújtaniuk a környezettudatos polgárságra. Ez megköveteli
hallgatóinktól, hogy döntéseik hatásait, valamint a felmerült környezeti
kihívásokat megértsék és azokkal tisztában legyenek, valamint képesek
legyenek felismerni lehetőségeiket, és hogy ezek miként eredményezhetnek
elegendő környezeti és társadalmi változást. Annak érdekében, hogy képesek
legyenek erre, fel kell őket vérteznünk a szükséges ismeretekkel, készségekkel,
attitűdökkel, kompetenciákkal és magatartásformákkal. A környezettudatos
polgársággal kapcsolatos oktatás célja e környezettudatos polgárok e
tulajdonságok megszerzésére oktatása.
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Az „Oktatás a környezettudatos polgárságért” pedagógiai megközelítés ebbe az
irányba mutató javaslat. A javaslat a környezettudatos polgárság oktatásának
ösztönzésére irányuló átfogó eszközeként született. „A fókuszban az oktatás a
környezettudatos polgárságért” laikus formában mutatja be az oktatás a a
környezettudatos polgárságért pedagógiai megközelítést, a Hadjichambis és
Paraskeva-Hadjichambi (2020) által ismertetettek szerint.
A megközelítés szakaszok és lépések formájában konkrét elemeket javasol, de
nem kötelező mindegyiket követni, vagy azokat egy meghatározott lineáris
sorrendben alkalmazni. A szükséges differenciálások és kiigazítások a vizsgált
környezeti problémától, az oktatás szintjétől (pl. alapfokú vagy középfokú szint)
és az oktatási környezettől (pl. iskola rendszerű vagy iskolarendszeren kívüli)
függően elvégezhetők. Felkérjük a tanárokat, hogy próbálják meg a pedagógiai
megközelítés vonatkozásait végrehajtani és értékelni.
Először az OKP-modell a környezettudatos polgárság fogalmának oktatását
szemlélteti. A következő oldalakon bemutatjuk a fogalommeghatározás néhány
alapfogalmát (ENEC, 2018b), például: „a változás hírnökei”, „környezeti
problémák megoldása”, „környezeti problémák megelőzése”, „fenntarthatóság
elérése”, „egészségesebb kapcsolat a természettel”, „környezeti jogok és
kötelességek”,„strukturális
okok”,„civil
részvétel”,„nemzedéken
belüli
igazságosság”és „nemzedékek közötti igazságosság”. Ezt követően bemutatjuk
a pedagógiai megközelítés fő szakaszait és lépéseit, és lehetőség szerint
felvázolunk konkrét példákat és ötleteket.
Reméljük, hogy ez hozzájárul egy fenntarthatóbb világ kialakításához.

A fókuszban az „Oktatás a
környezettudatos polgárságért”
„Oktatás a környezettudatos polgárságért
(OKP)”: az oktatás azon típusa, amely fejleszti a
következetes és megfelelő tudást, valamint
azokat a szükséges készségeket, értékeket,
hozzáállást és kompetenciákat, amelyekkel a
környezettudatos polgárságnak fel kell
szerelkeznie
azzal a céllal, hogy a magán- és a közszférában
bekövetkező változások hírnökeként fellépjen és
azokban részt vegyen helyi, nemzeti és globális
szinten, egyéni és együttes fellépések útján, az
aktuális környezeti problémák megoldása felé,
megelőzve a új környezeti problémák
kialakulását a fenntarthatóság megvalósítása,
valamint a természettel való egészséges
kapcsolat kialakítása érdekében.
Az oktatás a környezettudatos polgárságért
(OKP) fontos ahhoz, hogy felhatalmazza a
polgárokat környezeti jogaik és kötelezettségeik
gyakorlására, valamint a környezeti pusztulás és
a környezeti problémák mögöttes strukturális
okainak azonosítására, e strukturális okok
kezelése érdekében a kritikus és aktív
elkötelezettség, valamint a civil részvétel
készségének és kompetenciájának fejlesztésére,
egyénileg és együttesen is, demokratikus
kereteken belül és a nemzedéken belüli és a
nemzedékek közötti igazságosság
figyelembevételével (ENEC, 2018b).
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Egyedi fellépések

Ismeretek
Értékek
Felfogások
Készségek
Kompetenciák
Magatartás

kritikus és aktív elkötelezettség és
civil részvétel elérése

a környezeti problémák
strukturális okainak kezelése

Közszféra

környezetvédelmi problémák
megoldása

Környezeti problémák
megelőzése

Egyértelművé kell tenni, hogy az egyes eredmények (narancssárga nyilak) OKP-modellben való
elhelyezkedése nem illusztrálja azoknak a műveletek méreteivel, területeivel és léptékével való
kapcsolatát.

környezeti jogok
és kötelezettségek gyakorlása

nemzedéken belüli és azok közötti
igazságosság előmozdításáért

Magánszféra a

a természettel való egészséges
kapcsolat kialakítása

A fenntarthatóság
megvalósítása

Együttes fellépések
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AZ OKPMODELL

Az OKP-meghatározás az OKP-modellben jeleníthető meg.

Forrás: Hadjichambis, A. Ch. és Paraskeva-Hadjichambi D. (2020). Oktatás a környezettudatos
polgárságért: pedagógiai megközelítés. A könyv címe:: A. Ch. Hadjichambis, P. Reis, D. ParaskevaHadjichambi és mások (Szerk) A környezettudatos polgárság koncepciójának kialakítása a 21.
századi oktatás számára (pp 237-261). Cham, Svájc: Springer.

Fő koncepciók
A változás hírnökei:
Soha ennyire nem volt még szükségünk
olyan környezettudatos polgárságra, akik
bolygónk érdekében hajlandók és képesek
változásokat hozni a környezetben és a
társadalomban. A változás hírnökei azok a
polgárok, akik a változás katalizátoraivá
válhatnak, akik részt vesznek a
döntéshozatalban, és oktatóként járnak el
társaik és felnőttek számára.
Környezeti problémák megoldása:
Igaz, hogy az aktuális környezeti
problémákat nehéz megoldani. A jelenlegi
környezeti problémák:
• azonnali megoldást igényelnek
• összetettség jellemzi azokat
• környezeti, gazdasági és társadalmi
összetevői vannak
• helyi, nemzeti és globális dimenzióval
rendelkeznek.
A környezettudatos polgárság olyan
polgárság, amely képes hozzájárulni a
meglévő
környezeti problémák megoldásához
Környezeti problémák megelőzése:
Mindennapi életünk hatással van a
környezetre. Minden nap számos döntésünk
és cselekedetünk fejt ki hatást a környezetre
és kelthet új környezeti problémákat. A
környezettudatos polgárok azok a polgárok,
akik hozzájárulnak az új környezeti
problémák megelőzéséhez.
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Fő koncepciók

A fenntarthatóság megvalósítása:
A fenntarthatóság a változások
kiegyensúlyozott környezetben való
fenntartása. Olyan fejlesztésre összpontosít,
amely anélkül elégíti ki a jelen generációk
igényeit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő
generációi igényeinek kielégítését. A
környezettudatos polgárok elismerik a
fenntarthatóság fontosságát, és küzdenek
annak megvalósításáért, figyelembe véve
a környezeti, társadalmi és gazdasági
dimenziókat.
Egészséges kapcsolat a természettel:
Az emberek elveszítették a kapcsolatot a
természettel. Antropogén környezetben
nőnek fel, élnek és alkotnak, és nem
tudatosul bennül a természettől való
függésük. Nem veszik figyelembe
cselekedeteik természetre
és környezetre gyakorolt hatásait A
környezettudatos polgárok
egészséges kapcsolatot ápolnak a
természettel. Értékelik, tisztelik és védik a
természetet.
Környezeti jogok és kötelességek:
Hétköznapi polgárként, szervezetként,
kormányként, nemzetek feletti szervezetként
is valamennyiünknek vannak környezeti
jogaink és kötelességeink. A
környezettudatos polgárok ismerik és
környezeti jogaikat és kötelességeiket, és
élnek is azokkal. Felszólítanak más
társadalmi szervezeteket, kormányokat és
nemzetek feletti szervezeteket, hogy
ugyanezt tegyék meg.

Fő koncepciók
Strukturális okok:
A környezeti problémáknak gyakran vannak
strukturális okai, amelyek azok forrását
megteremtik és képezik. A gyakran rejtett
szerkezeti okok nem nyilvánvalóak a
felületes szemlélő számára. A gazdasági
rendszer, a környezetvédelmi jogszabályok
nem megfelelő végrehajtása, a hathatós
struktúrák hiánya,
a beavatkozás és a korrupció a környezeti
problémák strukturális oka lehet. A
környezettudatos polgárok kutatják,
azonosítják és megkísérlik megváltoztatni a
környezeti problémák strukturális okait.

Civil részvétel:
Az aktuális környezeti problémák
mindannyiunk aktív, társadalmi és kritikus
részvételét, valamint civil részvételünket
igénylik. A környezettudatos polgárok részt
vesznek a döntéshozatalban. Ezen felül
egyénileg és együttesen is eljárnak mind a
magán-, mind a közszférában. Egyben helyi,
nemzeti és globális szinten is aktívak.
Nemzedéken belüli igazságosság:
A nemzedéken belüli igazságosság a
valamely generáción belüli igazságosság.
Gyakran láthatjuk világszerte az azonos
generáció tagjai közötti igazságtalanságot.
Látunk egyenlőtlenséget, diszkriminációt és
a jogok korlátozását. Láthatjuk a hatalmas
eltéréseket földrajzi értelemben is
(pld. észak és dél között). A
környezettudatos polgárok
felismerik, hogy a társadalmi igazságosság
fontos, ezért keresik és igénylik a
nemzedéken belüli igazságosságot.
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Nemzedékek közötti igazságosság

A nemzedékek közötti
igazságosság
a különböző generációk közötti,
környezeti jogaikat
és környezeti kötelezettségeiket
illető
igazságossághoz kapcsolódik
A fenntarthatóság elve
magában foglalja a
jövő generációk saját igényeik
kielégítésére
vonatkozó jogának tiszteletét
A környezettudatos polgárok
törekednek
a nemzedékek közötti
igazságosságra és igénylik azt.

Az OKP pedagógiai megközelítése 15

Az Oktatás a környezettudatos polgárságért (OKP) előmozdítja az
OKP-modellt, amelyet megfelelő differenciálással az oktatás minden
szintjén és minden környezetében alkalmazni lehet.
Az OKP pedagógiai megközelítésében hat szakaszt javasolunk:

Vizsgálat
Tervezési tevékenységek
Civil részvétel
Hálózatépítés és arányos megosztás
Környezeti és társadalmi változások
fenntartása
Értékelés és reflexió
Nem kötelező az összes szakasz és lépés követése, vagy egy
meghatározott lineáris sorrendben történő alkalmazása. A szükséges
differenciálások és kiigazítások a vizsgált környezeti problémától, az
oktatás szintjétől (pl. alapfokú vagy középfokú szint) és az oktatási
környezettől (pl. iskola rendszerű vagy iskolarendszeren kívüli)
függően elvégezhetők.
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Vizsgálat

A hallgatók összegyűjtik és elemzik a környezeti problémára vonatkozó adatokat

Adatgyűjtés és
-elemzés

 Információk a vizsgált területre vonatkozóan
 A természetes ökoszisztéma ökológiai jelentő-sége (pl.
biodiverzitási adatok, veszélyeztetett fajokra vonatkozó
adatok)
A hallgatók megvizsgálják a környezeti probléma strukturális okait

 Hatástalan környezetvédelmi
jogszabályok
 Hatástalan természetvédelmi eljárások
A hallgatók
nemzedéken belüli
és a nemzedékek
 A megvizsgálják
gazdasági anövekedés
elnyomja
a
közötti igazságtalanság környezeti problémával kapcsolatos eseteit
természetet
Nemzedéken belüli  A jövő nemzedékek el fogják
veszíteni az ökoszisztémaés nemzedékek
szolgáltatásokat
közötti

A vagyon felhalmozódása a térségből
igazságtalanság
konkrét
fejlesztőhöz
A hallgatók néhány
megvizsgálják
a különféle
érintetteket (pl. fejlesztőket,
Strukturális
okok

ökológusokat) a környezetvédelmi probléma szempontjából motiváló
értékeket

 Kérdések azokról az értékekről,
amelyek az érdekelt felek különböző
pontosítása
csoportjait (pl. fejlesztőket,
környezetvédőket) vezérelhetik
A hallgatók helyszíni szabadtéri és helyhez kötött tevékenységekben
Érték

vesznek részt a környezeti probléma tanulmányozása céljából

Szabadtéri
tevékenység
ek

 Helyhez kötött vizsgálatok természetes és
antropogén környezetben (pl. fejlesztési
helyszínek, természetes ökoszisztémák)

Tervezési tevékenységek17

A hallgatók rögzítik az érdekelt felek érdekeit a vizsgált környezeti probléma
vonatkozásában

Az érdekelt
felek érdekei

 Fejlesztők
 Ökológusok
 Tanulók
 Szomszédok

A hallgatók feltérképezik a különféle érdekelt felek ellentéteit és érveit

 Az érdekelt felek pozitív és negatív érveinek
feltérképezése
Az ellentétek
feltérképezés  Az érdekelt felek közötti kapcsolatok és
érveik feltérképezése
e
A hallgatók megvizsgálják a környezeti probléma lehetséges alternatív megoldásait

Alternatív
megoldások

 A projekt elvetése
 A projekt áthelyezése egy másik területre
 A projektre enyhítő intézkedések
végrehajtása

A hallgatók megvizsgálják a tervezett változásokkal szemben lehetséges strukturális
ellenállást

Strukturális
ellenállás

 A rendszer ellenállása
 Nem rugalmas jogszabályok
 Érdekellentét és zavaró érdekek
 A növekedésnek a környezet rovására
kedvező gazdasági körülmények

A hallgatók felmérik a tervezett tevékenységek kockázatait

Kockázatérté
kelés

 Kellemetlenség és konfrontáció a
közösségen belül
 Személyes és / vagy kollektív szintű
vádaskodás
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Civil részvétel

Döntéshozatal

A hallgatók alternatív megoldásról döntenek és azt
kiválasztják

 Válassza ki az optimális alternatív megoldást
 Vegye fel a kapcsolatot tudósokkal és környezetvédő
szervezetekkel
 Vegye fel a kapcsolatot segítségért a politikusokkal
A hallgatók

alkalmazzák
A környezeti jogok és kötelezettségek gyakorlása

környezeti jogaikat
és kötelességeiket

 Környezeti adatokhoz való nyilvános hozzáférés (Aarhusi
Egyezmény)
 A nyilvánosság részvétele jogának gyakorlása
 A „szennyező fizet” elv alkalmazása
A hallgatók az egyéni és a kollektív fellépéseket

Fellépések a közösségben
alkalmazzák

a magán- és közszférában

 Cikkek közzététele a helyi újságokban
 Rádió- és tv-adásokban való részvétel
 Kampány-lobbizás megszervezése

Nyilvános viták A hallgatók nyilvános vitákat szerveznek és / vagy azokon
részt vesznek

 Iskolai vita szervezése
 Közösségi vita szervezése
 Részvétel televíziós vitában

Diákaktivitás

A hallgatók ifjúsági aktivista akciókat szerveznek

 Kortársak, család, szomszédság és lakosság tájékoztatása
 Tiltakozások vagy tüntetések szervezése vagy azokon
részvétel

Hálózatépítés és arányos megosztás

Globális
hálózatok

Nemzeti
hálózatok

Helyi
hálózatok



Nemzetközi hálózatok



A hatást hallgatók, tudósok,
önkéntesek, támogatók,
aktivisták, politikusok
nemzeti hálózatának
megszervezése révén
történő maximalizálása
Kapcsolatfelvétel hazai nem
kormányzati szervezetekkel
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szervezése hatásainak
maximalizálása
 Kapcsolatfelvétel
nemzetközi nem
kormányzati
szervezetekkel
 Nemzetközi kampányok
fejlesztése közösségi
médián keresztül



 Hallgatók, tudósok,
önkéntesek, támogatók,
aktivisták, politikusok
helyi hálózatának
megszervezése
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A környezeti és társadalmi változások fennt

Változás
támogatása
Intézkedések
elfogadása

A hallgatók további intézkedéseket alkalmaznak a változás
támogatására

 A kérdés hírekben
tartása

(pl. televíziós híradó, rádióadások)
A hallgatók új intézkedéseket fogadnak el, amelyek fenn
tudják tartani a változást



Új intézkedések és fellépések
elfogadása a változás
megerősítése érdekében

(pl. nemzetközi aktivisták meghívása)

A strukturális
okok kezelése

A hallgatók fellépéseket alkalmaznak a strukturális okok
kezelésére

További tevékenységek
integrálása más
területeken és szinteken

(pl. hivatalos levél a parlamentnek)

Emberek
jutalmazása
A nyilvánosság
tájékoztatása

A hallgatók jutalmazzák azokat embereket, akik részt
vettek és segítettek

 Hallgatók, önkéntesek,
támogatók jutalmazása
(pl. díjak, bizonyítványok, érmek
átadása)

A hallgatók tájékoztatják a nyilvánosságot sikeres
akcióikról

 Sikeres tevékenységeik
terjesztése
(pl. kiállítások, bejegyzések és
videók a közösségi hálózatokon)

Értékelés és reflexió
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A hallgatók ellenőrzik az alkalmazott intézkedések sikerét

 A rádió- és tévéadások sikerének ellenőrzése

Audit
A hallgatók néhány dimenzióban mérik a változást

 A tevékenységekben részt vevő hallgatók
környezeti attitűdjei változásának mérése

Mérés
A hallgatók felmérik a megközelítés eredményességét

Felmér
és

 A követett szakaszok és lépések
hatékonyságának értékelése
A hallgatók megvizsgálják az alkalmazott megközelítés rejtett dimenzióit



Vizsgál
at

Fókusz

Annak vizsgálata, hogy van-e a vizsgált környezeti
problémának rejtett dimenziója (pl. valami, amit nem
vártak vagy amire nem számítottak)

A hallgatók a megközelítés és a tanulságok pozitív és negatív elemeire
összpontosítanak

 Összpontosítás a megközelítés pozitív és
negatív elemeire (pl. pozitív volt a terület
hallgatóinak motivációja)

Egyéni

Hálózatépítés és
arányos
megosztás

Globális

CIVIL RÉSZVÉTEL
Döntéshozatal
Körny. jogok és köt.ek gyakorlása
Fellépések a közösségben
Nyilvános viták
Diákaktivitás

Helyi szinttől a globális szintig
Helyi hálózatok
Nemzeti hálózatok
Globális hálózatok

HÁLÓZATÉPÍTÉS ÉS ARÁNYOS MEGOSZTÁS

Civil
részvétel

Kollektív

Forrás: Hadjichambis, A. Ch. és Paraskeva-Hadjichambi D. (2020). Oktatás a környezettudatos polgárságért: pedagógiai megközelítés. A könyv címe:: A.
Ch. Hadjichambis, P. Reis, D. Paraskeva-Hadjichambi és mások (Szerk) A környezettudatos polgárság koncepciójának kialakítása a 21. századi oktatás
számára( 237-261). Cham, Svájc: Springer.

Változás támogatása
Elfogadás
Integráció a strukturális okok kezelésére
Jutalmazás
Tájékoztatás

Egyéni

TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉGEK
Az érdekelt felek
Az ellentétek feltérképezése
Alternatív megoldások
Strukturális ellenállás
Kockázatértékelés

Állami

FENNTARTÁSA

Kollektív

Tervezési
intézkedések

Helyi
Környezet
Probléma
Globális

Környezeti és
társadalmi változás
fenntartása

Értékelés és
reflexió

KÖRNYEZETI ÉS TÁRSADALMI VÁLTOZÁS

ÉRTÉKELÉS ÉS REFLEXIÓ
Audit
Mérés
Felmérés
Vizsgálat
Fókusz

Vizsgálat

VIZSGÁLAT
Adatgyűjtés és -elemzés
Strukturális okok
Nemzedéken belüli és nemzedékek közötti igazságtalanság
Érték pontosítása
Szabadtéri tevékenységek

Állami

Magán

Magán

Oktatás a környezettudatos polgárságért pedagógiai megközelítése
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Európai hálózat a környezettudatos polgárságért (ENEC) - amelyet COSTfellépésként finanszíroznak (CA16229-Horizont 2020) - 38 ország több mint
130 szakértőjét egyesíti azzal a céllal, hogy javítsa a a környezettudatos
polgárság megértését, gyakorlatát és értékelését Európában és a részt
vevő országokban.
A környezettudatos polgárság befolyásos koncepció volt számos különféle
területen, például a gazdaságban, a politikában, a filozófiában, a szervezeti
és vállalatirányításban és a marketingben, és ezt jobban ki lehetne
használni és be lehetne építeni az oktatás területére is.
A jelenkori környezeti válság az éghajlatváltozással, a biológiai sokféleség
csökkenésével, a légszennyezéssel és az összes többi helyi és globális
környezeti problémával együtt olyan oktatást igényel, amely képes a
környezettudatos polgárság szerephez juttatására. Az oktatás
kulcsszerepet játszik a jövőbeli környezettudatos polgárság kialakításában.
Az „Oktatás a környezettudatos polgárságért” pedagógiai megközelítés
ebbe az irányba mutató javaslat. A megközelítés szakaszok és lépések
formájában konkrét elemeket javasol, de nem kötelező mindegyiket követni,
vagy azokat egy meghatározott lineáris sorrendben alkalmazni. A
szükséges differenciálások és módosítások a vizsgált környezeti
problémától, az oktatás szintjétől (pl. alapfokú vagy középfokú szint) és az
oktatási környezettől (pl. iskola rendszerű vagy iskolarendszeren kívüli)
függően elvégezhetők.
Reméljük, hogy az oktatási közösség hasznosnak fogja találni.

