
 
  

HAVAS PÉTER – KOCSISNÉ BUSA ANNA 

A környezeti nevelés fejlesztése Újbudán 
az Önkormányzat finanszírozásával 

és szakmai támogatásával1 
 

 

 MŰHELY  

 
 

A KÖRNYEZET, A KLÍMAVÁLSÁG ÉS A NEVELÉS 

 
Az eltelt húsz év során sokat változott a környezetünk. A klímaváltozásnak az élővilágra fe-
nyegetést jelentő vagy tényleges pusztulást hozó eseményei egyre gyorsabb ütemben követik 
egymást. A jelek – és a kutatási adatok – szerint az okok sorában az emberiség környezet-
szennyezése áll a vezető helyen. Civilizációnk korábban nem tapasztalt mértékű és komple-
xitású válságba került: gazdasági, egészségi, társadalmi problémák tömegének vagyunk tanúi, 
áldozatai és felelősei egyszerre. Legújabban a SARS Covid-19 vírus globális pandémiája mér 
súlyos csapásokat a társadalmakra, a helyi és a világgazdaságra. Az emberiségnek sürgetően 
más életviteli szokásokra, más kompetenciákra, új értékrendre, más attitűdökre van szük-
sége.  

 A társadalmakra gyakorolt hatás sokféle, hiszen a pusztító természeti katasztrófák (tor-
nádók, viharok, szökőárak, a tengerszint emelkedése, a jégtakaró olvadása, kiterjedt erdőtü-
zek stb.) másként hatnak a fejlett és jól szervezett országokra, és másként sújtják a szegény és 
elmaradott vidékeket. Gondoljunk csak arra, hogy a mezőgazdaságnak ma már rohanvást 
kell lépést tartania a helyi klíma megváltozásával, a megváltozó növénytakaró és az állatvilág 
okozta következményekkel, a bevándorló, eddig ismeretlen kórokozókkal, s törődnie kell a 
szélsőségesen változó időjárás okozta hatások ellensúlyozásával. Ez mindenkit személy sze-
rint is érint. Az éghajlatváltozás – például mostanában, a globális pandémia idején – közvet-
len és sokféle módon hat az életviteli szokásainkra, a közlekedésre, az utakra és az épüle-
tekre, a ruházatra és a használati cikkekre, az egész gazdaságra és a magánéletre is.  

Az éghajlatváltozásra irányuló kutatások igen sok tudományterületről származó hiteles 
adatokat és következtetéseket kínálnak. Összességében világszerte elfogadottá vált az a 

 
1 Köszönet az Újbudai Önkormányzat Humánszolgálati Igazgatóságának, hogy engedélyezte a 
publikálást. 
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feltételezés, hogy az éghajlatváltozást mi, emberek 
okozzuk, főként a légkörbe kibocsátott szennyező gá-
zokkal – amelyek a civilizációnk és életvitelünk velejá-
rói. A kibocsátás csökkentésével és egyéb szokásaink 
megváltoztatásával azonban az éghajlatváltozás sebes-
sége korlátozható és – talán a nem túl távoli jövőben – 
megállítható. Mindehhez kiterjedt, igen szigorú és nemzetközi jogi garanciákkal körülbás-
tyázott intézkedésekre van szükség, a gazdaság és az életvitel radikális átalakítására.  

 
Mit tehet a pedagógia, a nevelés? 

 
A környezeti nevelés (tágabban a fenntarthatóság pedagógiája) arra vállalkozik, hogy az új 
nemzedék képviselői már a legkisebb életkortól kezdve tényszerűen ismerjék meg a klíma- és 
környezetváltozás helyi és globális jelenségeit, ismerjék fel az életviteli szokások, a környezet-
szennyezés és a klímaváltozás ok-okozati kapcsolatait, legyen tudomásuk a nemzetközi és a 
hazai erőfeszítésekről , és mindenekelőtt legyenek tudatában a saját felelősségüknek; számol-
janak a klímaváltozás lefékezésének, e változás mértéke csökkentésének személyes lehetősé-
geivel. A környezeti nevelés feladata felkészíteni és képessé tenni az új nemzedéket a kihívá-
sokhoz való alkalmazkodásra, megfelelésre, ezzel biztosítani a fenntarthatóságot. A 
környezeti nevelés fejlesztése rendszerszerűen összetett egyeztetést igényel az aktoroktól: a 
változó környezetről való tudás, az életminőség megőrzése céljából szükséges változtatások 
szükségessége be kell épüljön a gondozás-nevelés-oktatás tartalmába, módszereibe, differen-
ciáltan, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.  

Ebben a tanulmányban egy példát mutatunk be a fentiek megvalósulására. A gondozási-
nevelési és közoktatási-köznevelési intézményeiket fenntartó Újbuda Önkormányzat szá-
mára már húsz évvel ezelőtt kerületpolitikai jelentőségűvé vált az, hogy hosszú távon előse-
gítse a kerület másfél százezernyi lakosa életminőségét, környezettudatosságát. A cél elérésé-
ért indított újbudai program pedig sikeres modellje és példája lett egy olyan rendszerszerű 
működésnek, ahol a környezeti nevelés fejlesztése, erősítése a fenntartó finanszírozásával, 
szakmai és logisztikai segítségével valóban megtörténhet a különböző közoktatási-közneve-
lési intézménytípusokban.  

 

A KÖRNYEZETI NEVELÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÖRTÉNETE AZ ÚJBUDAI 
ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ KÖZOKTATÁSI-KÖZNEVELÉSI INTÉZ-
MÉNYEKBEN 

 
Az Újbuda Önkormányzat Humánszolgáltató Igazgatóság kezdeményezésére 2000-ben 
megkezdődött az Újbuda Önkormányzat által fenntartott óvodák és iskolák környezeti- és 
egészségnevelés-fejlesztési programja koncepciójának kidolgozása. A képviselőtestület által is 
elfogadott hosszútávú koncepció (a továbbiakban: Koncepció) három egymást követő 
időszakra határozta meg a fejlesztés céljait, feladatait, módszereit. A húsz esztendő nagyon 
hosszú időtáv, és a Szakmai Bizottságban tevékenykedő külső szakértők gyakorlati 

már húsz évvel ezelőtt 
kerületpolitikai 

jelentőségűvé vált 
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tapasztalatai igazolták, hogy a merev tervezés semmilyen módon nem alkalmas a fejlesztési 
tennivalók meghatározására. Ezért a „Kutatás + Fejlesztés + Innováció” folyamat megvalósí-
tásához a gördülő tervezés módszere látszott (és bizonyult később) hatékonynak. A Koncep-
ció ugyanis kezdettől nem egy kőbe vésett, merev dokumentum, hanem rugalmasan alakít-
ható keret, olyan lépés sorrend, amelynek a menet közbeni módosítása lehetővé vált anélkül, 
hogy a hosszú távú, alapvető jellegű célkitűzések sérülnének. 
 

Mielőtt rátérnénk a körülmények és az intézményi együttműködés konkrét részleteire, 
az alábbi nagyobb táblázatban összefoglaljuk a hosszútávú fejlesztési koncepció céljat és 
módszereit (1. táblázat). Az Újbudai közoktatási-köznevelési intézmények környezeti és 
egészségnevelési fejlesztése három, egymást követő időtávra tűzött ki kutatási-fejlesztési célo-
kat és feladatokat.  

 

1. TÁBLÁZAT 

 
Fejlesztési célok és feladatok, illetve a megvalósítás szakaszolása a Koncepcióban 
 

A hazai közoktatás 
fejlesztési céljai az ez-

redfordulón 

• Az egész életen át tartó tanulás megalapozása a tanulói kompeten-
ciák fejlesztése által 

• Az oktatási esélyegyenlőtlenségek mérséklése a tanulás egyéniesítésé-
vel 

• Az oktatás és a tanulás minőségének és hatékonyságának fejlesztése 
• A pedagógus szakma és a nevelői kompetenciák fejlődésének támo-

gatása 
• Az info-kommunikációs technológia alkalmazásainak fejlesztése 
• Az oktatás és nevelés tárgyi feltételeinek javítása 

 

Kerületi fejlesztési célok és feladatok az intézményi hálózat(ok) fenntartói szintjén 

 A partnerek szakmai együttműködése a helyi hálózatok (óvodák, iskolák, bölcsődék és partnereik) 
folyamatos erősítésével, a hálózaton belüli tanulás támogatásával és rendszere-sítésével; 

 Aaz intézményi egészség- és környezeti nevelés továbbképzések, a Szakmai Műhelyek programjai-
nak tematizálása és megszervezése, mely a Szakmai Centrum illetékessége és feladata; 

 A folyamatot kísérje végig a kerületi egészség-és környezeti nevelési tevékenységek monitorozása, 
értékelése és önértékelése;  

 Feladat a kerületi önkormányzati és egyéb források, támogatások feltárása, újabb támogatások és 
források felkutatása, az óvodai pályázati rendszer kidolgozása, a pályázatok (Újbuda Környezettu-
datos Óvodája Cím) évenkénti elkészítése és értékelése; 

 Az intézményi hálózat működését biztosító feltételek megteremtése és megszervezése: info-kom-
munikációs eszközökkel és a folyamatos kommunikáció erősítésével ( ilyen a havonkénti digitális 
Hírlevél); 

 Kerületi egészség- és környezeti nevelési óvodai és iskolai honlapok fejlesztése és működtetése; 
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 Kerületi és szélesebb hatósugarú tájékoztatás (Újbuda újság, bemutatók, konferencia stb) meg-
szervezése. 

A koncepció megvalósítása első szakaszának vázlata (2005–2010) 

 A kerületi intézmények környezeti-és egészségnevelési tevékenysége értékelése, szakértői felméré-
sek, kutatások, vizsgálatok alapján (ez évente ismétlődő feladat); 

 Az Önkormányzaton belüli érdekelt szervezeti egységek együttműködési gyakorlatának kialakí-
tása és fenntartása a kerületi egészség- és környezeti nevelés közös felelősségű fejlesztése terén; 

 Az Önkormányzat és a kerületi ÁNTSZ együttműködési megállapodása kerületi közoktatási-köz-
nevelési intézmények egészségnevelés fejlesztése céljából (az ÁNTSz intézményes átszervezései, 
majd megszűnése miatt az együttműködés megszakadt); 

 Az Egészség- és Környezeti nevelési Szakmai Bizottság („agytröszt”) létrehozása és a működés-
módjának kialakítása; 

 A kerületi közoktatási-köznevelési intézmények (óvodák, iskolák) szakterületi munkaközösségei-
nek (csoport vagy személy) kijelölése, felkészítése; 

 A kerület pedagógusainak rendszeres, csoportos és néhány intézményben tantestületi keretben 
történő továbbképzése az egészség- és környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata 
és a fenntartható fogyasztásra nevelés különböző témáiban (Ez a feladat folyamatos, áthúzódó, 
rendszeres; 

 A Föld Napja kerületi megünneplésének évenként történő megszervezése (az Újbudai Pedagógiai 
Intézet szervezésében); 

 A kerületi közoktatási-köznevelési intézmények környezet-és egészségnevelési támogatási pályázati 
rendszerének kidolgozása, folyamatos megvalósítása és értékelése; 

 Kerületi egészség- és környezeti nevelési terén kiemelkedő munkát végző és eredményes pedagó-
gusok kitüntetése, a díjak évenkénti átadása; 

 A kerületi közoktatási-köznevelési intézmények épület-és környezeti állapotának felmérése, a kör-
nyezetjavító intézkedések megtervezése, a kivitelezéshez szükséges források felkutatása. (Környe-
zetvédelmi Osztály, GAMESz); 

 A kerületi közoktatási-köznevelési intézmények „zöldítése”, a Zöld Óvodák és az Ökoiskola háló-
zatokba történő bekapcsolódás elősegítése; 

 A kerületi közoktatási-köznevelési intézmények udvarának, kertjének állapotfelmérése és egész-
ség- és környezeti nevelési célú fejlesztésük programjának megtervezése, megkezdése; 

 Az egészség- és környezeti nevelési honlapok kialakítása és folyamatos frissítésének támogatása, 
elősegítése; 

 Kerületi szakmai rendezvények és konferencia megrendezése a hálózat erősítése és a tudás meg-
osztása érdekében; 

 Kerületi és más támogatók és szponzorok felkutatása, az üzleti-támogatói szféra megnyerése érde-
kében; 

 A kerületi intézmények koordinátorai és szakmai munkaközösség vezetőinek továbbképzése és 
innovációs tevékenységének támogatása; 

 A kerületi médiumok folyamatos tájékoztatása, a kerületi egészség- és környezeti nevelési műso-
rok, adások, híranyagok megjelenítése a helyi kerületi médiumokban. 
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A koncepció megvalósítása második szakaszának vázlata (2010–2015) 

 Az első szakasz céljai, feladatai, illetve a következők: 
 Kerületi egészség- és környezeti nevelési szakkönyvtár és a Szakmai Centrum létrehozása; 
 A kerületi egészség- és környezeti nevelési koncepció felülvizsgálata és korrekciója; 
 A kerületi óvoda és iskolai hálózat munkájában a tanulásfejlesztési módszertani innovációk pályá-

zati alapokra történő helyezése; 
 A kerületi támogatók és partnerek körének folyamatos kibővítése, elsősorban az gazdasági szféra 

körében; 
 A kerületi óvodai és iskolai környezeti nevelési hálózatokat koordináló-menedzselő Szakmai 

Centrum támogatása és finanszírozása; 
 A Zöld Óvoda és Ökoiskolai cím elnyerését szolgáló helyi intézményfejlesztések folyamatos tá-

mogatása, a címet elért intézmények differenciált díjazása, finanszírozása. 

A koncepció megvalósítása harmadik szakaszának vázlata (2015–2020) 

 Az első és második szakasz céljai, feladatai, illetve a következők: 
 A kerületi egészség- és környezeti nevelési koncepció felülvizsgálata; 
 A kerületi környezeti-és egészségnevelési önkormányzati digitális Hírlevél létrehozása és működ-

tetése; 
 Az UNESCO által koordinált: A fenntarthatóságra nevelés évtizede -2005-2015- időszak kerületi 

eredményeit bemutató fővárosi konferencia, az eredményeket bemutató vándorkiállítás megvaló-
sítása. 

FORRÁS: saját szerkesztés a Koncepció alapján  

 
Tervek, körülmények, változások 

 
A kutatás-fejlesztés és innováció cél- és feladatmeghatározásai aztán tárgyévenként megújul-
tak. Ezt a munkát a felelős Szakmai Bizottság irányította. Az aktuális tanév éves feladatairól 
is ez a bizottság hozott döntéseket, amelyben az Önkormányzat delegáltjain kívül külső, 
környezeti nevelési szakértők is résztvettek. A tagság később, 2014-ben kiegészült az akkor 
létrehozott Környezetvédelmi Osztály munkatársával, ezáltal elindult az önkormányzaton 
belül két szervezeti egység összehangolt együttműködése és a közös feladatfinanszírozási kér-
déseinek belső egyeztetése. 

A fejlesztési program éves költségvetését a közoktatási-köznevelési intézményeket fenn-
tartó önkormányzat vállalta. De a programhoz a gazdasági élet néhány szereplője is kapcso-
lódott, támogatóként, társadalmi szerepvállalási programjaik keretében. Így például a TATA 
nemzetközi cégcsoport, az E-ON Hungária és a Duna-Ipoly Nemzeti Park.  

A fejlesztés két évtizede során számos változás történt a közoktatási-köznevelési intézmé-
nyek (iskolák és óvodák) működésének, felügyeletének és működtetésének szabályozási kör-
nyezetében. Mindenekelőtt 2011-ben változott, 2017-ben és 2019-ben módosult a Közok-
tatási (későbbi nevén: Köznevelési) Törvény. Változott, illetve módosult 2012-ben és 2018-
ban az Óvodai nevelés országos alapprogramja. Ezek a változások az intézmények 
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munkájának tartalmi és bizonyos értelemben belső vi-
lágának szervezeti vonatkozásait is érintették. Az el-
múlt húsz esztendőben több alkalommal jelentősen 
módosult a nemzeti alaptanterv is, ahogy a jelenben is 
folytatódik ez utóbbi és a kapcsolódó kerettantervek 
módosítása.  

Az elmúlt húsz évben az iskolák világában, fenntartásában és szakmai felügyeletét ille-
tően is meghatározó változások történtek. Az iskolák fenntartója 2012. szeptemberétől a 
Klebersberg Intézményfenntartó Központ (rövidítve KLIK) lett. Az iskolák önkormányzati 
fenntartása megszűnt.2 A működési és szakmai felügyelet joga is elkerült az önkormányzat-
tól, ezáltal a kerületi iskolák környezeti nevelési, önkormányzat által irányított és finanszíro-
zott fejlesztési programja a 2012-es évben - sajnálatos módon- megszakadt. 

Ezért az újbudai környezeti nevelési fejlesztési program módosult, a kerület óvodáira irá-
nyult, s a későbbiekben kiegészült a bölcsődékkel. 

Nagyarányú változást jelentett Újbudán az óvodák átszervezése, amelynek eredménye-
ként a kerület 24 óvodája helyett nyolc óvoda jött létre olyan módon, hogy egy székhelyó-
vodából irányítják és koordinálják a székhelyhez tartozó 3-4 tagóvodát. A környezeti és 
egészségnevelés vonatkozásában ez hatékony belső kommunikációt igényel a székhely és a 
telephelyóvodák között. Ezt elősegíti, hogy valamennyi óvodában környezeti nevelési szak-
mai munkaközösség jött létre, amelyet környezeti nevelésért felelős, felkészült koordinátor-
óvodapedagógusok alkotnak Az egyes óvodák szakmai munkaközösségének vezetői többlet-
munkájukért díjazást kapnak. A szakmai munkaközösségvezetők és a helyi koordinátorok 
tevékenységét, a továbbképzéseket és egyéb programokat az időközben létrehozott Környe-
zet- és Egészségnevelési Szakmai Centrum koordinálja, szervezi és szakmailag támogatja. 

Az újbudai környezeti nevelési fejlesztési programba 2016-ban bevontuk a kerületi ön-
kormányzati fenntartású kilenc bölcsődei intézményt. Az önkormányzati szakmai műhely – 
a bölcsődék vezetőivel, a helyi megbízott bölcsődei környezeti nevelési korodinátorokkal 
egyeztetve – kidolgozott egy munkadokumentumot amelyből a bölcsődei környezeti nevelés 
szempontrendszere, tartalma és módszerei ismerhetők meg. Ez a kezdeményezés mostanáig 
hazánkban egyedülálló programot alapoz meg. Kidolgozását és folyamatos szakmai szuperví-
zióját az Újbuda Egyesített Bölcsődei Intézmény és a vele együttműködő önkormányzati 
Módszertani Központ látja el, külső környezeti nevelési szakértők bevonásával. 

 
2 Később, 2015-ben létrejött az Oktatási Központok hálózata, amely az Oktatási Hivatal felügyelete 
alatt működik. Az újbudai közoktatási intézmények (iskolák) fenntartója a Dél-Budai Tankerületi 
Központ lett. 

valamennyi óvodában 
környezeti nevelési szakmai 

munkaközösség jött létre 
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Kapcsolat az intézményekkel – a koncepció 
születése 

 
A környezeti nevelés – alapelvei szerint – mind az óvo-
dákban, mind az iskolákban a nevelés- oktatás minden 
tartalmi szegmensére kiterjed, nem korlátozódik egy-
egy tantárgyra vagy egy tevékenységtípusra. A környe-
zeti nevelés sajátossága továbbá, hogy érvényesíteni 
igyekszik azt, hogy a környezeti nevelés a környezet ál-
tal is történik – tehát nevelési tényező az óvodai, iskolai környezet, az intézmény belső világa 
ás annak tárgyi elemei is. Ugyancsak nevelési tényező az üzemeltetés, a működtetés ökoló-
giai kultúrája (péládul az ivóvíz- és energiafogyasztás vagy a hulladékkezelés).  

A fejlesztő program elindulásakor szükséges volt a kerületi közoktatási-köznevelési intéz-
mények környezeti nevelési szempontú kiindulási helyzetének feltárása, amely dokumen-
tumelemzéssel, helyszíni látogatásokkal, fókuszbeszélgetésekkel történt.  

A helyzetfeltáró elemzés elsősorban az iskolák pedagógiai programjára, a környezeti ne-
veléshez szükséges eszközök és a tanulási környezet vizsgálatára irányult. A helyi pedagógiai 
dokumentumok környezeti-és egészségnevelési tartalmait fel kellett tárni, s kritikai módsze-
rekkel elemezni. Az elemzés kritériumainak és metodikájának kidolgozásában és elvégzésé-
ben fontos szakmai segítséget nyújtott az Országos Közoktatási Intézet Tanulásfejlesztési 
Központja, elsősorban a tantárgyi obszervációs kutatási eredményeivel és módszertani út-
mutatásaival.  

A hosszú távra tervezett folyamat kezdetén hazánkban elég kedvezőtlen helyzetben volt a 
környezeti nevelés, hiszen tartalmában és módszereiben korszerűtlen volt. A pedagóguskép-
zés palettájáról teljes mértékben hiányzott a környezeti nevelésre történő felkészítés. A felső-
oktatásban kizárólag a természettudományi szakos tanárjelöltek programjában találkozhat-
tunk – szórványosan és halványan – a környezeti nevelésre történő utalással.  

Az iskolák helyi programjaiban, a helyi tantervekben a környezeti nevelés célrendszeré-
nek csak egy szűk szegmense volt jelen; a természeti környezetről szerezhető tudás (földrajz- 
és biológiaórákon), a természet védelmére irányuló nevelés célkitűzése. Ez ugyan alapvetően 
fontos, de lényegesen szűkebb területre irányítja a figyelmet, mint a környezeti nevelés egé-
szének tág rendszere. A fejlesztést megelőző kutatás feltárta, hogy ezt a szűk tartalmat is az 
iskolákban döntően elavult módon, frontális tanítási módszerekkel közvetítik – a feladatra 
általában nem kellően felkészült – pedagógusok. Más megvilágításban: a kerületi iskolák és 
óvodák többségében a környezeti nevelési tevékenységet a tantestületek egy-két „megszállot-
tan zöld” pedagógusa végezte, zömmel természettudományi szakos tanárok és környezeti 
ügyekben elkötelezett, de lényegében hályogkovácsként tevékenykedni tudó óvónők. De 
ezek az elkötelezett pedagógusok a helyi szakmai közösségeikben is elszigetelten képviselték 
a környezeti nevelés ügyét. Általában tagjai voltak valamely, az ezredfordulón megerősödő, 
aktívan tevékenykedő környezeti nevelési szakmai civil szervezeteknek, mint a KOKOSZ 
(Környezetvédelmi és Természetvédő Oktatókozpontok Országos Szövetsége), az MNKE 

ezek az elkötelezett pedagó-
gusok a helyi szakmai kö-
zösségeikben is elszigetelten 
képviselték a környezeti ne-
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(Magyar Környezeti Nevelési Egyesület), a Körlánc 
Országos Környezeti Nevelési Egyesület, a Zöld Szív 
Ifjúsági Természetvédő Mozgalom, az Erdei Iskola 
Egyesület, a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület és hasonlók. Ezek a szakmai civil szervezetek 
élénk belső hálózati kommunikációval korszerű (akko-
riban gyökeresen újszerű) tudást terjesztettek, a kör-
nyezeti nevelés nemzetközi főáramához kapcsolódva nagy hatással voltak a hazai, e témában 
elmaradt helyzetben lévő iskolák és óvodák pedagógusaira és nevelési gyakorlatára. Az intéz-
ményes környezeti nevelés tartalma és módszerei az ezredfordulóra jelentősen változtak és 
kibővültek. A hagyományosan kizárólag a természeti környezetre irányuló nevelés tartalmi-
lag kibővült az ember alkotta, mesterséges környezet és a társas környezet vonatkozásaival, 
ismereteivel és a fenntarthatóság szempontjaival. A fenntarthatóság pedagógiája ma a min-
dennapi életviteli szokások formálását segíti, elsősorban az erőforrásokkal való körültekintő 
gazdálkodás, a jövő szükségleteit is figyelembe vevő értékrend kialakításában. A közoktatási-
köznevelési intézmények üzemeltetésében ( a tanulási-nevelési környezetben) érvényesül az 
energiatudatosság, a szelektív hulladékgazdálkodás, az intézmények “zöldítésének” követel-
ménye. 

Az empirikus kutatások – köztük egy kérdőíves vizsgálat – eredményeinek elemzése vilá-
gossá tette azt is, hogy a kerületi közoktatási-köznevelési intézményekben (óvodákban, isko-
lákban) a környezeti neveléshez szükséges eszköztárat rendszerszerűen fejleszteni kell – és 
ehhez fenntartói többletfinanszírozás szükséges. Itt kapcsolódnak organikusan az „belülről” 
és „felülről” jövő igények és kezdeményezések; az elszigetelt, de mélyen elkötelezett óvodai 
és iskolai pedagógusokból kerültek ki Újbudán is a helyi környezeti nevelés úttörői, kezde-
ményezői. Az ő motiváltságukra épülhetett az önkormányzat által elindított fejlesztés, amely 
így nem maradt meg „felülről érkező” fenntartói kezdeményezésnek – életre kelt. A belső 
indítékok, az egyes intézményekben érvényesülő fejlesztési szándékok támogatást, többlettu-
dást és finanszírozást kerestek, s találkoztak az önkormányzat hasonló motivációkon alapuló 
kínálatával. 

Mindez persze nem feledtetheti, hogy a fenntartói koncepció létrejöttekor a környezeti 
nevelés részleges, alkalomszerű, személyfüggő, eszközeiben hiányos volt. Kedvezőtlen hatás-
fokú volt a pedagógusképzés is, amely akkoriban nem készítette fel erre a feladatra sem a ta-
nárszakosokat, sem a leendő óvodapedagógusokat. 

 
További motivációk az induláshoz: Stratégia, Nat és ökoiskola-hálózat az 
ezredfordulón 

 
Az ezredforduló hazai környezeti nevelésében kiemelkedő jelentőségű szakmai fejlemény 
volt a civil szakmai szervezetek által kezdeményezett és együttműködésével megalkotott, 
majd 1998-ban publikált Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia című dokumentum, 
amely alapvetően fogalmi tisztázásokat adott, illetve helyzetképet és fejlesztési ajánlásokat 
fogalmazott meg.  

így nem maradt meg „felül-
ről érkező” fenntartói kez-

deményezésnek – 
életre kelt 



 
 54 

2020 / 3–4. ELEKTRONIKUS KIADÁS 
  

A környezeti nevelés fejlesztéséhez nagymértékben 
járultak hozzá az ezredforduló táján beérő, hazai tanu-
lási és tanulásszervezési módszertani felismerések, ame-
lyek a konstruktív tanulás elméletével, a személyes tu-
dás építésének szempontjaival, majd a tanulói 
kompetenciák hatékony fejlesztésének elméletével új, 
erős alapokra helyezték a hatékonyabb nevelőmunka és 
a tanulás szervezés lehetséges gyakorlatát. Az ezredforduló egyéb progresszív társadalmi je-
lenségei, a rendszerváltozást követő időszak lelkesítő útkeresése, a környezeti nevelés ügyé-
nek fontosságát képviselő Környezetvédelmi Minisztérium állami szinten erős fejlesztő in-
díttatása katalizátora volt annak a folyamatnak, amely az újbudai környezeti nevelés 
tekintetében is lehetővétette az „evolúciós ugrást”.  

A környezeti nevelés hazai ügyének fontosságát alapvetően megerősítette az ezredforduló 
táján életbe lépő (1995-ban megszületett, majd 2003-ban módosított) Nemzeti alaptanterv 
is. Az első Natban már „horizontális” prioritásként (vagyis tantárgyakon keresztül ívelő álta-
lános fejlesztési célként) jelent meg a környezeti nevelés, amely valamennyi tantárgy oktatá-
sában kell, hogy érvényesüljön. Ez a kiemelés a későbbi nemzeti alaptantervekben is meg-
maradt, illetve tartalmilag módosulva érvényesült. 

Már az 1995-ös első Nat alapján a környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse „a ta-
nulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a 
felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, 
elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését”. Ezen 
túl, a 2011. évi CXC. módosított köznevelési törvény 48. paragrafus 3. pontja szerint va-
lamennyi iskola nevelési programjának, helyi tantervének részeként el kell készíteni az iskola 
egészségnevelési és környezeti nevelési programját. 

Egy helyi egészség- és környezeti nevelési program megvalósítása és minőségbiztosítása 
minden bizonnyal elősegíti az intézmény fejlesztését és tanuló szervezetté válását. Az egész-
ség- és környezeti nevelés a tanulási tartalmak tekintetében az alkalmazható tudást, a tanu-
lók jelenismeretének bővítését, a munka világával és a társadalommal való szorosabb kapcso-
latát is célozza. Az újbudai fejlesztési program mindennek tudatában segítette az iskolákat az 
új feladatok ellátásában, s így az iskolafejlesztések egyik támogatójaként a fejlesztések hajtó-
motorjává válhatott. 

A hazai, környezeti nevelés terén motivált iskolákat bátorította és támogatta továbbá az 
ezredfordulón létrejött Magyarországi Ökoiskolák Hálózata – amelyhez az újbudai iskolák 
közül néhány kitűnő intézmény már a kezdetkor csatlakozott.  

Látható volt, hogy a környezeti nevelés az új évezred küszöbén felismerte küldetésének 
kiemelkedő jelentőségét, és mind tartalmában, mind módszereiben zászlóshajója lett az ok-
tatási-nevelési intézmények (óvodák és iskolák) fejlesztését célzó kezdeményezéseknek. Eb-
ben új szellemiséget és elkötelezett értékrendet is képviselt – nemcsak egy meghatározott ne-
velési terület megerősödésében vállalt felelős szerepet, hanem jelentősen hozzájárult az egyes 
óvodai és iskolai intézmények belső világának erőteljes és rendszerszerű fejlesztéséhez. Első-
sorban azzal, hogy bátorította és elősegítette az óvodák és iskolák tanuló szervezetté válását, 
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az új, hatékonyabb nevelési és tanulásszervezési mód-
szerek integrációját, újszerű értékelési eljárások alkal-
mazását, s elősegítette a helyi óvodai és iskolai hálózati 
tanulását is azáltal, hogy óvoda- és iskolahálózatok lét-
rejöttét serkentette. Az újbudai környezeti nevelés 
„evolúciós ugrásának” tehát az ezredfordulóra létrejöt-
tek a szükséges feltételei. 

Mindez azt is jelentette, hogy az újbudai óvodák és iskolák (a később a kerület önkor-
mányzati fentartású bölcsődéi) környezetinevelés-fejlesztését a megváltozott szabályozási és 
szervezeti körülményekhez kellett igazítani. Mégpedig dinamikus rendszerképzéssel; hiszen 
tudható volt, hogy egy valódi fejlesztést újabb és újabb célok, feladatok kitűzésével, a kör-
nyezeti nevelés terén elért eredmények, a tapasztalt hiányosságok és egyenetlenségek feltárá-
sával és figyelembe vételével évről-évre folyamatosan újra kell tervezni, és a mindenkori je-
len kihívásaihoz igazodva megvalósítani.  

 

A KÖRNYEZETI NEVELÉS KUTATÁSÁNAK ES FEJLESZTÉSÉNEK MÓD-
SZERE – GÖRDÜLŐ TERVEZÉS A GYAKORLATBAN 

 
Az időről-időre megismételt logisztikai tervezést a Szakmai Bizottság a gördülő tervezés 
módszerével végezte. A gördülő tervezésnek nevezett eljárás a mindenkori aktuális helyzetről 
szerzett adatokra, információkra, a korábbi eredmények értékelésére, a tárgyévi kutatási ada-
tok elemzésére és értékelésére épült. 

 
Kérdőíves felmérés 

 
Állandósult gyakorlattá vált a kerületi iskolák, óvodák) környezeti nevelési tevékenységének 
nevelési-illetve tanév végi empirikus felmérése, amely kérdőíves módszerrel történt. A kér-
dőívek tartalmi-szerkezeti felépítése az iskolák-óvodák (és a későbbiekben a bölcsődék) vo-
natkozásában – a megfelelő sajátosságok figyelembevételével – alapvetően azonos volt. 

Az egyes intézményekben a vezetői feladatot ellátóknak kiadott, önértékelésre építő kér-
dőív amely az elégedettséget hivatott felmérni, nyílt és zárt végű kérdéseket tartalmazott. A 
válaszok nyomán feltárultak az adott intézmény vezetőjének és munkatársainak (szakmai 
munkaközösség vezetőjének és a helyi koordinátoroknak) egy-egy adott nevelési kulcsterü-
letről, illetve a helyi pedagógiai és/vagy környezeti jelenségekről alkotott személyes értékelő 
vélekedései. Az elégedettség mértéke, mérőszáma konkrét adatok voltak, s így az éves felmé-
rések longitudinálisan összehasonlíthatóvá váltak. Ezáltal pedig a tendenciák feltárására kí-
náltak lehetőséget. Egy-egy iskola, óvoda, bölcsőde – a teljes intézmény együttes környezeti 
és egészségneveléssel összefüggő állapota – a vezetői elégedettség mértékének, jellegének idő-
beni alakulásával jellemezhető, feltárható lett. 

 A kérdőív nyílt végű kérdései lehetőséget biztosítottak a szöveges kifejtésre, tehát a „váz-
latos” személyes vélekedéseket kiegészítették a mindenkori jelen kontextusában közölt 
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ténykijelentések, a valóságos helyzetet bemutató refle-
xiók, állítások is. A vezetők beszámoltak a tárgyévben 
megvalósult egészség- és környezeti nevelési program-
jaikról, leírták a legeredményesebb és az emlékezetes 
nevelési helyzeteiket, s ezzel egyben mikroszociológiai 
pontossággal mutattak be sikeres és hatékony környe-
zeti nevelési módszereket, nevelési helyzeteket. A kérdőíves felmérés egyik célja épp ez volt: 
hogy az intézményvezetők figyelme az egészség- és környezeti nevelés helyzetének helyi ön-
értékelésére, elemzésére irányuljon – ezen túl pedig az, hogy megfelelő megbízhatóságú 
adatbázis jöjjön létre (a Szakmai Bizottság és a fejlesztésben döntést hozók számára) az 
egészség- és környezeti nevelés további tartalmi, módszerbéli és szervezeti fejlesztéséhez. 
 

A kérdőív lehetőséget biztosított az intézményvezetők kritikai megjegyzéseire, a helyi 
problémák jelzésére is. Az adatok jelezték a szakterületen történt változásokat, pozitív és ne-
gatív irányokban is. Érzékelhető volt az egyenetlenség, és megpillanthatókká váltak az egyes 
elmaradt szakterületek, amelyek fejlesztésre szorultak. Finanszírozási gondok jelentkeztek, 
hiszen a szakszerű környezeti nevelés feltétel- és költség igényes.  

 
Helyszíni bejárások és konzultációk 

 
Az egyes intézmények környezeti feltételeinek, sajátosságainak konkrét feltárását segítették a 
helyszíni bejárások és konzultációk is. A helyszíni helyzetfeltárás szempontjainak és a kör-
nyezeti nevelés elvárt környezeti kritériumainak kidolgozásához – s persze az intézmények 
működtetésének környezetvédelmi szempontú átvilágításához – az önkormányzat környe-
zetvédelmi osztálya biztosított szakmai segítséget. 

Az iskolák, óvodák belső környezete a környezeti nevelés alapvető eszköze. Az egyes tan-
termek és csoportszobák berendezésének és burkolatainak anyaga, a fűtés és világítás, a hő-
szigetelés, az elektromosáram- és az ivóvízfogyasztás gazdaságossága, a csapok és vécétartá-
lyok műszaki állapota, a hulladékgazdálkodás, a komposztálás lehetősége, a takarítószerek 
környezeti szempontú kiválasztása egyfelől példaszerűen kisebbítheti a helyi ökológiai láb-
nyomot, másfelől példaerejű lehet a gyerekek, a tanulók és a szülői közösség attitűdjeinek 
alakulásának tekintetében.  

Mindennek eredményeképp időről-időre feltárultak a környezetvédelmi szempontú fej-
lesztési eredmények, a szükségletek, a fejlesztési lehetőségek, még a játék- és taneszközök te-
kintetében is. A helyszíni szemlézés kiterjedt az intézmények udvarára, kertjére is, amelyek – 
mint környezet – a természettel való egyensúly és a természetvédelem lehetőségeinek megél-
hetőségét hivatottak támogatni. A szemlék nyomán javaslatok születtek az intézmények 
kertjeiben az esővízgyűjtő berendezések telepítésére, biciklitárolók beszerzésére, komposzt-
keretek, madáretetők és -itatók telepítésére, bogárházak létesítésére, illetve a gyerekekre-fel-
nőttekre veszélyes cserjék és fák kiváltására más, környezet és egészség tekintetében ártalmat-
lan vagy éppenséggel előnyös növényfajokkal. A Szakmai Bizottság csakis az egyes tárgyévi 
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bejárások, helyzetfelmérések ismeretében hozhatott 
döntéseket fejlesztésekről, beszerzésekről, amelyek az-
tán a finanszírozási lehetőségek keretétől függően való-
sultak meg. Sikeres volt többek között az óvodai ud-
vari esővízgyűjtés széleskörű megvalósítása, az iskolai 
és óvodai kerékpártárolók telepítése, az „élő fal”-ak 
építése, a szelektív hulladékgyűjtő edények telepítése, szétosztása, az energiatakarékos izzók 
programja. Az intézmények „sztendered” karbantartásában, bővítésében és fejlesztésében is 
– a GAMESZ-szal együttműködve – érvényesültek környezetvédelmi szempontok.  
 

Miután az intézmények jelentős környezeti-környezetvédelmi fejlesztéseket valósítottak 
meg belső- és külső környezetükben a Szakmai Bizottság látogatási szempontrendszere alap-
ján, ezért az őket megterhelő bejárást felváltotta az önértékelő szempontokat tartalmazó, ön-
kitöltő módszerű kérdőív. 

Az intézményi környezeti nevelés helyzetfeltárását segítő módszertani bázist a későbbiek-
ben a Környezetvédelmi Osztály gazdagította és kiegészítette az óvodákra adaptált SWOT 
analízis módszerével. Az erre alapuló óvodavezetői önértékelés nyomán a helyi és a fenntar-
tói tervezés egyaránt még pontosabbá, relevánsabbá válhatott.  

 
Egyeztetés az intézményekkel – út az együttműködéshez 

 
A Koncepció első, nyers változatát vitaanyagként, intézményvezetői egyeztetés céljából az 
önkormányzat megküldte a kerületi közoktatási-köznevelési intézmények (óvodák, iskolák) 
vezetőinek, akik a készülő koncepciót megismerték és véleményükkel, javaslataikkal korri-
gálták. Válaszaikban a vezetők a tervezetet túlságosan ambíciózusnak találták, és a finanszí-
rozási és humán erőforrások biztosításának feltételeit feszegették. Az ennek figyelembevéte-
lével korrigált Koncepciót az önkormányzat képviselőtestülete egy intézményvezetői 
értekezleten ismertette, majd pedig a 480/2005/XIÖK/XI.17./ sz. határozatával jóvá-
hagyta.3 

Az együttműködés legitimációt jelentett a további lépésekhez, az intézmények vezetői 
intézkedéseinek sorához. Az óvodák és iskolák bekapcsolódása kezdetekben önkéntesség 
alapján történt. A kezdeti időszakban mind több intézmény vezetője gondolta úgy, hogy ez 
a program elősegíti az intézmény egészének szervezetfejlesztését. A bekapcsolódás tehát 
nemcsak a környezeti nevelés és oktatás szakmai feladatainak ellátását könnyítette meg, ha-
nem újabb tudást kínált a pedagógusoknak, s hozzájárult az adott közoktatási-köznevelési 
intézmény tanuló szervezetté válásához. A környezeti nevelés mint kontextus azért alkalmas 

 
3 A Koncepció később, 2016-ban – rövidített és összefoglalt változatában – beépült a 
Környezetvédelmi Osztály által kidolgozott és a képviselőtestület által 2016-ban megtárgyalt és elfoga-
dott Újbuda Környezetvédelmi Programja 2016–2020 című dokumentum szövegébe. Az 
önkormányzat képviselőtestülete e dokumentum előterjesztést a 11/2016. (I. 25.) XI.ÖK határozat 
szerint ellenszavazat nélkül elfogadta. 
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erre, mert eleve kitágítja a tanulás színtereit, hisz az 
épületen (óvodán vagy iskolán) kívüli programok a ha-
gyományostól eltérő tanulási helyzeteket teremtenek. 
Ez a körülmény önmagában is széleebb teret biztosít-
hat az esélykülönbségek pedagógiai kezeléséhez, a gye-
rekek hátránycsökkentő-esélynövelő lehetőségeinek 
mozgósításához. A színteret ugyanezzel az eredménnyel szélesítheti tovább az intézmények 
új partnersége, amely általában nevelési-oktatási lehetőségeik bővüléséhez, eszközeik diffe-
renciálódáshoz vezet. 

Az egyik kezdeti vezetői kulcsintézkedés a helyi környezeti nevelési koordinátor szemé-
lyének kijelölése és megbízása volt. Ezt a szerepet a koordinátor pedagógusok kapták meg, s 
feladatukat munkaidejükben, a meglévő egyéb feladataik mellett látták el. A koordinátori 
teendőkkel járó terhelést az intézményvezető kompenzálta, alapvetően erkölcsi-szakmai elis-
meréssel, de a lehetőségek szerint a rendelkezésre álló jutalmazási keretből is gazdálkodva. A 
későbbiekben, a környezeti nevelési szakmai munkaközösségek létrehozását követően, a 
szakmai munkaközösség vezetőjének munkáját a fenntartó finanszírozta rendszeres havi bér-
kiegészítő juttatással, hasonlóan a szakkörvezetői díjazáshoz. 

Megindult a kijelölt koordinátorok felkészítő továbbképzése is az időközben létrejött 
Szakmai Műhelyekekben, amelyekben a szakirányú továbbképzés, a hálózatépítés, a koordi-
nátorok kölcsönös ismerkedése és a hálózati tanulás volt a célkitűzés. A Szakmai Műhely 
foglalkozásain az egyes koordinátorok bemutatkoztak és ismertették saját iskolájukban, il-
letve óvodájukban megvalósuló környezeti nevelési eredményeket, sajátosságokat, valamint 
megosztották a jelenlévőkkel a helyi problémákat, s mindezt megvitathatták a résztvevők. A 
Szakmai Műhelyekben bontakozott ki a kerületen belüli, intézmények közötti rendszeres 
kommunikáció – amelyet a későbbiekben felváltottak a digitális hírlevelek, programbeszá-
molók kölcsönös elküldése, illetve maga a hálózati tanulás. A kerületi óvodák és iskolák egy-
fajta piaci szereplőként is felismerték magukat, s ezáltal azt, hogy az intézményük portfoliója 
gazdagabb, pedagógiai szolgáltatási kínálatuk vonzóbb lehet az eredményes és színvonalas 
környezeti nevelés által. Egyes óvodák és iskolák mind népszerűbbek és keresettebbek lettek 
az újbudai családok körében, mert a környezeti és egészségnevelés sajátos többletként, hoz-
záadott értékként mutatkozott meg nevelési rendszerükben. A közoktatási-köznevelési intéz-
mények presztizsét növelte, ha a környezeti nevelés terén kimagasló eredményeket tudtak 
felmutatni, ha előnyösebb nevelési-tanulási feltételeket tudtak biztosítani növendékeinek. 
Ezáltal a hatékonyabb környezeti nevelés gazdagította az intézmény arculatát, fokozta von-
zerejét a családok körében. A helyi környezeti nevelés fejlesztése, az intézmény „zöldítése” 
gondolatának népszerűsége fokozatosan motiváló erővé vált a fenntartói támogatással indí-
tott programba történő bekapcsolódáshoz, aktív részvételhez.  
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A környezeti nevelési pedagógus-tovább-
képzések 

 
Az újbudai környezeti nevelés fejlesztése a résztvevők 
folyamatos tudásgyarapításával vált lehetővé. Az intéz-
ményekben folyamatosan zajló fluktuáció – különösen 
az óvodákban – indokolttá tette, hogy az újonnan belépő (gyakran pályakezdő) munkatár-
sak időt és teret kapjanak ahhoz, hogy környezeti nevelési feladataikra felkészülhessenek. A 
pedagógus-továbbképzéseket a Szakmai Bizottság tematizálta, a Szakmai Centrum szervezte 
és koordinálta. A továbbképzést a Környezetvédelmi Osztály digitális hírlevelében hirdette 
meg, az Önkormányzat pedig helyet biztosított a megtartásukhoz. A továbbképzések általá-
ban mintegy másfél-két órás időtartamúak voltak délután, a pedagógusok munkaidejében, s 
kezdettől a szakmai műhely kifejezést hordozták címükben, ezzel utalva az interaktív, a té-
mát közösen megbeszélő jellegre. Az alkalmak egyúttal az egyes intézmények koordinátorai-
nak, az intlézményi szakmai munkaközösségek vezetőinek fontos találkozási alkalmai – sze-
repük van tehát a kerületi személyes szakmai kapcsolatok létrejöttében, a hálózat 
megerősítésében is. 

A környezeti nevelési pedagógus-továbbképzések témái, céljai és módszerei sokat változ-
tak az eltelt húsz év során. A fejlesztési folyamat első éveiben a környezeti nevelés fogalmára, 
alapismeretekre terjedt ki a továbbképzés tartalma. A kezdetekben a továbbképzés prezentá-
cióval kísért előadássorozat volt, amelyet a későbbiekben fokozatosan felváltottak aktív és 
interaktív módszerek. Az eltelt évek során ismertté vált a környezeti nevelési kompetenciák 
elmélete, illetve azok fejlesztésének módszerei, a fejlesztések gyakorlati tanulságai. A pedagó-
gus-továbbképzések egyre hangsúlyosabban a kompetenciaelvű fejlesztések irányába módo-
sultak, ezzel a módszerek is változtak. A továbbképzések résztvevői innentől kezdve kisebb 
csoportokban dolgozták fel és gyakorolták a továbbképzés „tananyagát”. De még ekkor is 
valamennyi továbbképzést prezentációs vetítés tett szinesebbé és érthetőbbé.  

Szükségesnek tűnik felidézni, hogy a környezeti nevelési kompetencia – a kulcskompe-
tenciák pedagógiai fejlesztésben betöltött szerepével azonosan – először 2007-ben jelent meg 
a Nemzeti Alaptantervben. Az alapgondolat már ekkor az, hogy a környezeti nevelés – tá-
gabban a fenntarthatóság pedagógiája – hatékonyan hozzájárul a gyermek, a tanuló valam-
ennyi kulcskompetenciája fejlesztéséhez, erősödéséhez. A kompetencia fejlesztése tehát itt 
sem egyszerűen ismeretátadás, tudásbővítés. Egy kompetencia egy adott területen a csele-
kedni tudást jelenti, azt, hogy olyan, ismeretek, készségek, képességek, attitűdök összeszerve-
zett együtteseként létező tudást birtokolunk, amely képessé tesz bennünket az adott terüle-
ten gyakorlati feladatok, problémák megoldására. Ez megfogalmazás gyakran kiegészül 
azzal, hogy a kompetenciák nyitottak abban az értelemben, hogy új, addig még sosem látott 
feladatok elemzésére és megoldására tesznek bennünket alkalmassá. Az attitűd jellegű ele-
mekről pedig úgy kell beszélnünk, hogy azokról tudjuk: magukba foglalják a feladatokért 
vállalt felelősséget, a pozitív megoldás iránti elkötelezettséget is. A környezeti nevelési kompe-
tencia tehát gyakorlatias, széleskörű képességegyüttes, amely a pedagógusban nemcsak újabb 
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tudást generál, hanem értékrendet, cselekvési készült-
séget, motivációt és elkötelezettséget is jelent, a szüksé-
ges nevelői képességekkel együtt.  

A pedagógus-továvábbképzések módszerei ezzel 
összhangban olyan gyakorlati tanulási és képességfej-
lesztő helyzetekké váltak, amelyekben a résztvevők sze-
mélyesen felismerhették saját nevelői kompetenciáik szerepét és jelentőségét, majd igyekez-
tek azokat erősíteni, gazdagitani a továbbképzési helyzetek gyakorlataiban.  

Néhány esztendeje helyet kapott az újbudai környezeti nevelési továbbképzési gyakorlat-
ban a tanév/nevelési év elején megtartott, egy egész napos, úgynevezett „lelkesítő” becenevet 
viselő továbbképzés. Ennek keretében a résztvevő szakmai munkaközösségvezetők és kör-
nyezeti nevelési koordinátorok tréning- és pszichodrámaelemekkel gazdagított továbbképzé-
sen vesznek részt, amelynek hagyományosan a Duna-Ipoly Nemzeti Park Sashegyi Oktató-
központja ad helyet, különlegesen gazdag természeti környezetben. Az ezzel kapcsolatos 
elégedettségvizsgálat bizonyítja, hogy e továbbképzési munkaforma népszerű és hatékony 
egyaránt. 

 
A szakmai munkaközösségvezetők és a helyi környezeti nevelési koordi-
nátor pedagógusok felkészítő továbbképzései 

 
A környezeti nevelés céljainak felismerésére, a helyi feladatainak meghatározására, azok tar-
talmaira és a különböző életkorú gyerekek, tanulók tanulásának-tanításának és nevelésének 
módszereire a pedagógusképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmények (beleértve az iskolai 
tanárképzést és a közép- és felsőfokú óvodapedagógus-képzést) csak a legutóbbi esztendők-
ben készíti fel a hallgatókat. Akkreditált továbbképzések a mai napig is csak szórványosan 
jelennek meg a továbbképzési tanfolyamok kínálatában. Ezért szükséges volt a kerületi fej-
lesztési programban résztvevő „kulcsszereplő” pedagógusok célzott továbbképzése. A Szak-
mai Bizottság döntése alapján a tanfolyami foglalkozásokat a Környezet- és Egészségneve-
lési Szakmai Centrum szervezte, a Környezetvédelmi Osztály munkatársai és a külső 
szakértők aktív közreműködésével. A kerületi, környezeti nevelési pedagógus-továbbképzé-
sek megvalósításába bevonódtak szakmai civil szervezetek is, mint a Humusz Szövetség, a 
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, a Magyar Madártani és Természetvédől Szövetsége, 
a KOKOSz és mások.  

A továbbképzések témái a fejlesztési folyamat elején a kerületi környezeti nevelési kon-
cepció bemutatása, részletes ismertetése, a környezeti nevelés fogalmának, területeinek, az 
életkori és egyéb sajátosságokhoz való igazításának bemutatása és megbeszélése voltak. A 
kezdeti időszakban kapott helyet a továbbképzési tematikában a fenntarthatóság és annak 
pedagógiai gyakorlata. Ezek a témák a szakmai munkaközösségvezetők és intézményi koor-
dinátorok környezeti nevelésről kialakult tudását megalapozták, illetve kiegészítették. Hang-
súlyt kaptak a módszertani jellegű témák, amelyek a környezeti nevelés egyes területeinek 
módszereit gyakorlati példákon keresztül, többnyire interaktív módon közelítették. Ilyen té-
mák voltak az alábbiak: 
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• Az iskolakert és az óvodaudvar környezeti nevelési célú felhasználása; 
• A városi környezeti nevelés lehetőségei Újbudán; 
• A hulladékkezelés pedagógiai módszerei; 
• A projekt módszer alkalmazása a környezeti nevelésben; 
• A játék és mese a természetvédelemre irányuló nevelésben; 
• A vízzel és levegővel kapcsolatos játékok; 
• Az energiatudatosságra nevelés módszerei az óvodában; 
• A klímaváltozás és a klímakatasztrófák pedagógiai feldolgozása; 
• A kisgyermek gondolkodása és a környezeti nevelés; 
• A terráriumok és kisállatok pedagógiai jelentősége és tartása. 
  
A pedagógus-továbbképzések témái között szerepeltek olyan módszer-összetevők is, 

amelyeket a szakmai munkaközösségvezetők és koordinátorok a napi munkájuk során tud-
tak alkalmazni. Ilyenek voltak a következők: 

 
• Partnerségek a hatékony környezeti nevelésben; 
• Az intézmény külső kommunikációja: honlap, hírlevél és Zöld Faliújság; 
• A családok, szülők bevonása a környezeti nevelési programokba; 
• Konfliktuskezelés és kommunikáció; 
• A Jeles Napok megünneplése; 
• A digitális kommunikáció lehetőségei a környezeti nevelésben. 
 
Volt néhány olyan továbbképzés is, amelyeken nemcsak óvodapedagógusok, hanem az 

óvoda technikai munkatársai is részt vettek. Ilyen volt például a környezetbarát takarítósze-
rekkel vagy a komposztálással kapcsolatos témakör. 

 

AZ ÚJBUDAI ISKOLÁKBAN LEZAJLOTT PROGRAM, A FEJLESZTÉSEK 
EREDMÉNYEI ÉS EZEK HÁTTERE 

 
A fejlesztési program az önkormányzati fenntartású intézményekre terjedt ki, az összesen 18 
általános és középiskolára. A kerületi iskolákra irányuló Koncepció alapján történő kutatási-
fejlesztési-innovációs folyamat azonban megszakadt, amikor 2012-ben az iskolák más fenn-
tartóhoz kerültek. 

A 2012-es esztendőben történt rendes, évi empirikus felmérés egy korszak lezárulásának 
idejében készült utolsó pillanatfelvétel. Eredményei szerint a környezeti nevelés és oktatás a 
kerület iskoláiban mind tartalmilag, mind módszereit illetően sokat fejlődött. Meghonosod-
tak a korszerű tanulásszervezési módszerek, bővült a környezeti nevelés eszköztára, a tanárok 
nevelői kompetenciái erősödtek, és az intézményvezetők elégedettség vizsgálata pozitív képet 
mutatott. A kerület ökoiskoláinak száma ebben az időszakban jelentősen bővült, és néhány 
intézmény elnyerte az Örökös Ökoiskola kitüntető címet. 
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Az iskolák vezetőivel ezidőtájt több személyes szak-
mai konzultáció történt. Néhány iskolában az egész 
tantestület számára szakmai előadást és fórumot szer-
veztünk a környezeti nevelés korszerű értelmezéséről és 
az iskolazöldítésről. Az iskolai környezeti nevelési ko-
ordinátorok szerepe felértékelődött, hatásuk intenzívvé 
vált. Az intézmények igen sok iskolán kívüli környezeti nevelési célú programot szerveztek, 
ezek közül kiemelkedő komplexitású volt az erdei iskolai program, amelyek megvalósításá-
hoz a fenntartó önkormányzat több esztendőn keresztül (2008 és 2012 között) támogatási 
pályázatot írt ki. Jelentős pénzügyi támogatást kaptak az iskolák taneszköz (például térké-
pek, mikroszkópok, vetítők, IT-eszközök és -szakkönyvek) beszerzéséhez, az eszközállomány 
gyarapításához. Az iskolakertek és -udvarok fejlesztése, a helyi tanösvények létesítése is jelen-
tős összegű fenntartói támogatásokkal valósult meg. Az egyik intézmény (a Baranyai utcai 
Ének-Zene tagozatos Általános Iskola és Gimnázium) udvarán egy mesterséges tavat alakí-
tottak ki, amely tanulmányi és szakmai bemutatási célokat is szolgált. Az egészségnevelés fej-
lesztése érdekében az iskolák tornatermei és sportudvarai a jelentős támogatások következté-
ben gyarapodtak, fejlődtek. 

 
Az eredmények áttekintése az empirikus felmérés adatainak tükrében 

 
A 2006–2012 közötti időszak során a kerületi iskolák a környezeti nevelés terén szignifikáns 
változást, fejlődést tanusítottak; az ökoiskolák száma hétre emelkedett, s köztük három is-
kola elnyerte az Örökös Ökoiskola kitüntető címet. Az ország települései között Újbuda ki-
magasló eredményt ért el az ökoiskolák sűrűsége terén. Az Újbudai ökoiskolák tudásforrá-
sokká váltak, amelyek a saját környezeti nevelési eredményeiket a hely innovációs 
kapacitásaik által fejlesztették és a tapasztalataikat más intézményekkel (elsősorban a kerüle-
tiekkel) a hálózatukon belül megosztották.  

Az iskolák pedagógiai munkáját a helyi környezeti nevelést fejlesztő program átfogóan és 
a szakterületnél általánosabb, kiterjedt módon segítette, hiszen a környezeti nevelés a kom-
petencia-elvű fejlesztést, a tanulás széles gyakorlatát serkenti-támogatja. A környezeti nevelés 
a tanulásfejlesztés zászlóshajója lett, amely serkentette az iskolafejlesztést, transzferhatásaival 
erősítette a hatékony, újszerű tanulási és értékelési módszerek terjedését, a tanulói esélynö-
velést és hátránycsökkentés pedagógiai eszközeinek érvényességét, különleges területévé vált 
a tehetséggondozásnak, valamint az iskolák helyi társadalmi kapcsolatai, partnerségei erősí-
tésének. A kerületi iskolákban – ahogy ezt nemcsak a 2012-es felmérés, de a korábbi tan-
évenkénti hatásvizsgálat empirikus adatai is már kimutatták – a tanulás-tanítás módszerei 
gazdagodtak, a tanórákon mind nagyobb lett a pedagógiai projektek száma, erősödött és bő-
vült a kiscsoportos és páros tanulási helyzet legtimációja, elterjedtek a hatékony tanítási 
módszerek, a kompetenciafejlesztő eljárások – s mindebben a környezeti nevelés erősödése 
és fejlődésének támogatása láthatóan jelentős szerepet játszott. A környezeti nevelés alkalmas 
területe a nemzetközi együttműködések kiépítésének is – s a kerület iskoláiban számos pozi-
tív példa született, eredményes projektek zajlottak e területen is. 

az egyik intézmény 
udvarán egy mesterséges 

tavat alakítottak ki 
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Az iskolák fejlődésének jegyei 

 
Az önkormányzati fenntartású iskolákban a 2006 és 
2012 közötti időszakban megfigyelhető, egészség- és 
környezeti nevelési vonatkozású innovációk és fejlődési 
mozzanatok két fogalom köré csoportosíthatók: a szer-
vezetfejlődés és az öntevékenység köré. 

 

A szervezetiség fejlődése 
 

Az önkormányzati Koncepció alapján kijelölte koordinátor pedagógus mellett – helyenként, 
elsősorban az ökoiskolákban – kis létszámú szakmai munkaközösség („zöld kör”) alakult. 
Feladatuk a helyi egészség- és környezeti nevelés tervezése, összehangolása, szakmai irányí-
tása és segítése volt. A helyi koordinátor természetesen itt is meghatározó szakmai szerepet 
töltött be a szakterületi tennivalók megtervezésében, a helyi pedagógiai programban és tan-
tervben való megjelenítésében. A koordinátor pedagógus megtervezte, segítette és szervezte a 
tanórán kívüli foglalkozásokat, az iskolai és iskolán kívüli programokat (pl. helyi vetélkedők, 
projektnap, kirándulások, állatkerti, vadasparki és múzeumi látogatások, a helyi Jeles Napok 
programjait). Sok iskolában a koordinátor pedagógus helyi továbbképzést, bemutatót, szak-
mai konzultációkat szervezett. Általában ő volt a felelős a szakmai partnerségek kilakításáért, 
folyamatos működtetéséért, a helyi és országos pályázatok dokumentációjának előkészítésé-
ért is. A helyi koordinátorok közötti kapcsolatokat a koordinátorok hálózata biztosította. Ez 
a hálózat intenzív tudásmenedzsmentet és információmegosztást tett lehetővé. A koordiná-
tor pedagógusok szakmai műhelyfoglalkozásokon vettek részt. E keröleti szintű Szakmai 
Műhelyek továbbképzési funkciót is betöltöttek, valamint erősítették az egyes intézmények 
közötti személyes szakmai kapcsolatokat. A koordinátor pedagógusok többletmunkáját az 
iskolavezető saját hatáskörében jutalmazta és kompenzálta, a helyi finanszírozási lehetősé-
geik függvényében. A legsikeresebb koordinátor pedagógusok munkáját az önkormányzat a 
pedagógusnap alkalmából kitüntető díjazással is elismerte. 

A Szakmai Műhelyeknek a környezeti nevelési koordinátor pedagógusok számára szerve-
zett – az ÚPI (Újbudai Pedagógiai Intézet) által kéthavonta megrendezett – továbbképzések 
főbb témái a következők voltak: 

 
• Az iskolai környezeti nevelés és a kompetenciafejlesztés kapcsolata, a gyakorlat 

módszerei; 
• A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata az iskolában, az iskola üzemeltetése és kör-

nyezete a fenntarthatóság szempontjai ttükrében; 
• Az iskolakert és -udvar szerepe a környezeti nevelésben; 
• Civil szervezetek partnerségei, módszerei; és találkozás az újbudai civil szervezetk 

képviselőivel; 
• Családok, szülők és a lakóhelyi közösségek bevonása a környezeti nevelésbe; 

a helyi koordinátorok 
közötti kapcsolatokat 

a koordinátorok hálózata 
biztosította 
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• Az iskola digitális és nyomtatott kommunikációs gyakorlata, a környezeti nevelési 
programok kommunikálása; 

• Az energiatudatosságra nevelés módszerei az iskolában, az E-ON Hungária cég által 
kidolgozott és publikált Energiakaland oktatócsomag bemutatása; 

• Az Ökoiskolák tudásforrás-szerepe Újbudán; 
• A tehetséggondozás és -fejlesztés a környezeti nevelés módszereivel; 
• Az iskolai hulladékkezelés, a szelektív hulladékgyűjtés; 
• Egészségnevelés, a betegségek és balesetek az iskolában – az ÁNTSz-szel közös mű-

helyfoglalkozás; 
• A mozgás-és érzékszervi hátránnyal küzdő tanók és a környezeti nevelés; 
• Nyitott nap szervezése, kölcsönös iskolalátogatások forgatókönyve, módszerek öt-

letbörzéje; 
• Az egészséges táplálkozás alapelvei az iskolai közétkeztetésben; 
• A sportpedagógia és a környezeti nevelés kapcsolata – az Olimpia évében. 

 
Az innovációs folyamat közegében az újbudai közoktatási-köznevelési intézmények háló-

zatként kapcsolódtak össze, ami biztosította az egymástól való tanulást, a módszerek átvéte-
lének lehetőségét, a közös értékek és törekvések folyamatos szakmai egyeztetését. A hálóza-
tot a rendszeres szakmai találkozások, kiadványok, rendezvények ma is erősítetik. A 
hálózatban valamennyi intézmény képviselteti magát az iskolai koordinátor pedagógusok 
által, ezt a tevékenységet az iskolák vezetői értékelik és ellenőrzik. A helyi minőségbiztosítási 
rendszer szerves eleme az adott iskola környezeti- és egészségnevelése és a kerületi hálózat-
ban való aktív szerepvállalás. 

A környezeti nevelési hálózaton belül elkülöníthető az újbudai ökoiskolák hálózata. Ez 
az iskolacsoport a kerületen belül és azon kívül is jelentős tudásforrás. Az elmúlt esztendők-
ben az újbudai iskolák tanévenként szakmai találkozót, „minikonferenciát” szerveztek, ön-
kormányzati támogatással. Az egyik esztendőben az önkormányzat pályázatot írt ki „bázisis-
kolai tevékenység megszervezésére”, amely az ökoiskolák számára finanszírozási forrásokat 
biztosított tapasztalataik kerületi terjesztésére, helyi kiadványok szerkesztésére és kiadására, 
rendezvények, bemutatók tartására. 

 
 
Az iskolák öntevékenységének fejlődése 

 
A tanévenként elvégzett felméréskor az iskolavezetők által kitöltött kérdőívek adatai azt mu-
tatták, hogy a vezetők elégedettsége a helyi környezeti neveléssel kapcsolatos intézkedéseik 
tekintetében és a pedagógiai program megvalósításával kapcsolatosan számottevően növeke-
dett. Emellett elégedettségük intézményük környezetjavításával, egészségfejlesztésével kap-
csolatban is évről-évre növekedett. Gyarapodtak a helyi, környezetvédelemmel és környezeti 
neveléssel kapcsolatos fórumok, értekezletek. Több lett a helyi vetélkedők, versenyek száma. 
A helyi kiadványok, a honlapokon megjelenő „zöld hírek” mennyisége és tartalma gazdago-
dott. Sikeresebb volt a tantestületek motiválása, erősödtek a családokkal-szülőkkel létesített 
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kapcsolataik; a családokat meghívták az iskolai környe-
zetvédelmi-környezeti neveléssel összefüggő rendezvé-
nyekre. Közösségben ünnepelték a Föld Napját, és ál-
talában pedagógiai projekthetet és kiállítást szrveztek 
az alkalomra. 

Az iskolákban a szelektív hulladékgyűjtés általá-
nossá vált. Növekedett az iskolák pályázati aktivitása. 
Az iskolán kívüli tanulás a környzeti nevelés által kibő-
vült, gyarapodtak a kirándulások, tereptanulmányi séták a Kamaraerdőn, a Sas-hegyi termé-
szetvédelmi területen, rendszeressé váltak az a Fővárosi Állat-és Növénykerti látogatások, ál-
talánossá váltak a múzeumi programok (elsősorban a Magyar Természettudományi 
Múzeumban).  

Ugyanakkor nehezen kezelhető problématerület maradt az egészséges étkeztetés, az isko-
labüfék választékának javítása, illetve az évek során csökkent az erdei iskoláztatás – minde-
nekelőtt a finanszírozási és szervezési nehézségek miatt. 

 

AZ ÚJBUDAI ÓVODÁK KÖRNYEZETI NEVELÉSI GYAKORLATÁNAK FEJ-
LESZTÉSE 

 
1999. szeptember elsejétől minden magyar óvoda az Óvodai Nevelés Országos Alapprog-
ramja szellemében elkészített saját nevelési programja alapján végezhette nevelőmunkáját. 
Minden Helyi Nevelési Program az óvodai nevelés más-más nevelési területét állította peda-
gógiája középpontjába. A nevelőtestületek, szakmai érdeklődésüknek megfelelően vállalták 
egy-egy nevelési irányzat, szakirány vagy reformpedagógiai (néphagyományőrző, kézműves, 
művészeti, zenei, Montessori-féle stb.) törekvés jellegzetességeinek megfelelő nevelőmunka 
kialakítását. Ezekben az években csökkent a gyermeklétszám az óvodákban, ezért megindult 
az óvodák versenye a gyermekekért, a szülők megnyeréséért. A környezeti nevelés kezdetek-
ben még nem volt „piacképes” program ebben a küzdelemben – először csak egyetlen újbu-
dai óvoda közössége határozott a „zöldítésről”. Ez a törekvés akkor a helyi környezet javítá-
sáról és a nevelési tartalmak változtatásáról, a környezetudatosság és a természettisztelő 
magatartás megalapozásáról szólt. 

Azonban már ekkor világossá vált: a környezeti nevelés hatékonysága az óvodai dolgozók 
(óvodapedagógusok, dajkák, konyhai alkalmazottak, a kertész és mások) környezeti attitűd-
jének, felkészültségének és szakmai ismereteinek folyamatos bővítésében, tudásának állandó 
gyarapításában és a megszerzett tudás átadásában (ami persze sokfélét jelenthet) rejlik. A zöl-
dítés, az innovációs törekvések sikeressége nemcsak a vezetőn, hanem az egész óvodai közös-
ség környezeti szemléletének módosulásán is múlik. Mindennek egyszerű szervezetalakításai 
tanulsága, hogy a környezeti nevelés iránti elköteleződés minden ott dolgozó feladata azo-
kon a terepeken, amelyekért felelős, illetve az elkötelezettség, ha valódi változást akarunk el-
érni vele, nem szűkülhet le az óvoda egy-két csoportjára, vagy néhány óvodapedagógus lel-
kes munkájára – az egész intézményre ki kell hogy terjedjen. 

 

nehezen kezelhető 
problématerület maradt az 

egészséges étkeztetés, 
az iskolabüfék 

választékának javítása 
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Az óvodai környezeti nevelés színterei  
 

Az óvodai nevelés egészére ható Nemzeti köznevelési 
törvény (2011. évi CXC. törvény, a továbbiakban. 
Nkt.) 94. § (4) bekezdése felhatalmazást adott a kor-
mánynak az Alapprogram bevezetésére és kiadására. A 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 6. paragrafusa 
(2) bekezdés g) pontja rendelkezik arról, hogy az óvodák pedagógiai programjának tartal-
maznia kell „az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket”. 

A rendelet valamennyi magyarországi óvoda számára kötelező érvényű feladatként írta 
elő, hogy „az óvoda a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra építve 
biztosítson a gyermeknek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül tapasztalatokat szerez-
het a természeti és társadalmi környezetről”, továbbá: „Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye 
lehetővé a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését, biztosítson alkalmat, időt, helyet, 
eszközöket a spontán és a szervezett tapasztalatszerzésre.”  

Az élményközpontú, életkori sajátosságokat figyelembe vevő, tevékenységen alapuló kör-
nyezeti nevelés eszköze az óvodában a játék, a mese, az ének, a mozgás, a rajzolás, a barká-
csolás, a munkálkodás közben szerzett tapasztalat, a természetbarát élethelyzet kínálta lehe-
tőségek. Az óvodás gyerekeket értelmi fejlődésükben érzelmeik és tapasztalataik vezérlik. A 
gyermeki gondolkodás pedig azokra a tapasztalatokra épít, amelyeket a megismerő tevé-
kenysége során szerez. A megismerő tevékenység alapja az észlelés. Az észlelés történhet ta-
pintással, ízleléssel, látással, szaglással, hallással. Így kimondható: a sokoldalú, játékos tevé-
kenységekben megélhető látás, hallás, tapintás és mozgás – illetve ennek tapasztalatai – a 
gyerekeket kíváncsivá, érdeklődővé teszik, és ilyen irányba befolyásolják világképének alaku-
lását. 

A kibontakozó felismerések a szerepjátékok és a szabályjátékok sokaságában alapozódnak 
meg. Az óvodáskorú gyermek természeti-, épített- és társadalmikörnyezet-képe ezekben a 
játéktevékenységekben gazdagodik.  

A játék helye a csoportszoba, az óvoda udvara, a közeli játszótér. A természetközeli, a 
szabadban lévő helyszínek Újbudán a Kamaraerdő, a Sas-hegy, a Gellért hegy, a Feneketlen 
tó, a Duna part. Ezek a helyek az élménypedagógia természetes helyszínei. 

Az óvoda belső tereinek berendezése – a természetes anyagokból készült bútorok, játék-
szerek anyagukkal, formájukkal – lehetővé teszik a környezet- és természetbarát szemlélet-
mód kifejlését.  

Az óvoda kertje alkalmas arra, hogy a a gyerekek a szabad levegőn ugyanúgy felfedezése-
ket tehessenek, tapasztalatokat szerezhessenek. Ilyen tanulási lehetőségek az évszakok válto-
zásáról, a természet ritmusáról, titokzatosságáról való felfedezések, tudásbővítések. Az óvoda 
kertjének növényeinek (fák, cserjék, virágos növények) evidens jelenléte által a gyermekek a 
természettel találkoznak, és magától értetődő lehetőségük van a sokoldalú, érzékszerveiken 
keresztüli tapasztalatok megszerzésére.  

a munkálkodás közben 
szerzett tapasztalat, 

a természetbarát élethelyzet 
kínálta lehetőségek 
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Az óvodai életvitel környezettudatossága, az ener-
giával, vízzel, árammal való takarékosság, a pazarlás 
elkerülése., a környezetbarát takarító-és tisztálkodó-
szerek a gyerekek által is megtapasztalható közelségbe 
kerülnek és szokásokká válnak. A gyerekek fogmosás-
kor a poharukba engedett vizet takarékosan használ-
ják, a WC tartályon lévő gomb kiválasztásával és meg-
nyomásával kevesebb vagy több öblítővizet használhatnak. A környezettudatos óvodákban a 
felnőttek lekapcsolják a világítást, ha a természetes fény elegendő, illetve energiatakarékos 
égőkkel világítanak. A gyerekek megtanulják, hogy az óvodában a hulladékot szelektíven 
gyűjtik, a barkácsoláskor újrahasznosítják az anyagokat (flakonok, dobozok, kupakok…) a 
rontott papírból maguk készítenek „újrapapírt”. Az óvodában keletkezett hulladékot a gye-
rekek külön, színekkel megjelölt szeméttárolókba gyűjtik. Az étkezéshez érkező ásványvizes 
palackokat összepréselik, és a szelektív gyűjtőben továbbítják feldolgozásra. A keletkezett 
zöldség-, gyümölcs- vagy más növényi hulladékot komposztálják.  

Az újbudai óvodák veteményeskertjeiben tavasztól őszig tevékenykedhetnek a gyerekek. 
Segíthetnek a veteményezésben, palántázásban, a gyep gereblyézésében, locsolásában, sepre-
getésben, gyomtalanításban, a fák, bokrok alatti föld meglazításában, homokozók felásásá-
ban is. Mindehhez megfelelő méretű, gyerekszerszámok az óvodákban már rendelkezésre 
állnak. Részt vehetnek a betakarítási munkákban (almaszüret, dióverés, gyógynövényszedés, 
virágmaggyűjtés). A megtermelt zöldségeket elfogyaszthatják. Télen seperhetik, lapátolhat-
ják a havat, etethetik, itathatják a madarakat. Növényápolás, kisállatgondozás közben ráéb-
rednek a munka értelmére, hasznára, elkezdik óvni és szeretni a körülöttük lévő növény és 
állatvilágot, erősödik feladattudatuk, felelősségérzetük. Megtapasztalják a természet ciklikus 
változásait, az ember és természet kapcsolatát, egymásra utaltságát, ökológiai ismeretekre 
tesznek szert.  

 Az óvodában végzett egyszerűbb munka közben követelmény az önállóság, a felelősség-
vállalás, céltudatosság és az öntevékenység lehetőségének megteremtése. A gyerekek számára 
magától értetődővé válik, hogy a mindennapi életben az emberek dolgoznak, és mindenki 
igyekszik a kedvének, egyéniségének, képességének megfelelő munkát végezni. A sikeres és 
eredményes munka által erősödik önbizalmuk, jártasságot szereznek a manuális ügyességet 
igénylő műveletekben, kialakul a közös munkavégzés örömén keresztül a társaikkal végzett 
munka iránti igényük. 

Kirándulások, illletve az óvoda környékén tett séták során jó eséllyel kialakul az óvodá-
sok pozitív érzelmi viszonya a természethez, illetve az épített környezethez, az emberi alkotá-
sokhoz. A távolabbi helyekre történő kirándulások, séták során megismerik a szülőföld, a 
hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, a tárgyi kultúra értékeit, és ezek érté-
két, védelmét. Az újbudai gyerekek közül az autóval közlekedők általában nincsenek szoros 
kapcsolatban sem a környezettel, sem annak embelematikus kerületi terepeivel. Ezt a hiányt 
is pótolják a kirándulások, terepséták. A nagycsoportosok hosszabb sétával a kerület neveze-
tességeit is megismerik. Ellátogatnak a Gesztenyés kertbe, a Bikás parkba, a Feneketlen-tó-
hoz, a Gellért-hegyre, a Corvinus Egyetem Arborétumába, a Sas-hegyre, a Kamaraerdőbe, a 
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Duna-partra, vagy épp a Kelenföldi és a Déli pályaud-
varra, s eközben megismerik és alkalmazni tanulják a 
gyalogos és a tömegközlekedés szabályait. 

 
A gyerekek az óvodában könyvekből azonosítják az 

óvoda kertjében és közelében található fákat, bokro-
kat, virágos növényeket, a madarakat, a rovarokat, megismerve azok nevét. Ezek a látszat el-
lenére nem statikus tudást adnak – hiszen a környezet szinte naponta tartogat új meglepeté-
seket, jelentéseket, kis csodákat.  

Az élményeknek további terepe az ünnepek által szakaszolt életvitel. A gyerekek az óvo-
dában ünneptől ünnepig élik mindennapjaikat. Nagyon szeretik a környezetükhöz, a termé-
szet szeretetéhez és óvásához kapcsolódó „zöld ünnepek”-et. E hétköznapoktól eltérő esemé-
nyek is jelentős mértékben alakítják értékrendjüket, környezeti kultúrájukat. Élményeik jól 
láthatóan megjelennek rajzaikban, játékukban.  

Az újbudai óvodákban az állatok világnapja, a víz világnapja, a Föld napja, a madarak, 
fák napja, a környezetvédelmi világnap alkalmakat változatos formában ünnepelik. Adott 
napon az ünnephez kapcsolódó érdekes, figyelemfelkeltő és szórakoztató események történ-
nek. Ilyenkor az óvodák falain megjelennek az adott ünnepekre emlékeztető képek, plaká-
tok, gyermekrajzok, melyek a családokat is informálják. A gyermekek örömmel vesznek 
részt a jeles napokat megelőző közös készülődésekben, a felnőttek ünneplő magatartása és a 
környezet jelzései (az ünnepi jelképek) az ünnep közös élményei a gyermekben érezhetően 
mély érzelmi nyomot hagynak. Alighanem a felnőttekhez hasonlóan átélik az ünnepnapok 
„másságát”, a bensőséges összetartozás élményét, fejlődik bennük az ünnepelni tudás képes-
sége. Az átélés mozgósítja az érzelmeket és a fantáziát, kellemes emlékük egyéni és közösségi 
szempontból is pozitív változásokat idéz elő a gyerekek viselkedésében és gondolkodásában, 
növeli az együttérzést, felelősségtudatot és a környezettel való törődést. 

 
Az újbudai óvodákban folyó egészség- és környezeti nevelés során a 
szervezetfejlesztés elmaradhatatlan vezetői feladat  

 
Több óvoda szervezetfejlesztési tervében szerepel a nevelői kompetenciák fejlesztése, a peda-
gógus-továbbképzések támogatása, a továbbképzésen tanultak beépítése az óvoda minden-
napi életébe. Mindez átfogó, rendszerbe foglalt vezetői intézkedéseket igényel. A továbbkép-
zési lehetőségek közül hangsúlyos és gazdaságos a belső továbbképzés, amely a helyi, saját 
tapasztalatok belső átadását, megbeszélését, az újszerű foglalkozások látogatását és közös 
elemzését jelenti. A külső továbbképzés általában egy-egy óvodai pedagógusnak az akkredi-
tált továbbképzésen vagy szakmai előadáson-konferencián való részvétele és az erről szóló 
beszámoló.  

Ha az óvodai nevelőtestület (szükséges és egészséges mértékben) azonos és közös célokat 
követ, a szülőket is mind jobban be tudja vonni az óvoda életébe. Az óvodából hazavitt 
gyermeki minta a családok többségére hatást gyakorol, és egy idő után kiderül: a felnőttek a 
zöld programokba jól bevonhatók (madáretetés és -itatás, növénygondozás, az óvodai 
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környezet szépítése, zöld jeles napok ünneplése, kirán-
dulások, szelektív hulladékgyűjtés stb.). Az újbudai 
óvodákban megvalósuló környezeti nevelés hatására a 
családok mindennapjaiban, a háztartásban tehát meg-
erősödik a környezettudatosság, egyre több család tö-
rekszik az egészséges, fenntartható életvitelre, és ismeri fel a természeti és ember alkotta kör-
nyezeti szépségeket. Visszacsatolásként a szülők mindinkább partnerekké válnak, egyre 
jobban érződik támogatásuk az óvoda életében. A szülők és nagyszülők lehetőségeik függvé-
nyében egy idő után segítőként, aktívan részt vesznek a gyermekek külső helyszínen szerve-
zett foglalkozásain (múzeum, állatkert, kirándulás), jelen vannak a családi napokon, papír-, 
kupak-, ruha-, játék- és könyvgyűjtéshez kapcsolódva segítik az óvodapedagógusok által 
szervezett karitatív akciókat. 

Az újbudai óvodák több szállal kötődnek lakókörnyezetük más intézményeihez, szerve-
zeteihez. Mindegyikük valamilyen módon kapcsolatot tart egy közeli újbudai általános isko-
lával és bölcsődével. 

  
Az újbudai óvodák közötti környezeti nevelési „vetélkedő” – azaz egy pá-
lyázati formában megvalósított fenntartói támogatás 

 
A Környezetvédelmi Osztály és a Humánszolgálati Igazgatóság kezdeményezésére az önkor-
mányzat az óvodák környezeti nevelésének finanszírozását egy vetélkedő-formátumba öntött 
támogatási pályázatra építette 2012-ben. Ez a pályázat az Újbuda Környezettudatos Óvo-
dája cím – és differenciált pénzügyi támogatás – elnyerésére irányult, s mellette a szakmai 
fejlesztés egyik eszközeként működött. 

A részvétel kezdettől önkéntes volt. Emellett a pályázati beszámoló követelményeinek 
való megfelelés az óvodáknak (vezetőket, koordinátorokat, szakmai munkaközösség-vezető-
ket) komoly szakmai kihívást jelentett. Sok panasz elhangzott a pályázás bonyolultsága, az 
adminisztrációs terhek miatt – ezen a pályázat kiírói évről évre igyekeztek enyhíteni. Az el-
várások egyszerűsödtek, és lehetőség nyílt több központi és helyszíni óvodai konzultációs se-
gítség igénybevételére is. Összességében a beszámolók megszövegezésének, szerkesztettségé-
nek színvonala az évek során fokozatosan fejlődött, ami azt jelzi, hogy ezen a téren is 
jelentős tanulási folyamat zajlott.  

Miután a pályázati kiírás részletes leírását az óvodák szakmai munkaközösség vezetői és a 
koordinátorok megkapták, egy közös fórumon találkoztak, ahol a szakértőktől instrukció-
kat, kérdéseikre válaszokat kaphattak. Az pályázó óvodák vállalásaihoz szükséges finanszíro-
zás (pédául eszközvásárlás, állatkerti és múzeumi belépők beszerzése, hozzájárulás a kirándu-
lási útiköltségéhez) úgy történt, hogy a pályázatra jelentkező valamennyi óvoda – a 
gyermekek létszámától, illetve a gyermekcsoportok számától függően – egy elő-finaszírozás 
jellegű pénzösszeget kapott, amellyel utólag kellett elszámolnia. Az összeget kizárólag kör-
nyezeti nevelési célra lehetett fordítani. A pénzügyi támogatás mellett a pályázó intézmé-
nyek a sikeres részvétel céljából folyamatos szakmai segítséget kaptak (pl. szakmai műhely-
foglalkozások, terepgyakorlatok, óvodai segédletek, szakmai kiadványok, vezetett 
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tanösvénytúrák) az önkormányzat humánszolgálati 
igazgatóságának és környezetvédelmi osztályának szer-
vezésében, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága és 
a Pilisi Parkerdő Zrt. közreműködésével. 

A pályázati vállalások sikeressége érdekében a Kör-
nyezetvédelmi Osztály és a környezeti nevelési szakér-
tők helyszíni bejárásokat, konzultációkat és szakmai 
támogatást is szerveztek, s ezzel egyszersmind az óvo-
dák fontos szakmai partnerévé váltak. Az óvodák pályázati beszámolójuk sikeressége érdeké-
ben figyelmet fordítottak közvetlen környezetük vizsgálatára – pl. a levegő- és esővíz szeny-
nyezettségének mérésével, az időjárás megfigyelésével –, s az eredmény függvényében 
megoldási alternatívák kidolgozásába kezdtek (pl. autómentes nap tervezésébe). Maga a be-
adott pályázat is az óvodapedagógusok fenntarthatóságra nevelő tevékenységét hivatott tu-
datosabbá tenni.  

A pályázó végül a benyújtott pályaműben teljesített egy-egy követelményelemért ér-
tékelőpontokat kapott (az elérhető pontok számértékeit a kiírás tartalmazta), s az összesített 
pontszám jelezte egy-egy óvoda pályázati sikerességét, a „vetélkedőben” elért eredményét.  

Az Újbuda Környezettudatos Óvodája kitüntető címet ugyanaz az óvoda több alkalom-
mal is elnyerhette. Az ilyen óvoda oklevelet kapott, amelyet a polgármester írt alá. A legjobb 
eredményt elért óvodák az oklevél mellett – évente változó összegű – pénzjutalmat kaptak. 
Az átadás és az eredmények kihirdetése ünnepélyes keretek között történt. A vetélkedő első, 
második, harmadik helyezettje, helyezésének megfelelő differenciált pénzjutalomban része-
sült. A vetélkedő sikeres pályázóinak a kerületi székhellyel rendelkező TATA Consultancy 
Services a társadalmi felelősségvállalás (CSR) jegyében, és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Sas-
hegyi Oktatóközpontja különdíjakat ajánlott fel. 

Az „Újbuda Környezettudatos Óvodája” pályázati vetélkedőn résztvevő óvodák egyre in-
kább felismerték, hogy az ökológiai szemlélet felé való fordulás az óvodai életet és a nevelést 
gazdagítja. A pályázati programok beszámoltak azokról a projektekről, amelyek a víz világ-
napja, a Föld napja, a madarak és fák napja jeles napokhoz kapcsolódtak. 

 
Az intézményi önértékelés mint nézőpont erősödése sem elhanyagolható eredmény. Az 

óvodavezetők az intézményeik külső és belső környezetfejlesztésével kapcsolatban általában 
elégedettek voltak. Az elmúlt nevelési években több intzémányben sokféle környezetfejlesz-
tés történt: bútorok és burkolatok cseréje, természetes alapú játékeszkezözök beszerzése, az 
udvaron kiskertek létesítése, taposóösvények és madáretetők-itatók telepítése, biciklitáróló 
telepítése, esővízgyűjtők kiépítése és egyebek. 

 Az óvodavezetők elégedettsége növekedett a környezetbarát takarító-és tisztítószerekkel 
kapcsolatos intézményi attitűdök tekintetében. Az óvodákba környezetbarát takarító tech-
nológia és eszközpark került. A feladatellátási helyeken az intézmények technikai dolgozói 
felkészítést kaptak a korszerű takarítószerek és -eszközök használatáról. Általánosan növeke-
dett a vezetői elégedettség a helyi energiatudatossággal, elsősorban az áramfogyasztással 
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kapcsolatban. Az óvodák mindegyikében kis rajzos fi-
gyelmeztetéseket helyeztek a villanykapcsolók mellé e 
témában.  

A Környezetvédelmi Osztály, a környezeti nevelési 
koordinátorok és a szakmai munkaközösségek vezetői 
közötti együttműködésről más sok szó esett. A part-
nerségek sorában jelentős még a Humusz Munkaszövetséggel való együttműködés. A jelen-
leg záruló nevelési évben a Humusz Munkaszövetség munkatársai néhány helyen hulladék-
elemzést végeztek, azaz elemezték, lemérték és értékelték az óvoda hulladékkezelését és a 
hulladék összetételét. Ennek nyomán javaslatok is születtek a hulladék megfelelő kezelése és 
csökkentése érdekében.  

 A Duna-Ipoly Nemzeti Park Sas-Hegyi Oktatóközpontjával való folyamatos együttmű-
ködés (amelyet a Környezetvédelmi Osztály koordinál) nagyon termékeny és hasznos. A 
Duna-Ipoly Nemzeti Park kerületen belüli oktató-nevelő tevékenysége jelentős tudásforrás 
is az újbudai óvodák (és bölcsődék) számára (Sas-hegyi Oktatóközpont és tanösvény); a 
DINPI munkatársai hasznos továbbképzéseket is végeztek (madárles-, madárdetektív-prog-
ram és egyebek). 

 

A LEGFRISSEBB TÖRTÉNET: AZ ÚJBUDAI BÖLCSŐDÉKBEN MEGVALÓ-
SULÓ KÖRNYEZETI NEVELÉS FEJLESZTÉSE 

 
A programnak valamennyi újbudai önkormányzati fenntartású bölcsődére való kiterjesztése 
öt éve kezdődött meg. A bölcsődei környezeti nevelés kutatsának és fejlesztésének folyamata 
pontosan követi a program logisztikáját. A bölcsődék környezeti állapotfelmérését követte a 
bölcsődevezetőkkel való egyeztetés, és a fejlesztési koncepció – az intézmények sajátosságait 
figyelembe vevő – közös elfogadása. Valamennyi bölcsődében kijelölték a környezeti neve-
lési felelős koordinátort, akik számára rendszeres felkészítő továbbképzések (szakmai műhe-
lyek) megszervezésére volt szükség. A szakmai műhelyek témái a környezeti nevelés értelme-
zése, céljai és területei, a fejlesztő módszerek kisgyermekkori sajátosságokhoz való 
alkalmazása és a bölcsőde üzemeltetésének, belső és udvari környezetének fejlesztése voltak.  

 A kisgyermekek életkori sajátosságai közül a legfontosabb, hogy a környezetről szerez-
hető személyes benyomásokat és tudást az értelmi műveletek előtti gondolkodáshoz adaptál-
ják. A kisgyermekkori világkép és a mesetudat a környező valóságot antropomorf módon 
tükrözi. Ehhez alkalmazkodva kell megválasztani a meséket, játékokat, amelyek a környezet-
ről, a természetről szólnak. A kisgyermekek bölcsődei környezete az ökológiai tudatosságot, 
a fenntarthatóságot kell képviselje – s ennek kialakításához ugyanúgy fenntartói finanszíro-
zás szükséges, mint más intézmények esetében. Az újbudai bölcsődékben is bevezettük az 
évenkénti empirikus felmérést, amellyel feltárul a helyi környezet fejlesztésének aktuális 
helyzete, a kapcsolódó vezetői intézkedések hatása és problémái. Az újbudai bölcsődék a fej-
lesztési eredményeikről nemrég országos konferenciát tartottak, amelyen bemutatták és 
megvitatták a bölcsődei környezeti nevelés lehetőségét. Ez a program nemcsak országosan 
újszerű, hanem nemzetközileg is egyedülálló. 
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Egészen rövid zárszóként, egy pillanatra tisztán 
közigazgatási szempontból nézve elmondható: az újbu-
dai közoktatási-köznevelési intézmények környezeti 
nevelésének fenntartói finanszírozása és szakmai támo-
gatása ígéretes példája annak, hogyan válhat a fenn-
tartó által megtervezett, finanszírozott és szakmailag 
támogatott pedagógiai folyamat, 
a környezettudatos szemléletformálás a maga természetes módján a kerületpolitika, a 
településpolitika részévé.  

az újbudai bölcsődék a fej-
lesztési eredményeikről 

nemrég országos 
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