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II. BEVEZETÉS 
 

Az egyre növekvő környezetpusztítás és annak intenzívebbé váló következményei, 

valamint a demográfiai egyenlőtlenségek előtérbe kerülése ráébresztette az emberiséget arra, 

hogy a Föld készletei, erőforrásai végesek. Ahhoz, hogy az utánunk következő generáció is 

kielégíthesse szükségleteit, környezettudatos gondolkodásra van szükség. Meg kell vizsgálni 

az ipari tevékenység környezetre gyakorolt hatását, át kell értékelni az ember és a természet 

kapcsolatát. Ha képesek vagyunk az embert visszahelyezni a természetbe és nem mint 

különálló, független lényt kezelni, ha megértjük, hogy mi is részei vagyunk egy globális 

rendszernek, és tetteink kihatással vannak a rendszer többi elemére, akkor a legjobb úton 

haladunk a Földdel való kiegyezés felé. 

Nem elégséges azonban, ha csak a saját életvitelünket változtatjuk meg, a 

természetpusztítás olyan méreteket ölt, melynek megfékezése csak több generáció alatt mehet 

végbe. Kiemelt hangsúlyt kell fektetnünk a felnövekvő generációk nevelésére, formálására. Át 

kell adnunk számukra szemléletmódunkat és tudásunkat. Fontos, hogy tenniakarásra, 

gondoskodásra, a környezeti problémák iránti érzékenységre neveljük őket. 

A nyugati kultúrák embere különösen távol került környezetétől. Sokszor egymástól is 

túlságosan elhidegülünk, a velünk egy házban élőket nem ismerjük, és viselkedésünkben 

dominál az önzés. A természetbe való visszatérésünk, ha nem is darwini módon, de 

szükséges, csak így állíthatjuk meg Földünk élővilágának, természeti környezetének 

pusztulását. 
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III. CÉLKITŰZÉS 
 

Akkor leszünk képesek ember és környezete között harmóniát teremteni, ha a 

környezetvédelem egyéni, helyi, országos és nemzetközi szinteken egyaránt működik. A négy 

szint közül a legtöbb országban a civil szervezetek a „zöld” gondolkodásmód terjesztésének 

zászlóshajói. 

Magyarországon 1989 előtt alig voltak egyesületek, a rendszerváltás azonban óriási 

lökést adott a civil társadalomnak. A bejegyzett szervezetek száma sokszorosára nőtt. 

Tevékenységi körükkel lefedték az élet olyan szegmenseit, melyekkel korábban senki nem 

törődött. Ez sok esetben úgy valósult meg, hogy a létrejövő szervezet egyre differenciáltabban 

fogalmazta meg tevékenységi körét, profilját. 

A civil szervezetek legfontosabb bevételi forrásai a pályázatok. Ha egy szervezet 

túlzottan leszűkíti tevékenységi körét, eleshet bizonyos pályázati lehetőségektől, ezért a 

bejegyzett tevékenységi kört igyekeznek tág határok között definiálni a szervezetek. A 

tényleges akciók ennek töredékét jelentik. 

Ma Magyarországon nagyon sok civil szervezet foglalkozik környezeti neveléssel. A 

környezeti nevelésben betöltött szerepük azonban sokrétű. Van, amelyik iskolákban folytat 

ilyen jellegű tevékenységet, mások iskolán kívül, táborok, erdei iskolák vagy egyéb 

szabadidős elfoglaltságok, pl.: klubok működtetése révén. Attól függően, hogy milyen 

témában mélyednek el, eltérő a környezeti nevelési tevékenységük során átadott 

ismeretanyag. Kevés olyan egyesület van, mely kizárólag környezeti neveléssel foglalkozna, 

többségük a természetvédelem, vagy a környezetvédelem élharcosa, és nevelési-oktatási 

tevékenységük mellett kutatnak, publikálnak, megmozdulásokat, akciókat szerveznek. A 

környezet- és természetvédelem más-más részletére fókuszálnak az általuk tartott 

foglalkozások során. 

A szakdolgozatom célja, hogy átfogó képet adjak a hazai civil szervezetek környezeti 

nevelésben betöltött szerepéről, különösen az iskolákban folytatott munkájukról. Célom, hogy 

bemutassam azokat a legismertebb „zöld” egyesületeket és alapítványokat melyek 

rendszeresen tartanak foglalkozásokat oktatási intézményekben. Szakdolgozatomban az 

alábbi kérdésekre keresem a választ: 

 

 Milyen témákban tartanak előadásokat, foglalkozásokat a vizsgált civil szervezetek? 

 Hogyan történik az előadások anyagának összeállítása? 
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 Ki és hogyan finanszírozza a megtartott órákat? 

 Milyen a vizsgált szervezetek oktatási-nevelési tevékenységet végző tagjai között a 

pedagógusok aránya valamint a nemek megoszlása? 

 A megtartott foglalkozások tekintetében mutatnak-e életkor preferenciát az 

egyesületek? 

 Mitől függ, és ki határozza meg az órák, előadások hosszát? 

 Milyen szervezeti formákat alkalmaznak az előadók a foglalkozások alatt? 

 Használnak-e szemléltetőeszközöket az előadók, és ha igen, milyen mértékben? 
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IV. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

IV. 1. A magyarországi civil társadalom 
 

IV. 1. 1. A civil szervezetek megjelenése 

 

A magyarországi civil szféra létrejöttének gyökerei egészen a XIX. sz. közepéig 

nyúlnak vissza. 1840-ben alakult meg a Királyi Magyar Természettudományi Társulat, 

melynek tagjai az elsők között hívták fel a figyelmet a természeti értékek védelmére. 

1906-ban a Magyarországi Kárpát Egyesület a Kárpátokban található menedékházak 

falára tájékoztató táblákat helyezett ki a környék növényfajairól és felhívták a figyelmet ezek 

védelmére. Ugyanebben az évben történt, hogy először ünnepelték meg a Madarak és fák 

napját. 

A 30-as évekre a természeti értékek védelmének ügye komoly támogatásra talált a 

társadalom részéről olyannyira, hogy a Parlament tárgyalta a Badacsony és a Balaton 

környékének védetté nyilvánítását. 

A szocializmus elején a korábban létező szervezetek az államosítással megszűntek. 

Ebben az időszakban kevésbé volt fontos a környezet védelme, ezért az első civil szervezet, a 

Magyar Madártani Egyesület csak későn 1974-ben alakult meg. További szervezetek jöttek 

létre: a Vásárhelyi István Természetvédő Kör, a Holocén, a Göncöl, majd az ELTE 

Természetvédelmi Klubja 1983-ban. Két évvel később kezdte meg működését a BME Zöld 

Kör. Ezek a szervezetek természetvédelmi kutatásaik mellett jelentős szerepet vállaltak a 

környezeti nevelésben is1. 

80-as évek elejéig Magyarországon a civil szervezetek önkéntes társulások voltak, 

melyek szabadidőben, térítésmentesen végezték tevékenységüket. Elsősorban sport és 

kulturális programokat szerveztek vagy a környezetvédelem területén munkálkodtak. A 80-as 

évektől átalakulás figyelhető meg. A rendszerváltás előtti évtized a formálódás időszaka. Az 

egyesületeknek saját magukkal is tisztázniuk kellett feladatkörüket, szerepüket, az állami 

intézményekkel való kapcsolatukat és hogy hol húzódnak az önkéntesség határai. 

Önkéntességnek tekinthető-e, ha térítést kérnek bizonyos szolgáltatásokért, vagy csak az az 

                                                
1Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. Szerk: Vásárhelyi Tamás, Victor András. Debrecen, Magyar Környezeti 
Nevelési Egyesület. 2003. p. 91-93.  
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önkéntesség, ha minden térítésmentes. Csak szabadidős tevékenységként lehet űzni a 

szervezetben való részvételt, vagy főállásként is?1 . 

A civil szervezetek társadalmi szerepe kapcsán felmerült bizonytalanságoknak az 1989. 

évi II. törvény, az ún. Egyesületi törvény vetett véget. A törvény biztosította a hivatalos 

működéshez szükséges jogi kereketeket. 

 

IV. 1. 2. A civil szervezetek feladatai és lehetőségei 

 

Az egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, 

amely az alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és 

céljainak elérésére megszervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület jogi személy. Egyesület 

minden olyan tevékenység végzése céljából alapítható, amely összhangban áll az 

Alkotmánnyal és amelyet törvény nem tilt. 

Ennél részletesebb meghatározás, hogy milyen feladatokat láthat el egy egyesület, nem 

létezik. A törvény inverz módon fogalmazza meg az egyesületek feladatait. Azt mondja ki 

milyen célokra nem lehet civil szervezetet létrehozni, pl.: bűncselekmény elkövetésére, mások 

szabadságjogainak megsértésére, elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység 

végzésére.2 

A civil szervezetek fontossága abban rejlik, hogy speciális helyzetüknél fogva nagyon 

érzékenyek a lakosság igényeire, hozzáállására. Közvetlenebb a kapcsolat köztük és a 

lakosság között, mint az önkormányzatok és a lakosság között. A társadalom bizonyos 

szegmenseinek vagy egészének véleményét rendszerint továbbítják az államigazgatási szektor 

felé. Mivel sok esetben nem találnak meghallgatásra, úgy érzik elszigeteltek. A mai politikai 

kultúra a civil társadalmat még nem tekinti egyenrangú partnernek. 

„A civil társadalom tehát a társadalmi cselekvés autonóm területét képezi, amely 

egyaránt ellenáll a kizárólagos magánérdekekkel való azonosulásnak és a hagyományos 

intézményesült politika, azaz a pártrendszer logikájának.”3 

 

                                                
1 Csoba Judit: Civil a pályán.  In: Lévai Katalin (szerk.): Civil a pályán  Budapest, Helyi Társadalom Kutató 
Csoport. p. 13. (Továbbiakban Csoba.)  
2 1989. évi. II. törvény 
3 Csoba p. 9-12. 
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IV. 1. 3. A „zöld” mozgalom a világban és Magyarországon 

 

A „zöld” mozgalmakat az alternativitás igénye hozza létre. Céljuk az ökológiai 

egyensúly megteremtése az ökológiai veszély helyett, alacsony energiaigény kialakítása a 

magas energiafogyasztás helyett, a nyersanyagok reciklálása az egyszeri felhasználás helyett, 

a lokális kereskedelem élénkítése, valamint a helyi kultúrák fenntartása. A „zöldek” azt 

vallják, hogy nem kell a technikai vívmányokról lemondani, csak megfelelően kell őket 

használni.1 Egy „zöld” szervezet sem tűzi ki zászlajára a folyóban mosás elterjesztését, hanem 

ösztönzi a lakosságot olyan megoldások bevezetésére, amellyel a mosógépi mosás 

környezetbaráttá tehető. (Pl.: a mosógép ha elromlik javíttassuk meg, mosószerek és 

vízlágyító adalék helyett használjunk mosószódát vagy környezetbarát, lebomló hatóanyagú 

tisztítószereket.) A hangsúlyt az ember és a technológia viszonyára helyezik. (Törekvés arra, 

hogy az innovációk, fejlesztések is a környezettudatosság jegyében történjenek.) 

A másik alapvető jellemzője a zöld szervezeteknek a „gondolkodj globálisan, cselekedj 

lokálisan elv” alkalmazása. A „civilek” számára nagyon fontos a lokalitás, mivel a civil 

szervezetek működésüket először helyi szinten kezdik meg és csak később, növekedve, 

terjeszkedve válnak országos, nemzetközi egyesületté. Ugyanakkor a nemzetközi, vagy 

országos szervezetek rendszerint helyi csoportokkal rendelkeznek, melyek saját akciókat 

dolgoznak ki a hatósugaruk alá eső területen. A globálisan gondolkodás azt az üzenetet 

hordozza, hogy a folyamatokat rendszerben kell látni, az összefüggések megértésére kell 

törekedni. A lokális cselekvés arra szólít fel, hogy mindenki először a saját életvitelén 

változtasson, használja ki a helyi közösségekben rejlő erőt azáltal, hogy lakóhelyén 

tevékenykedik, mint önkéntes. 

A zöld mozgalmak felépítése országonként eltérő. Míg Magyarországon néhány 

nagyobb és sok kisebb szervezet tevékenykedik a témában, addig Hollandiában egy nagy 

szervezet létezik a Milieudefensie, mely több száz különböző méretű helyi csoporttal 

rendelkezik. Hazánkban az ötvenezer bejegyzett civil szervezetből ezer foglalkozik a 

környezet- és természetvédelemmel, és ennek kb. a fele aktív. Hollandiában az említett 

okokból kifolyólag nincs, vagy csak nagyon kevés alulról jövő akció létezik, ehelyett a 

hollandok gondosan előkészített, sok szakembert foglalkoztató programokkal operálnak.2 

 

 

                                                
1 Dr. Lükő István: Környezetpedagógia. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. 2003. p. 63. 
2 Környezeti nevelés a középiskolában. Szerk. Schróth Ágnes. Budapest, Trefort kiadó. 2004. p. 359-360. 
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IV. 2. A Környezeti Nevelés 
 

IV. 2. 1. A Környezeti Nevelés fogalma 

 

Az első nemzetközi intézkedés a környezeti nevelés elterjesztésére a Nemzetközi 

Természetvédelmi Unió (IUCN) Nevelési Bizottsága által 1950-ben hozott határozat, mely a 

természetvédelmi nevelés fontosságát hangsúlyozza. 

1975-ben egy kormányközi konferencia eredményeképpen létrejött a Belgrádi Charta, a 

környezeti nevelés első hivatalos dokumentuma. Pontjai: 
 

 Város és vidék közötti gazdasági, társadalmi, politikai és ökológiai összefüggések és 

kölcsönhatások tudatosításának elősegítése 

 Lehetőségek biztosítása minden ember számára, hogy olyan ismeretekre, értékekre, 

hozzáállásra, elkötelezettségre, valamint jártasságra és készségre tehessen szert, 

amelyek széles körben szükségesek a környezet állapotának védelméhez és 

javításához. 

 A természeti környezettel kapcsolatos új típusú viselkedésminták kialakítása az 

egyének, a különböző csoportok és a társadalom egésze számára 
 

Az iskolai környezeti nevelés célját, területeit és módszereit a tbiliszi UNESCO 

Környezeti Nevelési Kormányközi Konferencia fogalmazta meg 1978-ban. A 1992-es Riói 

találkozón a környezeti kérdések társadalmi vonatkozásai is a környezeti nevelés részévé 

váltak. Ez tovább bővült 1999-ben Brüsszelben a Környezeti nevelés és oktatás Európában 

című konferencián a fenntartható fejlődés fogalmával. 

Magyarországon a környezeti nevelés jogi hátterét a Környezetvédelmi törvény, a 

Közoktatási törvény és a Természetvédelmi törvény határozza meg. 1998-ban kidolgozásra 

került a Környezeti Nevelési Stratégia, majd 2001-ben a Környezetvédelmi és az Oktatásügyi 

Minisztérium együttműködési szerződést kötött, mely kimondja, hogy a környezeti nevelést 

fel kell váltania a fenntarthatóság pedagógiájának. 

 

IV. 2. 2. A Környezeti Nevelés színterei és módszerei 

 

A környezeti nevelés egy egész életre szóló folyamat. Nem tartozik egyik 

tudományterület alá sem. Elrendeződése horizontális avagy interdiszciplináris. Legfontosabb 
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jellemzője a holisztikus szemlélet, melynek lényege az egységre, a harmónia megteremtésére 

való törekvés. Biológiai példával élve olyan ez, mint a szimpatikus és paraszimpatikus 

idegrendszer működése, mikor egymást gyengítve, mindig a kezdeti stádiumhoz, az alap 

állapothoz igyekeznek visszatéríteni a szervezet működését. 

A környezeti nevelés átfogó szemlélete miatt nagyon fontos nem csak a jelenkori 

viszonyok, hanem a múlt vizsgálata, valamint a jövő megtervezése, ehhez szükséges, hogy 

nagy hangsúlyt fektessünk az aktív felelősségvállalásra. Fontos hogy ösztönözzük a diákokat 

a tanulási folyamatokban való aktív részvételre ehhez a tevékenységeknek, és a tanulási 

technikáknak széles spektrumát kell, hogy alkalmazzuk. Nem csak a globális rendszerek és 

folyamatok megismerése elengedhetetlen, hanem a lokális problémák, lehetőségek ismerete 

is. 

A környezeti nevelés feladata hogy ráébresszen minket arra, hogy a természeti értékeket 

meg kell becsülni, meg kell érteni. Szükség van intellektuális érzékenységre, tudatosságra és a 

problémamegoldó gondolkodás kibontakoztatására. Az ismeretközlő, értelmi oktatás mellett 

teret kell nyernie a készségfejlesztő, érzelmi oktatásnak is. Minél kisebb területért vállalunk 

felelősséget, annál közelebb érezzük magunkhoz, és amit magunkénak érzünk, azzal mindig 

óvatosabban, megfontoltabban, gondoskodóbban bánunk, mint azzal, amihez úgy érezzük 

semmi közünk. 

A környezeti nevelésnek 3 vezérfonala van. A környezetről való tájékoztatás és 

információátadás, a környezetért végzett munka és a környezetért érzett aggodalom felkeltése, 

valamint a környezetben végzett munka. 

A környezeti nevelést a megismerés minősége alapján is feloszthatjuk részelemekre. Az 

empirikus részelem az objektív megfigyelést, a mérésre és elemzésre alkalmas aspektusok 

számbavételét jelenti. A szinoptikus részelem, a természet elemeinek összetettségét próbálja 

tudatosítani. Az esztétikai a természetet, mint esztétikai értéket mutatja be, ahol nincsenek 

abszolút válaszok, csak minőségbeli eltérések. Az etikai részelem az ember és természet 

viszonyáról szól, a személyes felelősségről, a gazdaszerep tudatosításáról. 

A tanulási folyamatnak, mely során megismerjük környezetünket, 3 dimenziója van, 

ezek az Ismeretanyag és Tudás, a Készségek és a Hozzáállás. 

Az ismeretanyag alatt a természetben lezajló folyamatokat, az ember természetre 

gyakorolt hatását, a múltban, jelenben, jövőben bekövetkező környezeti változásokat értjük. 

Ide tartozik a nemzetközi, országos és helyi szintű szabályozás és törvénykezés ismerete. 

Alapvetően 7 területet különíthetünk el: 
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 Éghajlat 

 Talaj, kőzetek, ásványok 

 Víz 

 Természeti erőforrások, ideértve az energiát is 

 Növények és állatok 

 Emberek és emberi közösségek 

 Emberi építmények, ipar, hulladékok 
 

A készségek terén, 6 csoportot különböztetünk meg, ezek a kommunikációs készség, a 

számtani készség, az ismeretelsajátítási készség, a problémamegoldási készség, az egyéni és 

társadalmi érintkezések készségei és az információs technika terén való jártasság. 

A hozzáállás, talán a legfontosabb dimenzió, ez ugyanis meghatározó az ismeretanyagok 

befogadására nézve is. Ide sorolható a pozitív attitűdök kialakítása, a természet iránti tisztelet, 

felelősség, környezet iránt érzett érzékenység, gondoskodás, törődés, a környezeti 

problémákról szóló önálló, szellemi független gondolkodásmód, mások véleményének és 

nézeteinek tiszteletben tartása, a bizonyítékok és a racionális érvelés elfogadása, 

meghallgatása, valamint a tolerancia és a szellemi nyitottság. 

A környezeti nevelés módszertana Magyarországon még nem terjedt el eléggé. Kevés a 

témában olvasható szakirodalom, a pedagógusok sokszor maguk sincsenek tisztában 

környezeti folyamatokkal, ezért számos civil szervezet állít össze oktatócsomagokat, hogy 

megkönnyítsék a nevelőmunkát a pedagógusok számára.  

A környezeti nevelésnek létezik egy másfajta megközelítési módja, felosztása. E szerint 

4 fő területet különíthetünk el, ezek a külső környezet, a belső környezet, épített környezet és 

belső személyes környezet. A külső környezet a közeli utak, utcák, terek, erdők, domboldalak, 

patakok élővilágát jelenti, de ide tartozik az élőhelyen szokásos agrárhagyományok, 

kertkultúra, az udvar növény és állatvilága is. A belső környezethez a táplálkozás, egészséges 

életmód, mozgás, a megfelelő napirend tartozik. Kisebb korban itt sem az ismeretátadás, 

hanem a szokáskiépítés a fontos: időben étkeztetés, megfelelő ételekkel, megfelelő módon, 

tisztaságra, higiéniára nevelés, mozgásra ösztönzés, öltözködés befolyásolása, mosdók, WC-k 

tisztántartása, Büfé kínálata. Az épített környezetbe a műemlékvédelem, kultúra, téralkotás, 

eszközök és anyagok ismerete, hulladékkezelés, az emberi kapcsolatok, városi környezet 

tartozik. Fontos a környék bejárása, a jelen és múlt megismerése, az épületek aprólékos 

szemrevételezése, a helytörténet ismerete, környezetbarát technológiák elsajátítása, 

megismerése, a környezet óvása, takarékosság és szelektivitás. A belső személyes 
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környezetünkön a mentálhigiéné-ét, a konfliktuskezelést, a pszichés klímát, az önképet és az 

önértékelést értjük.1 

 

 

IV. 3. Civil szervezetek szerepe a Környezeti Nevelésben 
 

IV. 3. 1. A civil szervezetek kiválasztása 

 

A kérdőív kitöltésére valamint a személyes interjúra felkért szervezeteket főként saját 

ismereteimre támaszkodva választottam ki. Sokat segített, hogy egy évvel ezelőtt februárban a 

formálódó ELTE Környezettudományi Klub – melynek tagja vagyok – tartott egy ún. 

Felzárkóztató Konferenciát. (Röviden: Felkonf.) A Felkonf lényege az volt, hogy ahhoz, hogy 

hiteles civil szervezetté váljunk szükséges, hogy megismerjük mindazokat a szervezeteket 

akiket hozzánk hasonló cél vezérel, egy fenntartható világ megteremtése. A Felkonfon 

minden tagunk tartott előadást. Előzetesen létrehoztunk egy listát közös ötleteléssel, majd a 

listán szereplő szervezetek közül lehetetett választani. A feladat a választott szervezet 

bemutatása volt. A jelen dolgozat elkészítéséhez megkeresett szervezetek sora nagy átfedést 

mutat a Felkonfos listával. Emellett figyelembe vettem azt is mely szervezetek azok melyek 

gyakran szerepelnek a médiában, ill. rendszeresen kivonulnak saját standdal fesztiválokra, 

rendezvényekre. A megkeresés e-mailen vagy telefonon, esetleg mindkettőn történt. A 

függelék első táblázata tartalmazza a megkeresett szervezetek névsorát. 

Összesen 34 szervezetet kerestem meg. Ebből három egyesülettel nem sikerült 

kapcsolatba kerülni, ezek a Vadvirág Környezeti Nevelési Egyesület, a Kerekerdő Alapítvány 

és az Ökotárs. A Szike, a Greendependent, a Nyitott Kert és a Magyar Természetvédők 

Szövetsége nem folytat oktatási tevékenységet, utóbbi egy ernyőszervezet, ahol több tag is 

külön-külön részt vesz az iskolai környezeti nevelésben. A Csalán, az Energiaklub, a Bocs 

Alapítvány, a Fauna Egyesület, a Reflex Környezetvédő Egyesület, és a Csemete nem vállalta 

sem a kérdőív kitöltését sem a személyes interjút. 

 

                                                
1 Joy Palmer, Philip Neal: A környezeti nevelés kézikönyve. London, Routledge. 1994. p. p. 32-33.; 38.; 46. 
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IV. 3. 2. A kérdőív összeállítása 

 

A függelékben található kérdőív két részből áll. A táblázat az adott szervezettel 

kapcsolatos alapvető információk felvételére szolgál: név, megalakulás ideje, helye, szervezet 

létszáma, hatósugara, a tevékenységi kör kulcsszavakban, az iskolai tevékenység kezdetének 

ideje, és az iskolai tevékenység jellege. 

A harminc kérdés a foglalkozások körülményeit igyekszik felderíteni: milyen témák 

fordultak elő leggyakrabban, milyen korosztály volt a fő célcsoport és miért, ki finanszírozta a 

megtartott foglalkozásokat, hogyan történik az átadott ismeretek összegyűjtése, az átadás 

módszerének megalkotása, stb. Néhány kérdés a szervezet oktatói létszámára kérdez rá, 

illetve az oktatók kor és nem szerinti megoszlására. Mivel egy iskolában megtartott 

foglalkozás alapvető pszichológiai, pedagógiai és szakmódszertani ismereteket kíván, 

igyekeztem felderíteni, hogy az egyes szervezetek oktatói között hány százalék rendelkezik 

tanári végzettséggel.  

Ma már elvárás, hogy egy foglalkozást tartó pedagógus minél több szervezeti formát 

használjon az óráin. A környezet- és természetvédelmi ismeretek átadásában különösen fontos 

hogy a frontális oktatást csökkentve az egyéni, a páros és a csoportmunka domináljon. A 

frontális részek közül a megbeszélésre, a vitára és a kérdve kifejtésre érdemes hangsúlyt 

fektetni. Kérdőívemben arra kerestem választ, hogy a különböző szervezeteknél mennyire 

frontális az oktatás, valamint hogy milyen segédeszközöket használnak fel a foglalkozások 

megtartásához. Az utolsó néhány kérdéssel azt vizsgáltam milyen mértékben dokumentálják a 

vizsgált egyesületek az általuk megtartott órákat, ill. hogy kérnek-e visszajelzést a diákoktól. 

 

IV. 3. 3. A kérdőívezés és az interjú készítés menete 

 

Először e-mailen kerestem meg a szervezeteket. Alapvetően a személyes interjúra 

törekedtem, de felajánlottam számukra, hogy amennyiben nincs idejük a négyszemközti 

találkozóra, küldjék vissza az e-mail címemre a kitöltött kérdőívet. A vidéki szervezeteket – 

kivéve a gödöllői GATE Klubot – egyből a kérdőív kitöltésre kértem fel. 
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V. EREDMÉNYEK 
 

V. 1. A vizsgálatban szereplő szervezetek bemutatása 
 

ELTE Környezettudományi Klub 

 

Az ELTE Környezettudományi Klub 2006-ban jött létre és a Természettudományi Kar 

környezettan és környezettudomány szakos hallgatóinak érdekképviseleti szerve. Tagjai is 

zömmel ezekről a szakokról kerülnek ki. A szervezet létszáma 25 fő, jelenleg bejegyzés alatt 

áll. A szakos érdekképviselet mellett a Klub fő célja a hallgatók környezettudatosságának 

erősítése. Ennek egyik módja a kari rendezvényeken való jelenlét és a „Környékezés” nevű 

üzemlátogatás sorozat. A szervezet azzal büszkélkedhet, hogy megszervezte a Lágymányosi 

Campuson a szelektív hulladékgyűjtést. Jelenleg a Vezér Hallgatói Egyesülettel 

együttműködve ezt terjeszti ki az egész ELTE-re. Tevékenységükben nagy hangsúlyt 

fektetnek az oktatásra. 2008-ban és 2009-ben is több középiskolában tartottak előadást 

Energia, Hulladék valamint Ember és környezet témakörben. 

 

E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 

 

Az E-misszió 1986-ban alakult Nyíregyházán. Regionális és országos szervezet, taglétszáma 

450 fő. Hulladékgazdálkodással, fogyasztóvédelemmel foglalkoznak. Fenntartanak egy 

tanácsadó irodát, valamint terveik között szerepel egy mintatanya létrehozása. Az egyesület 

célja a helyi erőforrásokra támaszkodó környezettudatos társadalom megteremtése. Oktatási 

tevékenységük nagyon széles spektrumon mozog. Erdei iskolát működtetnek, valamint 

Természetvédelmi tábort szerveznek. Iskolákban előadásokat tartanak hulladék, 

egészségvédelem, pl.: GMO, E-számok, természetvédelem, Ökológiai lábnyom és Tudatos 

vásárlás témakörben. Honlapjukon elérhető az iskolák számára választható témák listája. 

Ebben olyan különlegességek is helyet kaptak, mint a Keleti-Kárpátok természeti értékei, az 

Őshonos magyar háziállatok, a Hazai orchideáink, vagy a Nemszeretem állatok. 
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Fair Világ Méltányos Kereskedelem Szövetség 

 

A Fair Világ jelenleg bejegyzés alatt áll. Budapesten alakult országos szervezet, melynek 

célja a Méltányos kereskedelem népszerűsítése. A szövetséget több különböző egyesület 

hozta létre: a Védegylet, a ZöFi, a TVE, a Messzelátó, az Útilapu és Via Viridis. Önálló 

oktatási tevékenységgel még nem rendelkeznek, de tagjaik egy része a Védegylet Fair Trade 

munkacsoportját alkotják, mely már régóta tart előadásokat Méltányos kereskedelem 

témában. Részletesebb tárgyalás a Védegyletnél. 

 

GATE Zöld Klub Egyesület 

 

Az 1990-ben létrejött egyesületet 95-ben jegyezték be. Székhelye Gödöllő. Tagjai 

egyetemisták, az aktív tagok száma 30 fő. Az egyetemi rendezvényeken való jelenlétükkel a 

hallgatók környezettudatosságát igyekeznek növelni, valamint híresek Zöld Forgatag nevű 

fesztiváljukról, mely a környezet- és természetvédő hallgatói egyesületek országos 

találkozója. Emellett nagyon sokat tesznek Gödöllőért. Elkészítették a város 

környezetálllapot-térképét, hulladékfelmérését. A helyi iskolák számára kreatív hétvégét, 

játékos vetélkedőket szerveznek. Ásványok, Madarak, Zöld Építészet, Vulkánok, 

Gyógynövények és Őserdők Európában címmel tartottak előadásokat. 

 

Göncöl Alapítvány 

 

A Göncöl 1988-ban alakult Vácon. Országos szervezet, melynek létszáma 17 fő. Az általuk 

kiadott Süni és Vadon magazinok nagy népszerűségnek örvendenek. A lapok megjelentetése 

mellett egy bemutatóhelyet is fenntartanak, az egyedülálló váci Ártéri tanösvényt. Kutatási és 

oktatási tevékenységet is folytatnak, utóbbit a Közművelődési csoport koordinálja. 

Foglalkozásaik: Szelektív hulladékgyűjtés, Természetbarát lakóhely, Tudatos vásárlás, 

Nemzeti Parkok – Az utolsó menedék. Zöld Isi címmel a gyakorlati természet- és 

környezetvédelemmel ismertetik meg a diákokat. 

 

Greenpeace Magyarország Egyesület 

 

A Greenpeace magyarországi szervezete 2002-ben alakult Budapesten. A nemzetközi 

szervezet 40 országban rendelkezik irodával. A hazai taglétszám 11 fő. Ők az egyik 
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legismertebb „zöld” szervezet. Harcias, sokszor erőszaktól sem mentes akcióikkal széles 

ismertséget és nagy támogatói bázist tudhatnak maguk mögött. Iskolai tevékenységük lényege 

a szervezet kampányainak a bemutatása, a bekapcsolódási lehetőségek ismertetése. 

 

Hulladék Munkaszövetség 

 

1995-ben, Győrött alakult ernyőszervezet, jelenleg 16 tagszervezettel rendelkezik. Országos 

hatáskörű, 10 főállású alkalmazottal. A Humusz legfőbb célja a Magyarországon keletkező 

hulladék mennyiségének csökkentése. Nagy hangsúlyt fektetnek a szemléletformálásra. 

Rendszeresen megjelenő kiadványuk a Kukabúvár. Az irodának helyt adó épületben 

tanácsadó irodát működtetnek, és a kertben hulladékos tanösvény található. Utcai akcióikkal, 

lobbitevékenységükkel igyekeznek a döntéshozókra nyomást gyakorolni. Oktatási 

tevékenységet 2003 óta folytatnak az alábbi témákban: Környezettudatos vásárlás, 

Környezetbarát háztartás, Reklám – Fogyasztás – Hulladék. 

 

Levegő Munkacsoport 

 

1988-ban alakult Budapesten. Taglétszáma eléri a több ezer főt, a főállású tagok száma 17. 

Országos hatósugarú ernyőszervezet akárcsak a Humusz. Különösen a levegőtisztaság és 

közlekedés kapcsán hallatják hangukat. Kiadványuk a Lélegzet. A 90-es évek eleje óta 

foglalkoznak környezeti neveléssel, fő témák: Környezetvédelem, Fenntarthatóság, 

Egészségvédelem. 

 

Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány 

 

A Magosfa 1993-ban kezdte meg működését Vácon. Az országos szervezet 5 főállású 

munkatárssal rendelkezik. Az egyesület ökoturizmussal, fenntartható területfejlesztéssel, 

valamint környezeti neveléssel foglalkozik. 2003-óta folytatnak oktatási tevékenységet. 

Jelenleg erdei iskolát működtetnek, terepi programokat és szakköröket szerveznek. 

Ökolábnyom, Környezetbarát mosás, a Víz fizikai tulajdonságai, és Melyik részét esszük c. 

témában tartanak foglalkozást. Céljuk még a Börzsöny, a Dunakanyar és az Ipoly vidék 

természeti értékeinek védelme, megőrzése és az esetleges szennyezések felszámolása. 
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Magyar Kerékpárosklub 

 

Az egyesület 2002 óta létezik. Országos szervezet 800 taggal, melynek feladata a 

kerékpárosok érdekvédelme és a kerékpározás népszerűsítése. Komoly lobbytevékenységet 

folytatnak, igyekeznek résztvenni a döntések előkészítésében és a tervezésben. Nem régóta 

folytatnak oktatási tevékenységet. Foglalkozásaik címe: A kerékpár, mint alternatíva, 

Biztonsági kérdések a kerékpározásban, Hasznos tudnivalók. 

 

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 

 

1992-ben alakult Budapesten. Országos szervezet, melynek létszáma kb. 1000 fő, a fizetett 

alkalmazottak száma 3 fő. Az egyesület fő célja a környezeti nevelési munka segítése, 

könyvek és egyéb segédanyagok megjelentetése, tanácsadás, táborok, terepgyakorlatok 

szervezése. Tanárok részére továbbképzéseket tartanak. Puli kuckó névre hallgat az az 

oktatócsomag, melyet 6-7 tag állított össze, és amely különböző foglalkozásokat tartalmaz, 

melyek közül az iskolák választhatnak. Ezek a Környezetbarát vásárlás, a Házi vegyszerek és 

a Zseblabor. 

 

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

 

A Magyar Madártani Egyesület hazánk legrégebbi civil szervezete. 1974-ben alakult 

Budapesten. Célja a biodiverzitás megőrzése, a veszélyeztetett fajok védelme és a 

szemléletformálás. Kelet-Európa legnagyobb társadalmi, természetvédelmi szervezete. A 

10 000 tagot számláló egyesületben kezdetek óta jelen van a környezeti nevelés. Madarász 

ovit és madarász sulit üzemeltetnek, szakköröket és természetbúvár táborokat szerveznek. A 

jeles napok kapcsán rendszeresen tartanak előadásokat, továbbá különböző madarakról, a 

madárbarát kertről szóló foglalkozásokat. 

 

Nimfea Természetvédelmi Egyesület 

 

A Nimfeát 89-ben alapították Szarvason, majd 94-ben hivatalosan is bejegyezték. Országos 

szervezet, taglétszáma 300 fő, ebből főállású 5 fő. Tevékenységük igen összetett, 

tájrehabilitációval éppúgy foglalkoznak, mint megújuló energiákkal, hagyományőrzéssel és 

demokráciafejlesztéssel. Saját tanösvénnyel, könyvtárral, oktatóközponttal és előadóteremmel 
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rendelkeznek. Erdei iskolát, táborokat szerveznek, ahol a résztvevők lovagolhatnak, 

megismerkedhetnek a madárgyűrűzéssel, stb. Szelektív hulladékgyűjtés, Nemzeti parkok, 

Bioélelmiszerek, Túzokvédelem, Megújuló energiák témában tartanak foglalkozásokat.   

 

Öko-Pannon Nonprofit Kft. 

 

Az Öko-Pannon Kft (korábban Kht.) 1996-ban jött létre Budapesten. Alapítói töltő, 

csomagoló és hulladékhasznosító cégek. Profiljuk a lakossági tájékoztatás, szemléletformálás 

és az oktatás. Iskolákban külön nem oktatnak, viszont óvodáskortól egyetemistákig 

rendelkeznek oktatócsomagokkal. Óvodások részére Mesejátékkal szolgálnak, középiskolák 

pedig élhetnek a Drámafoglalkozás megrendelésével. 

 

Ökoszolgálat Alapítvány 

 

Az Ökoszolgálat 1990-ben alakult Budapesten. Országos szervezet mely 4 főállású taggal 

rendelkezik. Az alapítvány szemléletformálással foglalkozik. 99 óta rendelkeznek saját 

bemutatóteremmel. Kiadványuk a Környezeti Nevelési Kalauz. Iskolákban 2004 óta tartanak 

foglalkozásokat az alábbi témákban: Hulladékgazdálkodás, Energia, Környezetbarát életmód. 

 

Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 

 

A Pangea 1991-ben alakult Pénzesgyőrben. Az egyesület célja a környezettudatos életmód 

elveinek terjesztése, a környezet élő és élettelen elemei iránti felelősség tudatosítása, valamint 

hazánk természeti és népi kulturális értékeinek védelme. A regionális szervezetnek 150 

önkéntese és 3 tagja van. Iskolákban geológiai módszerekről, fenntartható gazdasági 

módszerekről tartanak előadást. 

 

Tudatos Vásárlók Egyesülete 

 

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 2002-ben alakult Budapesten. Taglétszáma 56 fő, a főállású 

tagok száma 6. 2004 óta tanárképzéssel, kiadványok megjelentetésével, valamint iskolai órák 

tartásával foglalkoznak. Az iskolák számára választható témák: Fenntartható fogyasztás, 

Társadalmi felelősség, Fogyasztók jogai, Fogyasztói mozgalmak – fogyasztói alternatívák. 
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Védegylet Egyesület 

 

2000-ben alakult Budapesten. Célja az épített és természeti örökség védelme. Országos 

szervezet, mely 13 főállású alkalmazottal rendelkezik. Az egyesület több munkacsoportra 

tagolódik. 2005 óta foglalkoznak iskolai oktatással, Méltányos kereskedelem, Gyermekmunka, 

Tudatos fogyasztás és Klímaváltozás témákban. 

 

Világ Természetvédelmi Alap WWF Magyarország Alapítvány 

 

A magyarországi szervezet 1996-ban jött létre. Célja a fenntartható életmódra, ember és 

környezet harmonikus viszonyára nevelés. Alkalmazottak száma 20 fő. Nemrégiben sikeres 

hód visszatelepítést hajtottak végre Magyarországon. Oktatási tevékenységük is ehhez 

köthető. Hód óra névre hallgat az az előadás sorozat, melynek keretében különböző általános 

iskolás csoportok ismerkedtek meg az Eurázsiai hód (Castor fiber) életmódjával és a 

visszatelepítés körülményeivel, sikereivel.  

 

Zöld Fiatalok 

 

A Zöld Fiatalok Budapesten alakult 2001-ben. Céljuk a zöld értékrendre, toleranciára és 

tiszteletre nevelés. Sokat foglalkoznak társadalmi kérdésekkel is. Budapesten kívül Pécsen is 

rendelkeznek helyi szervezettel. Létszámuk 30 fő. Oktatási tevékenységet 2006 óta folytatnak 

interaktív workshop formájában, melynek témái: Így élünk, Kritikus tömeg, Menő cuccok, 

Reklámfricska, Disztró. A Millenárisban Tükörben a világ címmel rendeztek kiállítást, mely 

arra a kérdésre kereste a választ, hogy mire van szüksége az embernek a teljes értékű élethez. 

 

Zöld Székelyföld Egyesület 

 

A Zöld Székelyföld Egyesület 2005-ben alakult Csíkszeredán. Hatósugara Hargita megye. A 

szervezet létszáma 18 fő. Céljai közé tartozik a környezeti problémák feltérképezése, 

orvoslása, természeti és épített értékek megőrzése, természetvédelmi kutatások támogatása és 

környezettudatos magatartás kialakítása a székely ifjúság körében. 2006 óta iskolai 

tevékenységet is folytatnak Hulladékmegelőzés, ártalmatlanítás, szelektálás témakörben. 
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V. 2. A civil szervezetek iskolai tevékenységének jellemzői 
 

V. 2. 1. A célcsoport életkora 

 

A vizsgált szervezetek közül tizennyolcan adtak választ arra a kérdésre, hogy: „Milyen 

életkorú gyerekeknek tartottak eddig foglalkozást?” A válaszok egyharmadában jelölték meg 

az óvodáskort (3-6 év), 88% jelölte meg a kisiskoláskort (6-10 év), 100%-os a válaszok 

aránya az iskoláskor tekintetében (10-14 év). A kamaszkorú fiatalok környezeti nevelésével a 

szervezetek 83%-a foglalkozik (14-18 év) az egyetemisták és felnőtteknél ez az érték 50%. A 

válaszok aránya alapján az óvodai környezeti nevelés speciális terület. 

A szervezetek életkorpreferenciája 83%-os. (A tizennyolcból tizenöt szervezet nevezett 

meg valamilyen életkort számára preferáltnak.) A válaszok nagyon sokfélék. A kisiskoláskort 

és az óvodáskort nagyjából ugyanannyian részesítik előnyben, mint az iskoláskort, vagy a 

középiskoláskort. Érdekesek azonban az indoklások. Egy szervezet szerint a 6-7 éves kor a 

legjobb, mert a diákok akkor a legfogékonyabbak, mások a 8-13 éves kort találták a 

legfogékonyabb időszaknak. Volt olyan szervezet aki azért a 14-25 éves kort jelölte meg, mert 

az ilyen korú diákok előismeretekkel rendelkeznek. Azt azonban több szervezet is 

megemlítette, hogy fiatalabb korban nyitottabbak a tanulók. 

 

V. 2. 2. Az oktató személyének kiválasztása, a tematika összerakása. 

 

A legtöbb szervezetben az óraadók önkéntes jelentkezés alapján nyerik el pozíciójukat. 

Aki ért valamilyen témához és van kedve előadást tartani, felajánlkozik. A felajánlások 

alapján összeáll egy lista, mely alapján az iskolák választanak. Az óraadó személye attól függ, 

hogy az intézmény melyik témában szeretné a diákjait elmélyíteni. Kevés azon egyesületek 

száma, ahol többen is meg tudják tartani ugyanazon tematikájú órákat. Ilyen esetekben 

általában a szabadidő dönt. Akinek nincs egyéb elfoglaltsága, az megy, ha többen is ráérnek 

akkor vagy a szervezet vezetője, elnöke dönt, vagy közös megbeszélés útján határoznak. 

Egyes szervezeteknél külön oktató munkatárs dolgozik, az ő feladata minden esetben a 

foglalkozások megtartása. Az oktató személyével szemben éppen a már említett önkéntes 

felajánlásból kifolyólag csak ott van követelmény, ahol többen is meg tudják tartani 

ugyanazokat az órákat. Ezeknél az egyesületeknél (15%), az órák anyaga és a használandó 

módszerek képzés útján sajátíthatók el. A képzésen résztvevőknek még további próbaórát kell 
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tartani a tagság előtt, vagy óralátogatást kell tenni. (Más tagok által tartott óra megtekintése.) 

Természetesen a témában való jártasság mindenütt követelmény. 

A szervezetek 20%-ánál egy munkacsoportot bíznak meg a tematika, az oktatócsomag 

kidolgozásával, 80%-ánál egy személy állítja össze az óra anyagát és dolgozza ki az 

alkalmazni kívánt módszereket. A gyűjtemények forrása leggyakrabban az előadó saját 

ismeretei, tapasztalata, valamint könyvek, szervezeti anyagok és az internet. A TV és a 

különböző folyóiratok szerepe nem jelentős. Bármilyen lektorálás (közös átbeszélés, 

próbaórák a tagok előtt, stb.), csak a válaszadók 35%-nál létezik. 

 

V. 2. 3. A foglalkozások finanszírozása 

 

A szervezetek 65%-a pályázati forrásokból teremti elő az oktató előadói díját, vagy az 

útiköltséget. Néhányan az iskoláktól kérnek költségtérítést. Van olyan szervezet, amit a helyi 

önkormányzat támogat, és sok szervezet tart ingyenesen is foglalkozásokat. Ezek közül 

néhány csak abban a városban vagy kerületben díjmentes, ami a szervezet székhelye, a 

távolabbi meghívás esetén útiköltség-térítést kérnek. 

 

V. 2. 4. Pedagógusok aránya, nemek és életkorok megoszlása az óraadók között 

 

A vizsgált szervezetek óraadói között 46% a pedagógusok aránya. 

A nemek megoszlása a válaszokban nagy szórást mutatott. Egyes szervezeteknél a nők, 

máshol a férfiak aránya volt 20% körüli. Összességében a női foglalkozásvezetők 

gyakoribbak (55%), mint a férfiak (45%) de nem számottevő a különbség. Ez valamelyest 

összefügg a témával, a célcsoport korával. Azokban az egyesületekben ahol alacsonyabb 

életkorú diákoknak tartanak foglalkozást főleg nők tartják azokat. 

Az óraadók 45%-a sorolható a 18-30 év közötti kategóriába, 44%-a a 30-40 év közötti 

kategóriába. A 40-50 év közöttiek a foglalkozást tartók 7%-át, míg az 50 év felettiek a 4%-át 

jelentik. Ennek oka talán az, hogy eleve több fiatal vesz részt civil szervezetek munkájában, 

mint nyugdíjas, de hogy ezt tényleg bizonyíthassuk előbb a tagságok átlagos életkorát kellene 

felmérni, mert lehet, hogy magas az idősebbek aránya, csak az oktatási feladatokban nem 

vesznek részt olyan mértékben. 
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V. 2. 5. Az előadások hossza, szervezeti formák és szemléltetőeszközök 

 

A vizsgált szervezetek válaszai alapján az előadások hosszát az iskolák határozzák meg. 

Ha megvan a választott téma a szervezetek esetenként javasolnak egy időtartamot. Előfordult 

azonban már fordítva is, hogy az iskola megadta a rendelkezésre álló időt és ehhez mérten az 

egyesület javasolt témát, ez azonban a ritkább eset, ráadásul a szervezetek nagy részénél az 

előadások hossza tetszés szerint változtatható, a különböző korosztályoknak megfelelően 

bővíthető, ezáltal hossza növelhető, vagy „butítható”, ezáltal hossza csökkenthető. A 

foglalkozások hossza az esetek több mint felében 45 perces, azaz egy normál iskolai óra. A 

másfél órás előadások sem ritkák, a válaszok alapján ezek aránya 33%. 10-10%-ban jelennek 

meg az ennél hosszabb valamint a több részből álló foglalkozások és mindössze 3% (óvodai 

oktatás) a 45 percnél rövidebb tevékenységek aránya. 

A húsz szervezetben a frontális oktatás mindenütt előfordul, ennek legelterjedtebb 

fajtája az előadás és a megbeszélés, de a kérdve kifejtés és a vita sem ismeretlen az oktatók 

előtt. Egyéni munkát hét, páros munkát kilenc szervezet foglalkozásain szoktak kapni a 

diákok. A csoportmunka ennél jóval elterjedtebb, tizennégy szervezet oktatói élnek ennek 

lehetőségével. 

A leggyakrabban használt segédeszköz a projektor, valamint a különböző képek, ábrák, 

laminátumok. A táblarajz is szinte minden szervezetnél megjelent.  Az oktatók egyre kevésbé 

használnak videót és könyveket, mivel a könyvekben található képek és a videofilmek is 

laptop vagy dvd lejátszó és projektor segítéségével kerülnek kivetítésre.  A makettek, élő 

anyagok és preparátumok használata speciális, csak bizonyos témák esetén alkalmazhatók, pl: 

madarászat, botanika, stb. ezeken a foglalkozásokon azonban használatuk igen gyakori. 
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VI. ÖSSZEFOGLALÁS 
  

 

Dolgozatom a hazai civil társadalommal, a civil szervezetek iskolai környezeti nevelési 

tevékenységével foglalkozik. A tanulmány első felében egy rövid bevezetőben vázoltam a 

civil lét kritériumait, a civil szféra magyarországi küzdelmeit, történelmét. 

Ezt követően a környezeti nevelés definícióját ismertettem kitérve a fogalom 

kialakulásának állomásaira. 

A következő módszertani fejezetben röviden áttekintettem a kutatás menetét, a 

szervezetek kiválasztásának módszerét, a megkeresés módját, valamint a kérdőív 

összeállításának folyamatát. 

Az utolsó részben elsőként röviden jellemeztem a huszonegy szervezetet melyekkel 

sikerült kapcsolatba kerülnöm. A rövid ismertető tartalmazza alapításuk idejét, taglétszámukat 

néhány mondatban bemutatja a környezet- és természetvédelem területén folytatott 

tevékenységüket, valamint a környezeti nevelésben betöltött szerepüket. Valamennyi 

szervezetnél megemlítettem azokat témákat melyekben iskolai foglalkozásokat tartanak. A 

részletes ismertetőt egy általános rész követte, melyben összehasonlítottam a kérdőívben 

feltett kérdésekre kapott válaszokat. Ezek alapján jellemeztem a hazai civil társadalom iskolai 

környezeti nevelésben folyó munkáját célcsoport, finanszírozás, alkalmazott szervezeti 

formák és felhasznált szemléltetőeszközök szempontjából. 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Frontóné Szigeti 

Zsuzsannának a lelkes támogatásért és hogy tanácsaival segítette munkámat. Köszönet illeti 

az alábbi személyeket, hogy segítségükkel - a kérdőív kitöltésével vagy az interjúban való 

részvétellel – hozzájárultak a dolgozat létrejöttéhez: Jagodics Edit (Zöfi), Földesi Dóra 

(Humusz), Bóbis Ildikó (Ökoszolgálat), Victor András (MKNE), Zmeskál Zita (Greenpeace), 

Antal Alexa (WWF), Malatinszky Ákos (GATE Klub), Kapos Bálint (ELTE Környezettudo-

mányi Klub), Újszászi Gyöngyi (Védegylet, Fair Trade Magyarország), László János (Magyar 

Kerékpárosklub), Hajtman Ágnes (Levegő Munkacsoport), Csonta László (Zöld Székelyföld), 

Pribelszki Edina (Öko-pannon), Schmidt Emese (MME), Kunszeri Anna (Pangea), Haraszti 

Anikó (TVE), Genzor Mariann (Göncöl), Székely Zsuzsa (Nimfea), Neumayer Éva 

(Magosfa), Szőke Zsuzsanna (E-misszió). 
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FÜGGELÉK 
 
 

Szervezet Kapcs. Okt. 
tev. 

Kérdőív 
v. interjú 

Bocs Alapítvány 1 1 0 
Csalán 1 1 0 
Csemete 1 1 0 
ELTE Környezettudományi Klub 1 1 1 
E-misszió 1 1 1 
Energiaklub 1 1 0 
Fair Trade Magyarország 1 1 1 
Fauna Egyesület 1 1 0 
GATE Klub 1 1 1 
Greendependent 1 0 0 
Göncöl Alapítvány 1 1 1 
Greenpeace Magyarország 1 1 1 
Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ) 1 1 1 
Kerekerdő Alapítvány 0 0 0 
Levegő Munkacsoport 1 1 1 
Magosfa 1 1 1 
Magyar Kerékpárosklub (MK) 1 1 1 
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (MKNE) 1 1 1 
Magyar Madártani Egyesület (MME) 1 1 1 
Magyar Természetvédők Szövetsége (MTSZ) 1 0 0 
Nimfea 1 1 1 
Nyitott Kert Alapítvány 1 0 0 
Öko Pannon 1 1 1 
Ökoszolgálat Alapítvány 1 1 1 
Ökotárs 0 0 0 
Pangea 1 1 1 
Reflex Környezetvédő Egyesület 1 1 0 
Szike 1 0 0 
Tudatos Vásárlók Egyesülete 1 1 1 
Vadvirág Környezeti Nevelési Egyesület 0 0 0 
Védegylet 1 1 1 
WWF Magyarország 1 1 1 
Zöld Fiatalok 1 1 1 
Zöld Székelyföld Egyesület 1 1 1 
Összesen 31 27 21 

 
 

I. tábla. A megkeresett szervezetek névsora és visszajelzéseik.
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Civil szervezetek az iskolai környezeti nevelésben 
 

Kérdőív 

 

 
A szervezet neve: 
 

 

 
Megalakulás ideje, helye: 
 

 

 
Tevékenységi kör: 
 

 

 
Hatósugár (országos v. helyi): 
 

 

 
A szervezet létszáma: 
 

 

 
Iskolai tevékenység kezdete: 
 

 

 
Iskolai tevékenység jellege: 
 

 

 

 

1, Néhány mondatban jellemezze a szervezetet! 

 

2, Írja le milyen témákban tartottak iskolákban órát, foglalkozást! (A gyakori és ritka, 

különleges témákat egyaránt említse meg)! 

 

3, Hogyan történik a témaválasztás, ki és mi alapján választ? (Korosztályhoz témát vagy 

témához korosztályt?) 

 

4, Milyen életkorú diákoknak tartottak eddig foglalkozást? 

 

5, Melyik a legpreferáltabb életkor az Önök számára és miért? 

 

6, Ki választja ki az óraadó személyét? 
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7, Mi alapján történik a választás? 

 

8, Van-e valamilyen minimum követelmény az óraadó felé, a témával kapcsolatban, pl: 

jártasság, végzettség, a szervezet munkájában is ezzel a témakörrel foglalkozik, stb.? 

 

9, Kérem, nevezze meg néhány óraadójuk foglalkozását! 

 

10, A szervezet hány tagja tartott már iskolában foglalkozást? 

 

11, Az óraadók hány %-a sorolható az alábbi kategóriákba?  (Ha akarja a % helyett fő-ben is 

megadhatja az értékeket, azaz hány fő esik az oktatók közül a 18-30-as kategóriába, stb.) 

 

 
18-30 éves 

 
30-40 40-50 50-60 60 felett 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

12, Az oktatók hány %-nak van tanári végzettsége? 

 

13, Milyen a nemek megoszlása az óraadók között? 

 

14, Hogyan kaptak megbízást a feladatra? (Pályázat, iskolai felkérés, önkéntes felajánlás, 

egyéb, ha egyéb akkor hogyan?) 

 

15, Ha pályáztak, akkor szerepelt-e a pályázatban a téma illetve az iskolák köre? 

 

16, Ha nem, mi alapján választották ki az iskolát? 

 

17, Finanszírozza-e valaki a foglalkozásokat és ha igen ki? (pályázat, iskola, a szervezet 

maga, magánszemély, egyéb) 

 

18, Ha megvan a választott korosztály és a téma, hogyan gyűjtik össze a szükséges anyagot, 

hátteret? Egy megbízott személy, vagy egy kisebb munkacsoport foglalkozik ezzel? 
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19, Mi a tudományos háttér forrása? (internet, könyvek, folyóiratok, televízió, a szervezet 

saját publikációja, gyűjteményei, az előadó tárgyi tudása)? 

 

20, A kész anyagot átnézi, lektorálja-e valaki és ha igen kicsoda? 

 

21, Mitől függ a foglalkozás hossza, ki és mi alapján határozza ezt meg? 

 

22, A megtartott foglalkozások hány %-a volt 

 

 
Kevesebb 
mint 45 
perces  

 

45 perces 2*45 perces hosszabb Több alkalom 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

23, A foglalkozások során mely szervezeti formákat alkalmazták? 

 

Frontális oktatás Egyéni munka Páros munka Csoportmunka 
 

24, A frontális oktatás mely típusaival éltek az órák megtartása során? 

 

Előadás Kérdve kifejtés Megbeszélés Vita Egyéb* 
 

*ha egyéb akkor írja ide, annak típusát: 

 

25, Használják-e az alábbi szemléltető eszközöket az előadások során, ha igen milyen 

gyakran? (2-szinte mindig; 1-alkalmanként; 0-soha) 

 

Szemléltetőeszközök Gyakoriság 
Projektor  
Videó  
Hanganyag  
Könyvek  
Táblarajz  
Makettek, modellek  
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Élő anyag, vagy preparátum  
Képek, ábrák, laminátumok  
Írásvetítő  

 

26, Kértek-e valamilyen formában visszajelzést a diákoktól? Ha igen, hogyan? 

 

27, Ha volt visszajelzés dokumentálta, átnézte-e azokat valaki? 

 

28, Volt-e a visszajelzések alapján korrekció, egy következő tanítás előkészítése során? (Ha 

volt, milyen jellegű, és ki végezte el?) 

 

29, Dokumentálják-e a megtartott órákat és ha igen, milyen módon? (Fénykép, hangfelvétel, 

videófelvétel, stb.) 

 

30, Milyen adatokat jegyeznek fel a diákokról ill. a megtartott órákról? 

 

Köszönöm, hogy válaszaival segítette kutatómunkámat! Az adatokat és információkat 

bizalmasan kezelem.  

 

Budapest, 2008. augusztus 24. 

Kalo Márk Vendel 

 

 


