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Ökoiskolaság és szakképzés

A bevezetõ szövegek szinte mindig általánosságokról szólnak, és emiatt nagy a veszélye annak,
hogy csak a felszínt érintik meg. Ezt mindenképpen szeretnénk elkerülni: de vajon lehetséges-e
ez akkor, ha az ökoiskolaság lényegérõl a globális problémákkal összefüggõ helyi projektek,
minták sokféleségérõl próbálunk meg írni valamit? Sikerülhet-e néhány oldalon keresztül, el-
méleti megközelítésbõl megmutatni, miért válhat a fenntarthatóság pedagógiája a napi gyakor-
lat egyik leghatékonyabb eszközévé a szakképzésben is? Talán könnyebb lenne megmagyaráz-
ni, mit veszíthetünk, ha nem alkalmazzuk a fenntarthatóságra nevelés alapeszközét, az élményt,
vagyis az életszerû helyzetekkel, a diákok érdeklõdésére építõ, mégis a tanár által is hitelesen
bemutatható problémákkal való foglalkozást. Hogy ilyenkor nem csak a tanár érzi úgy, hogy ér-
demes az órákra, foglalkozásokra bemenni. Sõt ha következetesen gyakoroljuk, könnyen átra-
gad másokra: kollégákra, tanítványokra, szülõkre. Hiszen ki ne szeretne másokkal együtt lenni
és valami számára is fontosat, hasznosat, jót csinálni?

Változó világ – változó kihívások

Világunk gyorsan változik – halljuk nap mint nap a közhelyes kijelentést. Talán éppen emiatt
egyre kevésbé telik meg tartalommal. Ugyanakkor gyakran éppen az okoz számunkra konfliktu-
sokat, hogy az ebbe a rohamosan változó világba született, azt élvezõ és elszenvedõ, annak kihí-
vásaihoz alkalmazkodott fiatalokkal közös hangot találjunk.

Mi minden változik hát körülöttünk?
Változik a természeti környezetünk. Míg néhány évtizede erõs kétkedés fogadta például az

éghajlatváltozással kapcsolatos kutatási eredményeket, addig mára már azt is kevesen vitatják,
hogy az éghajlatváltozás bekövetkezése az emberi tevékenység következménye lehet. Amíg
egyes fajok eltûnését sokáig nem tartották említésre méltónak, addig ma már nemcsak azért ag-
gasztó kérdés ez számunkra, mert egyes élõlényeket már sohasem ismerhetünk meg vagy mutat-
hatunk meg gyermekeinknek, hanem azért is, mert számos olyan visszacsatolásra derült fény,
amelyek révén egyes élõlénycsoportok kipusztulása más globális folyamatokat erõsít.

Változó természeti környezetünk kihat a körülöttünk lévõ világ erõviszonyaira, mozgatóira.
Egyes források példátlanul felértékelõdnek (a tiszta, élhetõ környezet, az ehetõ étel vagy a víz),
és csak remélhetõ, hogy békés folyamatok sora vezet majd odáig, hogy az emberiség képessé
válik arra, hogy fogyatkozó készleteit és erõforrásait megossza.

Változnak problémáink. Olyan eszközöket kell használnunk és olyan kérdésekrõl kell dönte-
nünk, amelyekkel az iskolában aligha találkozhattunk, és amelyekrõl családi hagyományaink
révén sem rendelkezünk mintákkal, ismeretekkel. Gondoljunk csak az olyan biotechnológiai el-
járásokra, mint a génmódosítás vagy a klónozás, vagy az olyan lehetõségekre, mint az internetes
beszélgetés. Mindeközben számos, általunk tényként kezelt információról derül ki, hogy a kép
árnyaltabb, a dolog nem pontosan, esetleg nem minden esetben úgy van, ahogyan azt tanköny-
veink írták, hiszen a tudományos fejlõdés következtében a világról alkotott kép is gyorsan válto-
zik. Az összes információt naprakészen fejben tartani képtelen, lehetetlen és értelmetlen vállal-
kozás lenne. Mindennek ellenére ahhoz, hogy képesek legyünk mindennapi életünket átformál-
ni (például az elektronikus ügyintézést elsajátítani) vagy állampolgári szerepünket gyakorolni
(például részt venni egyes eljárások, beruházások engedélyeztetésével vagy betiltásával kap-
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csolatos folyamatokban), lépést kell tartanunk a rohamos tudományos-technikai fejlõdéssel. Ez
az ellentmondás csak úgy oldható fel, ha bizonyos képességek és tudás birtoklásán túl megfelelõ
nyitottsággal, elszántsággal, szemlélettel rendelkezünk, azaz bizonyos kompetenciák birtoká-
ban vagyunk. Ezek a kompetenciák segíthetnek hozzá ahhoz, hogy az iskolában megszerzett is-
mereteink folyamatosan formálódjanak, alakuljanak, gazdagodjanak.

Változnak az értékeink. Egyre kevesebb „igazi” értékünk van, és azt is egyre nehezebbnek
találjuk, hogy ezek mellett pálcát törjünk. Ezenkívül naponta szembesülünk új, más, a sajátun-
kétól eltérõ értékrendekkel is; ez amellett, hogy lehetõséget nyújt arra, hogy belsõ világunk gya-
rapodjon, gyakran elbizonytalanítja, összezavarja az embert. Az értékek viszonylagossá válása
arra kényszerít bennünket, hogy folyamatosan újraépítsük és újraértelmezzük értékrendünket.
Az iskoláktól ugyanakkor azt is elvárják, hogy egyes értékeket akkor is adjon át és õrizzen meg,
ha a gazdasági-társadalmi folyamatok esetleg éppen ezek ellenében hatnak. Ezt csak azok az is-
kolák tehetik meg eredményesen, amelyeknek rejtett tanterve nem dolgozik az átadni kívánt ér-
tékek ellenében, vagyis azok az iskolák, ahol hiteles pedagógusok valódi közösséggé szerve-
zõdve dolgoznak.

Változnak a velünk szemben támasztott elvárások. Míg a múlt századig a mestersége forté-
lyait jól elsajátító mesterember évtizedekig gyakorolhatta szakmáját, addig jelenleg készen kell
állnia arra, hogy folyamatosan új és új eljárásokat tanuljon meg. Amíg a múlt században értéke
volt, ha valaki egy munkahelyen töltött el hosszú évtizedeket, ma a lojalitást megelõzi az elvárá-
sok között a mobilitás: legyen képes váltani, új és új munkahelyekhez alkalmazkodni. A múltbe-
li önálló, mindenhez értõ mesterember képe is átrajzolódott: a munkáltatók inkább a csapatmun-
kást keresik, aki szívesen és eredményesen mûködik együtt másokkal, aki felelõsségének meg-
tartása mellett dolgozik egységében, aki jól kommunikál, és aki rugalmasan alkalmazkodik a
különbözõ szerepek elvárásaihoz. Ahhoz, hogy a csapatmunkára „éles” helyzetben képesek le-
gyünk, rá kell éreznünk a csoport szervezõdésének, mûködésének dinamikájára, meg kell lát-
nunk a többi szereplõ viselkedését, ahogyan meg kell tapasztalnunk azt is, mi magunk hogyan
viselkedünk konfliktushelyzetben. Meg kell tanulnunk a csapatban elért eredményeknek, sõt
magának a munka folyamatának a megbecsülését is, ehhez segíthetnek hozzá az iskolákban
végzett csoportos feladatok, projektek.

Változik a hatókörünk. Míg a globális folyamatokra, a nagypolitikára aligha lehetünk köz-
vetlen hatással, addig a környezetünk történéseire befolyással lehetünk. Ahhoz, hogy valóban
képesek legyünk a körülöttünk zajló történések befolyásolására, aktív állampolgári szerepet kell
vállalnunk. Állampolgárként pedig akkor szolgáljuk mikro- és makroközösségünk javát, ha kö-
vetkezetesen arra koncentrálunk, amire valóban hatni tudunk. Számos tanulmány mutat rá arra,
hogy a modern civilizációkban a helyi közösségekben folyó diskurzus egyre inkább elõtérbe ke-
rül, és egyre jelentõsebb hatással van a nagyobb közösségek életére. Természetesen fontos,
hogy a problémák notórius sorolása helyett tettrekész, cselekvõ hozzáállással segítsük a meg-
újulást, ahogy az is, hogy egyes megoldások folytonos elvetése helyett képesek legyünk kon-
szenzusra vagy kompromisszumra, illetve adott helyzetekben konstruktív módon megoldási ja-
vaslatokat is tudjunk tenni.

Változik végül jövõképünk. Míg száz éve büszkén harsogták, hogy az ember meghódítja és
legyõzi a természetet, addig ma fenyegetõn vetül ránk a készletek felélésének, a túlnépesedés-
nek, az elidegenedésnek az árnyéka. Ez a jövõkép ugyan riasztóan hat, ám egyben közömbössé
is tesz. Ki szereti megoldhatatlan feladatokra fecsérelni idejét-energiáját? Ráadásul a globális
problémák nagy része számunkra „steril”: amíg csak a hírekben látjuk-halljuk más területek,
más élõlények, más emberek gondjait (éhezik, elpusztult, lebombázták stb.), addig nem érinte-
nek meg annyira, hogy egyben cselekvésre késztessenek. Pedig saját mikrokörnyezetünkben is
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megtaláljuk ezeknek a problémáknak olyan leképezõdéseit, amelyeken akár módunkban áll se-
gíteni is! Ha azokra a problémákra fókuszálunk, amelyeket a maguk hús-vér valójában érzékel-
hetünk, ezeken keresztül nemcsak a globális problémákra válunk érzékenyebbé, hanem azok
megoldásáért is tettünk valamit. Ahogyan az indiai filozófia is tartja: ha tudjuk, hogy jót cselek-
szünk, nincsen olyan kis lépés, amelyet fölösleges lenne megtenni!

A fenntarthatóság pedagógiája azt célozza, hogy mindezen kihívásokkal úgy nézzen szembe,
hogy az iskolák és környezetük közé hidat verve, valós problémákkal végzett munkán keresztül
neveljen fel olyan embereket, akik képesek a világot a maga összetettségében értékelni, megbe-
csülni és ezt szem elõtt tartva aktív részeseivé válni ilyen közösségek, végsõ soron pedig egy
fenntartható gazdasági és társadalmi rendszer létrehozásának.

A fenntarthatóság pedagógiája annyiban nyújt többet a környezeti nevelésnél, hogy a társa-
dalmi egyenlõség, a gazdasági folyamatok és egymás elfogadásának hangsúlyozásával még át-
fogóbban közelít a problémákhoz. Az általa kínált lehetõségek abban is segítenek, hogy a kor-
osztályi sajátosságokat figyelembe véve ne csak racionális-lexikális alapon (vagyis ismeretát-
adás révén), hanem érzelmi hangolással is segítsék a tanulók fejlõdését.

A fenntarthatóságra való nevelést valószínûleg számos iskolában gyakran nem is tudatosan,
nevén nevezve, de gyakorolják a pedagógusok. Az ökoiskolák abban segítenek, hogy ezek a
kezdeményezések ne elszigetelten, nemritkán szélmalomharc-szerûen történjenek.

A fenntarthatóságra nevelés fontossága

Az emberiség túlélésének kulcsa, hogyan folytatódnak, folytatódnak-e a jelenlegi gazdasági fo-
lyamatok, milyen lesz a jövõ nemzedékek felelõsségtudata bolygónk és embertársaink sorsával
kapcsolatban. A fenntartható fejlõdés korunk egyik legégetõbb kérdése, és ahhoz, hogy ezzel
kapcsolatban változás történjen, az oktatásnak is foglalkoznia kell ezzel a problémakörrel.

A fentiek alapján talán nem meglepõ, hogy világszerte egyre nagyobb figyelem fordul a
fenntarthatóságra nevelés felé. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 57. közgyûlése 2002. decem-
ber 20-án a 2005–2015 közötti évtizedet a Fenntarthatóságra Nevelés Évtizedének nyilvánítot-
ta. Vagyis nemzetközi közösség egy teljes évtizedet szán annak a célnak az elérésére, hogy az
oktatás minden szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság alapelvei. A téma fontosságát
semmi sem jelzi jobban, mint hogy a fenntarthatóságra nevelés évtizede mellett mindössze két
nevelési témájú évtizedet indított útjára az ENSZ: az Oktatást Mindenkinek és az Írni-olvasni
Tudás évtizedét, melyek célja, hogy a Földön mindenkinek lehetõsége legyen megtanulni írni és
olvasni. Az ENSZ szerint tehát két alapvetõ kihívással néz ma szembe az oktatás: meg kell taní-
tani mindenkit írni és olvasni, és fel kell készíteni arra, hogy egy fenntartható társadalom életé-
hez aktív, építõ módon tudjon hozzájárulni. Láthatjuk tehát, hogy ma már a fenntarthatóságra
nevelés nem az oktatás valamely szeletét vagy formáját írja le, hanem az oktatás átfogó eszme-
rendszerét, ideológiáját nyújtja.

A fenntarthatóság a Nemzeti alaptantervnek is részévé vált – a környezettudatosságra való ne-
velésnek mint kiemelt fejlesztési feladatnak minden mûveltségi területen meg kell jelennie.

A fenntartható fejlõdéssel kapcsolatos egyik legégetõbb probléma éppen az, hogy interdisz-
ciplináris jellege miatt egyrészt szinte bármelyik tantárgyhoz jól illeszkedik, másrészt viszont
tanmenet, illetve órarend összeállítása során „tisztán” és egészében egyik tantárgy programjá-
hoz sem csatolható hozzá. Hazánkban a környezeti neveléssel való hagyományos kapcsolata ré-
vén – noha a környezeti nevelési pedagógiai programok ajánlásai az iskolai tantárgyak szinte
mindegyikéhez megfogalmaznak célokat és konkrét tartalmakat – általában a biológia tantárgy-
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hoz kapcsolják. Ezzel két probléma is van. Az elsõ és legfontosabb az, hogy a fenntartható fejlõ-
dés kérdése legalább annyira érinti a társadalomtudományok és a gazdaságtudomány területeit,
mint az anyag- és élettudományokét. Vagyis célszerû, ha a tanuló több pedagógus és ezáltal több
tantárgy szemszögébõl, integrált szemlélettel találkozzon vele. Hiszen az egy-egy tantárgyra
történõ „ráterhelés” következménye az lehet, hogy ez a többlettevékenység elsikkad, különösen
akkor, ha a kimeneti szabályozás vagy az idõkeret nem támogatja azt.

Hogyan tehetõ mûködõvé a fenntartható fejlõdéssel kapcsolatos pedagógiai rendszer? Ho-
gyan bátoríthatók az iskolák ilyen programok kezdeményezésére?

Egyfelõl alapvetõ lenne, hogy az egyes tantárgyak programjában és az alaptantervben a fenn-
tartható fejlõdéssel kapcsolatos ismeretek, kompetenciák és kialakítandó viselkedésminták szere-
peljenek. Ez elõsegítené azt is, hogy a fenntartható fejlõdés pedagógiai céljai a nem természettu-
dományos (fõként biológia) tantárgyak kereteit túllépve az összes mûveltségi területbe integráltan
megjelenjenek. Másrészt elõ kell mozdítani a különbözõ tantárgyakat tanító pedagógusok együtt-
mûködését a fenntartható fejlõdéssel kapcsolatos nevelõmunka segítésére. Ez a kooperációs lehe-
tõség az egyes tantárgyak módszertani megújulásán túl egyes tanári kompetenciákat is fejlesztene.
Ugyanakkor feltétele, hogy ehhez a mûhelymunkához megfelelõ keretek jöjjenek létre.

Segíteni kell azt a folyamatot, hogy a helyi közösségek ismét nagyobb bizalommal fordulja-
nak az iskolák felé. Az iskola ily módon újra központi szerepet tölthet be adott csoport életében.
Az elõzõ szereptõl eltérõen azonban nem a tudás egyfajta raktáraként, hanem a problémák meg-
oldásával kapcsolatos egyfajta logisztikai központként. Ez a folyamat lassú, és nem vertikális
döntések eredménye. Leginkább talán sikeres és eredményes, helyi társadalomra ható projektek
példáján keresztül alakítható – ehhez azonban szükséges ezen jó gyakorlatok minél szélesebb
körû bemutatása.

Az ökoiskolákról

A közoktatási törvény 2003-as módosítása óta a törvény 48. § (3) bekezdése alapján az iskolák-
nak nevelési programjuk részeként el kell készíteniük saját egészségnevelési és környezeti ne-
velési programjukat. Minden magyar iskolának törvényi kötelezettsége intézményi szinten sza-
bályozni, hogy milyen tevékenységekkel segíti elõ a fenntartható társadalom kialakulását. E kö-
telezettségek mellé az oktatási és környezetvédelmi kormányzat az ökoiskola cím
meghirdetésével 2005 óta a legmagasabb szintû állami elismerés lehetõségét is nyújtja mind-
azon iskolák számára, melyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkája kiemelkedõen magas szín-
vonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája értékeit. A cím elnyerése
érdekében az iskolának munkatervet kell összeállítania. Az ökoiskola munkaterve jól illeszthetõ
az iskolák minõségbiztosítási rendszeréhez, szerves részét képezheti a kötelezõ iskolai minõ-
ségbiztosítási programnak, az IMIP-nek. Az ökoiskola cím leginkább a fenntarthatóságra neve-
léssel kapcsolatos iskolai tevékenységek és fejlesztések intézményesülését, folyamatosságának
biztosítását szolgálja. Nem kíván nehezen, csak az iskolák szûk köre által teljesíthetõ extra beru-
házásokat vagy szakmai specializálódást az iskoláktól. Ennek megfelelõen az ökoiskola címet
elnyert iskolákból álló ökoiskola-hálózat sem az iskolafejlesztés egy jól körülhatárolt területén
nyújt szakmai támogatást az iskoláknak, hanem abban segíti õket, hogy iskolafejlesztési munká-
juk bármely területén – legyen az épületrekonstrukció vagy tanártovábbképzés – miként érvé-
nyesíthetik a környezeti nevelés és fenntarthatóság pedagógiájának elveit. Az ökoiskolák mû-
ködése példaként szolgálhat minden olyan magyar iskola számára, amely céljának tekinti a kör-
nyezettudatos, társadalmi részvételre képes állampolgárok nevelését.
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A cím elnyerése pénzügyi támogatással nem jár, ellenben több módon is elõsegíti az iskolák
forrásteremtõ munkáját. Legközvetlenebbül abban az esetben, mikor egy fejlesztési pályázat
célközönsége kifejezetten az ökoiskolák köre. Az elmúlt években erre is volt példa, jelenleg
azonban gyakoribb, hogy a pályázat értékelése során részesítik pluszpontban az ökoiskola cím-
mel rendelkezõ iskolák pályázatait. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv regionális operatív
programjaiban iskolafejlesztési céllal kiírt pályázatok például általában ebbe a körbe tartoznak.
Az ökoiskola cím ezenkívül ráirányítja az iskolák figyelmét a fejlesztendõ területeikre, és össze-
hangolt fejlesztési stratéga kialakítását teszi lehetõvé az infrastrukturális fejlesztésektõl a peda-
gógiai fejlesztéseken keresztül egészen a környezetvédelmi, sõt a közösségi fejlesztésekig.

Az ökoiskola címmel rendelkezõ iskolák egyszersmind tagjává válnak a Magyarországi
Ökoiskolák Hálózatának is. A Hálózat jelenleg több mint 350 tagiskolával mûködik. Ökoiskolák az
ország minden részében, minden régióban, minden megyében találhatók. Mindez mutatja az
ökoiskolai eszme mozgalmi jellegét. A hálózat nem elsõsorban a fenntarthatóság pedagógiája szem-
pontjából elit iskolák gyûjtõhelye kíván lenni, hanem nyitott mindazon iskolák számára, melyek el-
kötelezik magukat fenntarthatóság pedagógiája terén végzett, intézményi szinten tervezett, számon
kérhetõ munka és ennek folyamatos fejlesztése mellett. Az állami és szakmai elismerést igen, de
közvetlen anyagi és szakmai támogatást nem nyújtó cím rendszerének megalkotása és mûködtetése
mellett az ökoiskolák hálózata többféle módon segíti az egyes intézmények munkáját.

Az egyik az ökoiskolák hálózatának honlapja, amely a hálózat egyik legfontosabb, interaktív
kommunikációs eszköze. A www.okoiskola.hu honlap folyamatosan friss hírekkel, publi-
kációkkal, tanári segédanyagokkal, adatbázisokkal áll minden érdeklõdõ rendelkezésére.
A weboldalhoz kapcsolódva mûködik a Magyarországi Ökoiskola Hálózat elektronikus hírleve-
le, mely körülbelül kéthetente tájékoztat a hálózattal kapcsolatos eseményekrõl, hírekrõl, és je-
lenleg több mint 1500 címre jut el.

A mozgalom tagjainak rendszeresen szerveznek találkozókat, konferenciákat. Évente kerül
megrendezésre az Ökoiskolák Országos Találkozója. E találkozók keretében az iskolák tájékoz-
tatást kapnak a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája legújabb hazai és nemzetközi
fejleményeirõl, és egyúttal lehetõség nyílik arra is, hogy bemutassák saját kezdeményezéseiket,
eredményeiket, mélyítsék már meglévõ szakmai kapcsolataikat, illetve újabbakat alakítsanak
ki. Az országos találkozón kívül az ökoiskolák rendszeresen szerveznek kisebb-nagyobb városi,
megyei, regionális tanácskozásokat, eszmecseréket, bemutatóórákat. Az intézmények egyre na-
gyobb része végez jelentõs disszeminációs tevékenységet, helyi és térségi továbbképzések kere-
tében osztja meg saját tudását és tapasztalatait más iskolák pedagógusaival.

A mozgalom fejlõdését biztosítják a továbbképzés és a kutatások. Az OKI és a Közoktatási
Vezetõképzõ Intézet (KÖVI) közösen dolgozta ki az akkreditált ökoiskola-vezetõi továbbkép-
zést. Ennek során a pedagógusok a hálózatba tartozó intézményekkel kapcsolatos kutatásokon,
tapasztalatokon alapuló speciális felkészítést kapnak, hogy a fenntarthatóság pedagógiája terén
a munkájukat a lehetõ legeredményesebben végezhessék. A tanfolyamok egyben az ökoiskolák
hálózatán belüli kapcsolattartás, kapcsolatépítés, tapasztalatcsere fontos színterei is. A tovább-
képzés alapelvei a következõk.

1. Az egyes iskolákban folyó munkára, a meglévõ tervekre építünk, a továbbképzés abban
segít, hogy a vezetõ egyébként is elvégzendõ munkáját eredményesebben tudja végezni.

2. A képzés az ökoiskolák vezetése során felmerülõ kérdésekre összpontosít, a környezeti
nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája gyakorlati módszertanával is ebbõl a szempontból
foglalkozik.

3. A képzésben a minõségfejlesztési szemlélet is érvényesül a gyakorlati feladatok elvégzése
során.
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4. A továbbképzésen az önfejlesztés filozófiája és gyakorlata is jelen van.
5. A képzés jelentõs mértékben a munkáltatáson alapul, amelyre részben a továbbképzés

kontaktórái során, részben az otthoni feladatokon keresztül kerül sor.
6. A képzés nagymértékben épít a többoldalú elektronikus kommunikációra.
A mozgalomhoz való csatlakozás révén az iskolák tehát olyan program megvalósításá-

hoz kapnak naprakész információkat, illetve elsõsorban tapasztalatcsere és együttmûködés
formájában segítséget, amely számukra lényeges nevelési kérdéseket tartalmaz, és amely-
nek elemeit a nevelõtestület az iskolai érdekképviseletekkel egyeztetve dolgozta ki. Egy-
szerûbben: a hálózatba kerülés egy kötelezõ programnak a tényleges tartalommal való meg-
töltését segíti. A megvalósítással és magának a kezdeményezésnek a fenntarthatóságával (a
program következetes, de a menet közben történt változásokat is figyelembe vevõ megvaló-
sításával) kapcsolatban lényeges kiemelni a kritikus visszajelzés szerepét és a közösséghez
tartozás élményét.

Hogyan segíti egymást az ökoiskolai és a szakképzõ tevékenység?

A segédanyag szakmacsoport-specifikus részében konkrét ötletekkel, foglakozásleírásokkal
szolgálunk a gyakorlati pedagógiai munka számára is. Azt gondoljuk azonban, hogy a gyakorla-
ti munka csak akkor lehet igazán hatékony, ha szilárd elméleti alapokon, a rendszerszintû össze-
függések ismeretén alapul, továbbá ha az iskolában dolgozó pedagógusok egyforma vagy leg-
alábbis hasonló értékek, pedagógiai elvek mentén végzik munkájukat. Ezért a következõkben
bemutatjuk, milyen elvi megfontolások miatt fontos, hogy a szakképzõ iskolák is csatlakozza-
nak az ökoiskola-hálózathoz, és fordítva: milyen szakmai elõnyei származnak egy szakképzõ is-
kolának abból, ha ökoiskolává válik.

Az ökoiskolai munka középpontjában álló, a fenntarthatóságra nevelés céljait szolgáló valós
környezeti, társadalmi problémákkal való foglalkozás nemcsak a környezeti nevelés céljait szol-
gálja, hanem erõsíti a szakképzésben részt vevõ diákok önbizalmát, fejleszti személyiségüket.
A fenntarthatóság témakörei mind olyan témakörök, melyek feldolgozása során a diákok való
életben felhasználható releváns tudása gyarapszik, készségeik fejlõdnek. Minden olyan kezdemé-
nyezés, mely ma még sokszor a szakképzésben is érzékelhetõ merev és fõleg passzív diákszerep
változtatását szolgálja, nagyon jól illeszkedik a környezeti nevelés, az ökoiskola-hálózat célkitû-
zéseihez, függetlenül attól, hogy csak egy néhány perces, néhány gyereket érintõ aktivitásról vagy
egy egész iskolát átszövõ kezdeményezésrõl van-e szó.

A szakképzés azért különösen alkalmas terep a fenntarthatóság pedagógiája számára, mivel a
való élethez, a gazdasághoz fûzõdõ kapcsolata sokkal közvetlenebb, mint a közoktatásé.
A szakképzés elsõsorban nem egy újabb iskolafokozat kiszolgálására készít fel, hanem a mun-
kaerõpiacra. Éppen ezért kiemelkedõen fontos, hogy a szakképzésben legyenek jelen a környe-
zeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elemei. Ezeknek az elemeknek a szakképzési
munkában való szerepeltetése ugyanis azt az üzenetet közvetíti a diákok számára, hogy a fenn-
tarthatóság pedagógiájának célkitûzései nem valamiféle idealisztikus vágyálmok, hanem fontos
gazdasági tényezõk.

Az OECD-országok felmérései szerint ma mindenütt egyre nagyobb figyelem kíséri a mun-
kavállalók úgynevezett generikus képességeit és kompetenciáit. Az idetartozó elvárásokat négy
csoportba sorolják: know what (tudni, hogy mit – más szóval tudástartalom), know why (tudni,
hogy miért – azaz az ismeretszerzés célja), a know how (azaz a szakértelem), valamint a know
who (vagyis ismerni a tudás birtokosának személyét, annak egyéni készségeit, attitûdjeit).
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Az oktatással-képzéssel szembeni mennyiségi igények alakulásának egyébként egyik legjel-
legzetesebb adata az, hogy ma a legfejlettebb országokban, az OECD-tagországokban a 25–64
éves korosztályok átlagosan 62%-a jár valamilyen tanfolyamra. Szûkítve a kört, a 25–34 év kö-
zöttieknél ez az arány 72%! Az oktatási és képzési programok ilyen növekvõ igénybevétele el-
lenére ugyanakkor sok országban – sajnálatos módon – a felnõtt populáció tagjai körében mind
súlyosabb problémákat okoznak az alapmûveltségi hiányosságok; ez alól még a gazdaságilag
legfejlettebb társadalmak sem kivételek. Vagyis alapvetõ elvárás az, hogy a felnõttek képessé
váljanak a tanulás képességének megõrzésére és arra is, hogy a legfontosabb tartalmakra emlé-
kezzenek. Ez fiziológiai okokból, agyunk mûködésmódja miatt1 csak akkor lehetséges, ha a ta-
nult elemek többféle megközelítésben, gyakorlatban is alkalmazva, többször elõkerülnek.

Hol kapcsolódik a fenntarthatóság a munkaadók elvárásaihoz?
Egyrészt ott, hogy szemléletében a tudáselemeken túl a kompetenciák fejlesztésére koncent-

rál. Ezeknek a birtokában a szakiskolákból kikerülõ tanulót olyan potenciállal ruházhatjuk fel,
amelynek során felelõs, autonóm személyiséggé válhat, aki ugyanakkor képes egy már mûködõ
csapat tagjává válva másokkal aktívan együttmûködni. A döntések vállalásához, a csoportban
való mûködéshez az kell, hogy a tanuló merjen kezdeményezni, próbálkozni, legyen önbizalma
és motivációja a felmerülõ problémák megoldásához, és javaslatait, ötleteit érthetõen jelezze
társainak. Fontos elem még a másik elfogadása, a másik álláspont megértése is, amelyet a cso-
portos tevékenység során sajátíthat el az ember. Lényeges tudnunk azt is, hogy ennek hagyomá-
nyos színterei (a nagycsalád, az egyházi közösségek, szociális hálózatok) megszûntek, háttérbe
szorultak vagy feldarabolódtak. Az ökoiskolák a szervezeti kultúra fejlesztésén túl abban is elõ-
remutató tevékenységet végeznek, hogy a tanári team példaadó lehet a tanulók számára is.

Másrészt abban segíti az ökoiskolai munka a munkavállalói készségek fejlesztését, hogy az
egyéni felelõsséget, a teljes rendszer megfogására, átlátására való igényt fejleszti a tanulókban.
Teszi mindezt úgy, hogy – mivel a folyamatra és nem elsõsorban a végeredményre koncentrál –
nem terheli a teljesítmény kényszerének nyomásával a résztvevõket.

Harmadrészt pedig ott, hogy a projektek során a tanulók megtanulják kiszûrni a számunkra
releváns információkat, kapcsolatot találnak az egyes tantárgyak elemei között, és lehetõségük
van a már megtanultakat más közegben, más összefüggésekben ismételni, alkalmazni. A tanulás
tanulásán túl közvetlen haszon, hogy a befejezett projekt produktuma folyamatosan szem elõtt
van, és elkészítésének élménye miatt idõrõl idõre felemlítõdik vagy elõkerül. Ezzel megkönnyí-
ti, hogy a feldolgozott tartalmak – különösen azért, mert érzelmi élmények is kötõdnek hozzájuk
– a hosszú távú memóriában rögzüljenek.

Negyedrészt a fenntarthatóság pedagógiája lehetõséget kínál arra is, hogy az úgynevezett
„tölteléktárgyakat” értékes tartalommal, valódi tevékenységgel töltsük meg. Számos tan-
tárgy esetében – amelyeknek a tanulók nem látják közvetlen hasznát késõbbi szakmájukkal
kapcsolatban – az alacsony óraszámok mellett a közömbösség is komoly probléma. Ráadá-
sul néhány esetben szinte lehetetlen vállalkozás a tankönyvek tartalmát elsajátíttatni. És ta-
lán egy az egyben nem is érdemes. Ha azonban olyan problémákat keresünk, amelyek a ta-
nulók napi tevékenységeihez is kapcsolódnak és amelyek a szaktárgyhoz is köthetõk, a gya-
korlatias megközelítés (konkrét produktum) révén a tanulók is érdemesnek tartják az órán
való aktív részvételt.
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Pedagógusszerep és ökoiskola

A legtöbb vonatkozásban a tanárok jelentik az iskolai sikerek tengelyét: hiába kerül bele egy esz-
merendszer az alaptantervbe, minõségpolitikai rendszerekbe vagy oktatáspolitikai reformokba, ha
figyelmen kívül hagyják a tanárok motivációit. Az egyik legjobb példa erre az információs és
kommunikációs technikák beleillesztése az iskola és az osztályok életébe. A tanárok ilyen irányú
jártassága nélkül ugyanis ezek a hatékony tanulási eszközök kihasználatlanok maradnának. A ta-
nártól mindamellett el is várják, hogy az intézmény struktúrájában alkotó módon tevékenykedjen
(pedagógiai programok átdolgozása), kollégáival együttmûködve dolgozzék, emellett képes le-
gyen kielégíteni a tanulók egyéni igényeit is. Ezeknek a szerepeknek nagyon nehéz a hagyomá-
nyos keretek között megfelelni. Talán ez az oka annak, hogy hazánkban mind a pályakezdõk,
mind pedig a nyugdíjazás elõtt álló pedagógusok körében rendkívül magas a kiégés aránya.

Mitõl lesz jó a tanári munka? Egyik eleme minden bizonnyal a szakmaiság. Ez akkor jelent va-
lós erõt, ha a tanár reagál az oktatással szembeni elvárásokra. Ezek az ambíciók egyre gyarapod-
nak, ami egyúttal számos feszültség forrása. Ezek áthidalásának egyik lehetõsége, ha az iskola
környezetével, a helyi közösségekkel mind szorosabb kapcsolatra törekszünk. Segíteni kell azt a
folyamatot, hogy a helyi közösségek ismét nagyobb bizalommal forduljanak az iskolák felé. Az
iskola ily módon újra központi szerepet tölthet be adott csoport életében, az elõzõ szereptõl elté-
rõen azonban nem a tudás egyfajta raktáraként, hanem a problémák megoldásával kapcsolatos
egyfajta logisztikai központként. Ez a folyamat lassú, és nem vertikális döntések eredménye. Leg-
inkább talán sikeres és eredményes, helyi társadalomra ható projektek példáján keresztül alakítha-
tó, ehhez azonban szükséges e jó gyakorlatok minél szélesebb körû bemutatása.

A jó tanári munka másik eleme a hitelesség, melynek számos tényezõje van. Idetartozik a pe-
dagógus személyiségén túl a közösségi szerepvállalása, kapcsolati tõkéje, elismertsége, iskolán
és közösségén belüli reputációja is. A kapcsolati háló bõvülésén keresztül ezt ismételten erõsítik
a helyi kapcsolódású projektek.

A pedagógusok mentálhigiénés helyzetének felmérésekor komoly problémaként jelentkezett
az, hogy a tanárok elszigetelõdnek a társadalomtól, egyfajta iskolabörtönbe záródnak, ahol sajá-
tos helyi szabályrendszernek és elvárásoknak kell megfelelniük. A helyi közösségekkel kialakí-
tott partnerség és az ennek révén folyamatosan, iskolán kívülrõl érkezõ visszajelzések elõre-
mozdítják megújulásunkat.

Ahhoz, hogy egy pedagógus a motiváltságát, szakmai kompetenciáit gondozza, olyan terepre
és tevékenységekre van szüksége, ahol ezt megteheti. A fenntarthatóság pedagógiája – a hagyo-
mányos tanár-diák szereppel kapcsolatos paradigmaváltással – erre kínál alternatívát.

A hagyományos szemlélet szerint az iskola a tanulás helye, ahol a tudományt lehet elsajátíta-
ni, illetve mûvelni. A fenntarthatóság pedagógiája ezt a képet két helyen is megkérdõjelezi.

Egyrészt a tanulási folyamat nemcsak az iskolában (fõként nem kizárólag a tantermekben)
zajlik, hanem annak környezete is megfelelõ terepet ad – ez összhangban van más modern peda-
gógiai törekvésekkel. Számos tevékenység feltételezi a hagyományos keretek fellazítását, a kü-
lönbözõ más környezetekben (de nem feltétlenül a természetben) végzett vizsgálatokat, kutako-
dást, cselekvést.

Másrészt az iskola egyik feladata, hogy érzékennyé tegye a tanulókat azok iránt a problémák
iránt, amelyeket a tudomány meg tud vizsgálni, amelyekkel az foglalkozik és amelyekre megoldást
keres. Megtanít „érteni a tudomány nyelvén”, megmutatja, hogyan segíti a tudomány a világban
való tájékozódást. Elsajátíttatja a tudomány kifejezõeszközeit, megérteti annak érvelési módját.
Ezek a törekvések megegyeznek a természettudományos mûveltség modern pedagógiai megközelí-
tésével, és elsõsorban tevékenység-, gyakorlat- és élményközpontú oktatást feltételeznek.
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A különbözõ gyakorlati problémák vizsgálatakor a tudományos megközelítésen túl a fenn-
tartható fejlõdés pedagógiájában a középpontban állnak a helyi tradíciók, optimalizált megoldá-
sok. Ezek az adott tantárgy keretében végzett projektben hasznosnak mutatják a tárgyi ismerete-
ket – vonzóvá téve a tárgyat –, ily módon a kérdés alapú tanulás és a fenntartható fejlõdés peda-
gógiájának törekvései összhangban vannak egymással.

Az ökoiskolai munka során az iskolában vagy annak közvetlen környezetében a mindennapok
során elõforduló problémák vizsgálatára kerül a hangsúly. Természetükbõl fakadóan ezeknek a
problémáknak a gyökerei a helyi hagyományok értelmezésével érhetõk el, s így megoldásukhoz fel-
tétlenül szükséges a kisközösség ismerete, a közösségi tudás feltérképezése és alkalmazása.

A pszichológia proaktívnak nevezi azt a hozzáállást, amikor az egyén az õt érintõ kérdések
közül azokkal kapcsolatban cselekszik, amelyekre közvetlenül hatással lehet. Amennyiben si-
kerül ezekre tényleges hatást gyakorolnia, általában hatókörébe vonhat olyan tényezõket is,
amelyekre addig nem volt befolyással.

Ez a proaktivitás megjelenik az ökoiskolák megközelítésében is. A fenntartható fejlõdés té-
makörében a tanulók olyan projekteket terveznek, és ezekben olyan kérdéseket vetnek fel, ame-
lyekkel mindennapi életük során találkoznak, és amelyekre szeretnének hatást gyakorolni. A he-
lyi közösség problémáin elindulva bõvül azoknak az ismereteknek és készségeknek a köre,
amelyeknek révén a tanuló befolyással lehet mikrokörnyezetére. Ha bõvül azoknak a problé-
máknak a köre, amelyekre közvetlenül hatást gyakorolhat, akkor ez hatással lehet azokra a té-
nyezõkre, amelyekre eredetileg csak közvetett hatást gyakorolt (vagy semmilyet) – bevonva
azokat a csoport cselekvési körébe. Ez a hatókörbõvülés önmagában is siker és meghatározó él-
mény az egyén és a csoport számára is.

A fentiekben láttuk, hogy a helyi közösséggel kapcsolódás a tanári tekintélyt növeli. Ez annál is
jelentõsebb, mivel jelenleg az iskola sokat veszített társadalmi presztízsébõl. Ez különösen hangsú-
lyos az életmóddal, életvezetéssel, környezeti neveléssel kapcsolatos területeken annak ellenére is,
hogy a társadalmi szervezetek programjai iskolai környezetre, szerepekre csak nehezen, sok komp-
romisszum árán adaptálhatók. Szükség lenne tehát az adott iskolára szabott programokra!

Az is igaz azonban, hogy ennek a folyamatnak a kézben tartása a pedagógus részérõl a tanár-
képzés során elsajátított tartalmakhoz képest különleges ismereteket (egyebek mellett helyis-
meretet, a kisközösség tagjainak, hagyományainak értõ ismeretét), valamint megfelelõ kompe-
tenciákat igényel. A partneri viszony magával hoz egyfajta kiszolgáltatottságot is: elveszítjük
tökéletességünk (gyakran frusztráló és mindenképpen hamis) nimbuszát, és kénytelenek va-
gyunk valós reakcióinkkal, igazi személyiségvonásainkkal dolgozni, felfedve közöttük gyenge-
ségeinket, hibáinkat is. Ez elsõre riasztóan hangzik (és talán az egyik oka annak, hogy sok kollé-
ga nehezen vehetõ rá csapatmunkára, kooperációra), ugyanakkor leggyakrabban valóban csak a
látszat elvesztésérõl van szó. Ráadásul képességeink, kompetenciáink egy része csakis a közös
munka során mutatkozhat meg, míg mások csakis a folyamatban való aktív részvétel révén erõ-
södhetnek. Megfelelõ tréningek és tanári hálózatok mûködése pedig nagyban hozzájárulhat a
nehézségek leküzdéséhez.

Diákok az ökoiskolában

A diákok gyakran macska-egér játékot játszanak a tanárokkal, amelynek kereteit a hagyomá-
nyos tanórák jelentik. Régóta tudott, hogy ezek mögött a játszmák mögött gyakran a kudarc ke-
rülése, a sikertelenség leplezése, a teljesítménykényszer miatti frusztráció, megfelelõ kommu-
nikáció hiánya áll.

15



Érdekes tanulságai vannak a tanulói attitûdökkel és véleményekkel foglalkozó tanulmányok-
nak. Ezek a kutatási projektek (így az Európa 15 országában 15 évesek körében végzett átfogó
felmérés, a Relevance of Science Education vagy ROSE) is felhívják a figyelmet arra, hogy a ta-
nulók leginkább több figyelmet, törõdést szeretnének kapni, elsõsorban arra vágynak, hogy vé-
leményüket, kételyeiket megoszthassák, és azokat a tanáraik és társaik meghallgassák. Szintén
erõsen igénylik a tevékenységekben való aktív, felelõsségteljes részvételt, és ezért még idõ-
vagy energiaigényes munkát is hajlandók végezni. Ennek nyilvánvaló nehézsége a magas osz-
tálylétszámok és kisszámú tantárgyi órák esetén jelentkezik, egyik feloldási lehetõsége pedig a
tanórán kívüli tevékenységekben van. Ezeket ugyanis kevésbé köti a szûkös idõkeret, a kimene-
ti szabályozás miatti idõkényszer, és általában a résztvevõk létszáma is alacsonyabb (hiszen
ezek nem kötelezõek) – mindezek kötetlenebb légkört alakíthatnak ki, ami az egymásra figye-
lést segíti.

A felmérések szerint a tanulók továbbá életközeli, gyakorlati tudást szeretnének (Jenkins,
2006), olyan dolgokra kíváncsiak, amelyeknek a mindennapjaikban közvetlenül is látják hasz-
nát vagy bizonyítékát. Az iskolai munka során a tanulóközpontú tevékenységeket részesítik
elõnyben (Schreiner, 2006), habár a tanítási órákon ezek fordulnak elõ kisebb arányban
(Lavonen et al., 2005). Ezek a kutatási adatok egyértelmûen hangsúlyozzák a módszertani meg-
újulás szükségességét (Jenkins, 2006), különösen az általános iskolában, mivel annak a késõbbi
attitûd kialakításában nyilvánvalóan meghatározó szerepe van (Millar– Osborne, 1998). Ugyan-
akkor hazai vizsgálatok arra utalnak, hogy az általános iskolai természettudományos órák mód-
szertanilag változatosabbak a középiskolainál.

A fenntarthatóság pedagógiája egyrészt jól illeszkedik ezekhez a tanulói elvárásokhoz: szo-
katlan formában, gyakorlatias, valós kérdésekre reagáló tevékenységeket kínál, amelyeknek
fontos eleme a megbeszélés.

Másrészt éppen a nem hagyományos tevékenységformáknak köszönhetõen három további
fontos lehetõséget kínál. A közös munka, a tanár facilitátori és a diák aktív résztvevõi szerepbe
való helyezése révén felborítja a bevált szerepeket, rögzült tranzakciós sémákat. Ezzel lehetõsé-
get ad arra, hogy az örök ellenkezõk véleményt nyilvánítsanak vagy a visszahúzódók is szerep-
hez jussanak. A tanulás mint közösségi szerepvállalás lehetõséget nyújt a késõbbi életre való
felkészülésre. Egyúttal magát a pedagógust is „helyzetbe hozhatja”.

Az iskola olyan tereppé válhat, ahol érdekes, a tanulók napi életéhez képest is releváns törté-
nések zajlanak, amelyekre õk maguk is hatással lehetnek. Egy ilyen iskolába érdemes bejárni.

Mivel a fenntarthatóságra épülõ projektek tanulói kérdésfelvetés alapján alakulnak ki, ezért a
leszakadóknak is lehetõséget kínálnak a fejlõdésre, hiszen esetleg éppen õk hozzák a megoldan-
dó kérdést, vagy az õ tapasztalataik révén oldható meg az adott probléma. Egészen szerencsés
esetben még az is kiderülhet, hogy a bizonyos területen lemaradt diák egyes intelligenciái igenis
fejlettek, vagy adott területen õ is tehetséges.

De miért akarna egy diák a fenntartható fejlõdéssel foglalkozni? Gyakori vád, hogy a fiatalok
közömbösek a fontos problémák iránt. És ez mindaddig így is van, amíg ezeket eldöntött, lezárt
kérdéskörként kezeljük.

Ken Webster (2004) arra mutat rá, hogy nem szabad a fenntarthatóság problémakörét mint
valami megoldhatatlan problémahalmazt bemutatni a diákoknak. Szerinte ahhoz, hogy a diákok
lehetõséget lássanak a fenntarthatósággal való foglalkozásban, be kell mutatni, hogy léteznek
olyan gazdasági irányzatok, melyek segíthetik a fenntarthatóság megvalósulását. A gazdasági
témák beemelésével az idõsebb diákok is könnyebben megszólíthatók, hiszen pályaválasztásuk
során alapvetõen a gazdaság és nem a környezetvédelem szempontjai motiválják õket. A fenn-
tarthatóságra nevelés csak akkor lehet sikeres, ha segíti, hogy a diákok elfogadják az iskolát.
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A diákok akkor fogadják el az iskolát, ha látják, hogy segíti õket az életben való boldogulásban.
Mindezért a fenntarthatósági kérdéskörökben rejlõ izgalmas kihívásokat kell a diákok számára
bemutatni. A gazdaság fenntarthatóvá tétele, a jelenlegi, jobbára lineáris jellegû, sok energiát
használó, rengeteg hulladékot produkáló gazdasági rendszereknek az átszervezése cirkuláris, a
hulladékot alapanyagnak tekintõ, nem termék-, hanem szolgáltatás-központú2 gazdaságra igen
izgalmas kihívás. Ráadásul mindez nemcsak egyszerû futurista ábránd, hanem egy prosperáló
üzleti filozófia, melynek alapmûve, a Michael Braungart–William McDonough szerzõpáros
Bölcsõtõl a bölcsõig címû kötete a HVG Kiadó gondozásában magyarul is megjelent. A szerzõ-
páros így ír minderrõl könyvében:

„Az ökohatásosság elve a természeti anyagfolyamatokat tekinti követendõnek a termelésben
is. Ennek az elvnek az értelmében az ipar által elõállított tárgyaknak hasznos életük, majd kise-
lejtezésük után a természetet kell táplálniuk, vagy ha ez nem lehetséges, akkor egy zárt rend-
szerben kell újrahasznosulniuk. Az emberi tevékenységnek úgy kell hozzájárulnia a természet
növekedéséhez, ahogy azt egy állandóan terebélyesedõ tölgyfa teszi, folyamatosan segítve az
ökoszisztémát, még azután is, hogy elpusztul és elkorhad.”3

Diákjainkkal együtt érdemes elgondolkodni azon, milyen lehetõségek állnak elõttünk, ha
nem alkalmazunk új gazdasági megközelítéseket. Alapvetõen négy jövõforgatókönyvet lehetsé-
ges ebben az esetben felvázolni:

1. Önkéntes egyszerûség – az emberiség önkéntesen visszafogja fogyasztását.
2. Vissza a múltba – múltbeli gazdasági, technológiai megoldások alkalmazása a megoldás.
3. Titanic-mentõcsónak – menjen minden, ahogy eddig, a vesztesekkel nem kell törõdni.
4. Ökodiktatúra – kemény állami szabályozással érjük el a fenntarthatóságot.
Ha ezt a négy forgatókönyvet felvázoljuk tanítványainknak, és arra biztatjuk õket, hogy kö-

zösen próbáljunk alkotni egy ötödiket, melynek megvalósításért érdemes dolgoznunk, bebizo-
nyosodhat, mennyire hasznos pedagógiai eszköz a jövõvel való foglalkozás. A jövõrõl való
gondolkodás egyenrangúvá teszi a beszélgetõ feleket, hiszen a jövõvel kapcsolatban minden-
ki csak feltevésekkel, véleményekkel rendelkezik. A jövõ nyitott dolog, amirõl mindenkinek
van véleménye, így a vitakultúra is fejleszthetõ. A jövõvel való foglalkozás hasznos a rend-
szergondolkodás fejlesztése szempontjából is, hiszen rávilágít arra is, hogy nem létezhet egy-
szerû megoldás egy bonyolult problémára. A fent bemutatott, szándékosan leegyszerûsített
jövõforgatókönyvekrõl való reagálás borítékolhatóan minden diákcsoportot többdimenziós
jövõforgatókönyvek megalkotására ösztönzi.

Ezzel el is érkeztünk a kompetencia-központú fenntarthatóságra nevelés egy sarokkövéhez: a
rendszergondolkodáshoz. Akár a fenntarthatóságra nevelés céljából, akár alanyából, a diákból
indulunk ki, egyértelmû, hogy csak rendszerszintû megközelítések lehetnek eredményesek.
A fenntarthatóság sem érhetõ el úgy, hogy fenntarthatóvá tesszük a vízgazdálkodásunkat, úgy,
hogy nem termeljük meg a szükséges élelmet. A fenntarthatóság problémáit csak egységes
rendszerben lehet szemlélni. Ugyanígy nem várhatunk környezettudatos gondolkodást egy
olyan diáktól, akinek a fejében nem áll össze, hogy a földrajzórán tanultak segítségére lehetné-
nek a társadalomismeret-órán felbukkanó problémák megoldásában. Egy olyan oktatási rend-
szer, mely a világot csakis tantárgyakra bontva képes bemutatni, nem fordít figyelmet arra, hogy
a darabokban felépített tudás és kompetenciarendszer egységes egésszé szervezõdjön a diákok
fejében, személyiségében, bizonyosan képtelen arra, hogy a fenntarthatóság eszméit értõ, a saját
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érdekelt, hogy ugyanazt a fénymennyiséget minél olcsóbban állítsa elõ számomra. Senkinek nincs szüksége mo-
sógépre. Tiszta ruhára van szükségünk.

3 http://www.fo.hu/hu/konyv/ismeretterjeszto_1/termeszettudomany/bolcsotol_bolcsoig



cselekvési lehetõségeit ismerõ és azokkal élõ embereket neveljen. Fel kell ismerni és tudatosíta-
ni kell elsõsorban magunkban és kollégáinkban, hogy a fenntarthatóságra nevelés a diákok szá-
mára személyiségfejlesztést, érdekes, megoldásra váró kihívásokat, az érdekérvényesítõ képes-
ség növelését és végül, de nem utolsósorban perspektivikus (fõleg zöldgalléros4) munkalehetõ-
ségeket kínál az élet minden területén. Ne azért foglalkozzon egy diák a fenntarthatósággal,
hogy megmentse a Földet, hanem azért, mert jól érzi magát e tevékenységek közben, és mert be-
látja, hogy az így elsajátított képességek segítségével elsõsorban saját maga – és csak mintegy
mellékesen a bolygó egésze is – jobban fog boldogulni a jövõben.

Hogyan válhat egy szakiskola ökoiskolává?

A rendszerszerû kompetenciafejlesztés csak úgy lehetséges, ha az iskola maga is rendszerszerû-
en kezeli a fenntarthatóságot, nem csak diákjaitól várja el.

Egy iskola akkor válik igazán a fenntarthatóságot szolgáló intézménnyé, vagyis ökoiskolává,
ha mûködése minden területét áthatja a fenntarthatóság.5 E célt csak hosszú évek munkája árán
érik el általában az iskolák. Webster négy fázisra osztja azt a folyamatot, amíg egy iskola fenn-
tartható iskolává válik, ezek: felfedezõ, felmérõ, stratégiai, illetve kifejlett szakasz.

A felfedezõ szakaszban egy-két érdeklõdõ pedagógus ismerkedik a fenntarthatóság eszme-
rendszerével, és alkalomszerûen bevezet néhány kapcsolódó megoldást az iskola életébe.

A felmérõ szinten már egy nagyobb pedagóguscsapat – általában a tantestület egészének tá-
mogatásával – felméri az iskola egészének mûködését a fenntarthatóság szempontjából, és ahol
erre lehetõség nyílik, lépéseket tesz.

A stratégiai szakaszban – az elõzõ szakaszok eredményeire támaszkodva, de már az iskola-
vezetés által vezérelten vagy legalábbis támogatva – a teljes iskolára vonatkozó terv készül, és a
fejlesztések ezek alapján többé már nem ad hoc módon folynak az iskolában.

A kifejlett szakaszban a stratégiai tervezés a fenntarthatóság pedagógiája területén az iskola
normális mûködésének részévé válik. A futó folyamatok eredményei és a visszajelzések alapján
változtatja az iskola terveit, azokon a pontokon, ahol szükség van rá. Szerencsére a világon min-
denütt és hazánkban is egyre több iskola érte el már a négy fázis valamelyikét, és évrõl évre egy-
re fejlettebb szakaszba jut.

Kívánjuk, hogy a füzetbõl olyan ötleteket merítsenek, amelyek megerõsítik a hasonló mód-
szerek alkalmazása során már megszerzett tapasztalataikat, illetve inspirálják munkájukat ab-
ban, hogy további helyi projekteket kezdeményezzenek, segítve ezzel iskolájuk és környeze-
tünk – végsõ soron pedig bolygónk – élhetõbbé válását.
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4 Barack Obama amerikai elnök ígérete szerint például 5 millió zöldgalléros, vagyis a környezetvédelem, fenntart-
hatóság területén tevékenykedõ új álláshelyet teremtenek az USA-ban tíz éven belül. http://www.time.com/
time/health/article/0,8599,1809506,00.html (2008. október 26).

5 Ennek részleteirõl bõséges tájékoztatást nyújt az ökoiskolák honlapja: www.okoiskola.hu.
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I. Mezõgazdaság mint környezetterhelõ tényezõ

A mezõgazdaság nem volt egész története során szennyezõ hatású.

A mezõgazdaság hagyományos modellje

A mezõgazdasági tevékenység ún. hagyományos modellje lényegében nem járt jelentõsebb

környezetszennyezõ hatásokkal. A növénytermesztés során – a betakarított növényi részek kivé-
telével – a növénymaradványok visszakerültek a talajba, illetve a vadon élõ vagy a haszonállatok
táplálékául szolgáltak. Az állati trágya növényi tápanyagként hasznosult, és az ember – a lét-
fenntartási céllal betakarított zöldtömeg kivételével – lényegében minden szerves hulladékot
visszajuttatott a talajba. A hagyományos modell tehát a természetes ökoszisztémákhoz hasonlóan
az anyag- és energiaáramlás zárt rendszerének kialakítására és a külsõ erõforrások korlátozott
volta miatt – a rendelkezésre álló erõforrások maximális hasznosítására törekedett. A fõtermék
mellett a melléktermékeknek is jelentõs szerepük volt, takarmányként, trágyaként, illetve tüze-
lõként hasznosultak, lényegében hulladékképzõdés nélkül, ami ökológiai szempontból minden-
képpen elõnyös volt.

A természetesnél ugyan alacsonyabb szinten, de kialakult egy megközelítõleg egyensúlyi álla-

pot. A növénytermesztés és állattenyésztés ugyanis térben egységet alkotva volt jelen, egy olyan
stabil ökológiai rendszerként, amely nagyon kevés szennyezõdést juttatott a környezetbe.

A környezet szempontjából káros hatásokkal is járt a hagyományos modell, ugyanis a talajok

tápanyagtartalmának elszegényedését idézte elõ, ahogyan sem a defláció, sem az erózió vonat-

kozásában nem tudott megfelelõ védelmet nyújtani. Ez mindenekelõtt a szakértelem és a megfe-
lelõ eszközök hiányára vezethetõ vissza, de szerepet játszott benne a birtokstruktúra kedvezõt-
len irányban történõ módosulása is. Az alacsony termelékenységgel összefüggésben – a népes-
ség növekedésével összhangban – a mezõgazdasági terület a természetes élõvilág rovására
növekedett. Mindez a természetes táj átalakításán kívül a fajgazdagság csökkentése irányában is
hatott, igaz, idõben meglehetõsen hosszan elhúzódóan és mérsékelt ütemben.

A hagyományos modell napjainkban is jellemzõ, mégpedig a Föld országainak nagyobbik, a
fejlõdõ országokból álló csoportjára.
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A mezõgazdaság iparszerû modellje

A 20. században a fejlett országokban a II. világháborút követõen a relatíve olcsó ipari eszközök
kínálatának növekedése, az élõmunka drágábbá válása, illetve a mezõgazdasági termékek iránti
fokozódó kereslet eredményeként a mezõgazdaság hagyományos, zárt rendszere véglegesen
felbomlott, és az iparszerû modell vált általánossá azáltal, hogy az agrárium nyitottabb lett más
ágazatok – elsõsorban az ipar – irányában. Az ipari eszközök és technológiák alkalmazása álta-
lánosan elfogadottá vált a mezõgazdaságban. Mindez együtt járt a technokrata ipari fejlesztési
logika uralomra jutásával az agrárszférában, ami a környezet állapotának nagyfokú és addig is-
meretlen mértékû leromlásával járt. Az iparszerû modellben létrejön a szinte teljesen gépesített

mezõgazdaság (1. kép), amely a mezõgazdasági üzemek méretének megnövekedését igényli, il-

letve eredményezi.

1. kép. Talajmûvelõ és növényvédõ gépek

A vegyszerek használata gyors ütemben elterjed. A mezõgazdasági kemizálás fõbb terüle-

teit a mûtrágyázás, a kémiai eredetû takarmánykiegészítés, a növényvédõ szerek, illetve mû-

anyagok alkalmazása alkotja, amelyek közül az utóbbi kettõ jár a legnagyobb környezetkáro-

sító hatással.

A növényvédõ szerek használata a modern mezõgazdálkodásban szintén igen súlyos kö-
vetkezményekkel jár. Elegendõ csupán a közvélemény figyelmét a környezet védelmének
fontosságára irányító DDT-botrányra utalnunk. A növényvédõ szerek igen komoly változáso-
kat okoznak a természetben, mégpedig az ökológiai rendszerek egyensúlyában elsõsorban.
A peszticidek hatásspektruma általában nagyon széles, és számos igen káros maradékhatásuk
is van (1. ábra).
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1. ábra. A DDT bioakkumulációja

Az állattenyésztésben is a nagyüzemi módszerek válnak követendõvé, ami által az elkülönül a nö-
vénytermesztéstõl. A szakosított állattenyésztõ telepeken nagymértékben keletkeznek olyan mellékter-

mékek, amelyeket már nem tud – bizonyos esetekben a gazdaságosabb ipari helyettesítõ anyagok-esz-

közök miatt már nem is kíván – felhasználni a növénytermesztés, sem maga az állattenyésztés (2. kép).
A nagyüzemi állattartó telepeken nagy mennyiségben és koncentráltan keletkeznek egyéb

szennyvizek, valamint állati hullák is.
Az állattenyésztéssel összefüggésben célszerû utalni a takarmányokba kevert hormonok,

antioxidánsok, antibiotikumok, étvágygerjesztõk, gyógyszerek, növekedésszabályozó, illetve

egyéb anyagok alkalmazására, amelyek az állatoknál anyagcserezavarokat, a meddõség elõfor-

dulásának fokozódását, a betegségek iránti fogékonyság növekedését okozhatják. Természete-

sen elkerülhetetlen ezeknek az anyagoknak az élelmiszerekbe kerülése, tehát az azokat fogyasztó

emberre is veszélyesek lehetnek.

A termelés növelésével egyidejûleg növekvõ mennyiségû melléktermékeknek – a hasznosí-
tás hiánya miatti – felhalmozódása jelentõsen szennyezi a környezetet.

A szerves trágyák túlzott alkalmazása többek között nagy veszélyt jelenthet a talajvizekre,
amelyek ugyanis jelentõsen elszennyezõdhetnek, ha a szerves trágyák elérik õket. Szintén káros
hatásként jelentkezhet a talajok savanyodása is.

A hígtrágyával végzett öntözés veszélyt jelenthet mind az emberi, mind az állati egészségre a

benne elõforduló és az öntözött területekre fertõzõképes állapotban kikerülõ, jórészt az ismert

antibiotikumokkal szemben rezisztens baktériumok miatt.

2. kép. Iparszerû sertéstelep a szomszédságában „hígtrágyatóval”
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Az ipari fejlesztési logika eredményeként a növénytermesztésben a monokultúra, az állatte-
nyésztésben a túlméretezett állattartó telepek létesítése vált követendõ céllá.

A környezetre gyakorolt hatás szempontjából legjelentõsebb és legjellemzõbb mezõgazdasá-

gi tevékenységekként, illetve eljárásokként a talajmûvelés, a kemizálás, a szerves trágyázás, az

öntözés, a mezõgazdasági gépek használata és az állattenyésztés jelölhetõ meg.

Talajmûvelés alatt a vetõmagvak csírázásához, valamint a növények további fejlõdéséhez
szükséges talajállapot mechanikai eszközökkel történõ elõállítása érdekében végrehajtott mû-
veleteket értjük. Mindezen célok megvalósításához elengedhetetlen a talaj számos tulajdonsá-
gának megváltoztatása, ami igen gyakran – közvetlenül vagy közvetve – kedvezõtlen környeze-
ti hatásokat okoz.

A talajok egyoldalú igénybevételének következménye a talajok szerkezetének és tápanyag-
(humusz-) tartalmának romlása, adott esetben egyre nagyobb területek talajának elsavanyodása.

A technokrata fejlesztési logika leértékelte a természetes adottságok és erõforrások, illetve a

hasznosításukra szolgáló sok évszázados termelési tapasztalatok (pl. vetésváltás, az állat termé-

szetszerû tartása) jelentõségét, az ebbõl származó hátrányokat pedig az ipari anyagok és eszkö-

zök egyre nagyobb mérvû felhasználásával kívánta ellensúlyozni. Kiemelten jelentkeznek sok
helyütt a földvédelmi (földmennyiség-védelmi) problémák, ugyanis a megnövekedett népesség
élelmiszerigénye miatt mind nagyobb területeken válik szükségessé a mezõgazdasági tevékeny-
ség, a civilizáció révén azonban mind több területet építenek be, így a mezõgazdaság olyan terü-
leteket is mûvelésbe von, amelyek megmûvelése ökológiai szempontból káros.

Napjaink mezõgazdasága – különösen a száraz és félszáraz területeken – nem tudja nélkülöz-
ni az öntözést a megfelelõ terméshozamok betakarításához (3. kép). A nem megfelelõen meg-
tervezett és végrehajtott öntözésnek azonban igen súlyos következményei lehetnek, jóval na-
gyobb károkat okozhatnak akár egész vízgyûjtõ rendszerek vízháztartásában, mint amennyi
hasznot hoznak.

3. kép. Öntözõrendszerek alkalmazása

A mezõgazdaság intenzifikálása vagy másként az ún. „zöld forradalom” a legfejlettebb or-
szágokban is a talajok potenciális termõképességének csökkenését, a talajvíz és a felszíni vizek
mezõgazdasági eredetû elszennyezõdését vonta maga után, összességében a termõföldek kiszi-
polyozásával, a mezõgazdaság szennyezõvé válásával járt. Számos fejlõdõ országban több évti-
zedes késéssel ugyan, de szintén ezek a folyamatok játszódnak le.

A technikai fejlõdés természetesen nem maradt hatás nélkül a mezõgazdaság területén
sem, így az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb teret nyert a gépek alkalmazása mind a nö-
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vénytermesztésben, mind az állattenyésztésben. Ennek a folyamatnak mérséklõdése a jövõ-
ben sem várható.

A mezõgazdasági erõgépek, illetve munkagépek mindenekelõtt a levegõt szennyezik kipufogó

gázukkal, de igen jelentõs zaj- és vibrációs ártalmakat is elõidéznek, és ezeknél is súlyosabbak a

taposási és olajkárokozások (2. ábra).

2. ábra. Az olaj mozgása a talajban

Az állattenyésztés révén is következhetnek be akár radikális változások is a környezetben.
A legjellemzõbb károsító faktor ezen a területen a – korábban már más összefüggésben emlí-
tett – trágya-, mindenekelõtt hígtrágyaképzõdés és -elhelyezés. Hasonló károkat okozhat – bizo-
nyos mennyiséget meghaladóan, a legeltetéssel összefüggésben – a legelõkre kijutó állati szer-
ves trágya, valamint a (fél)nomád állattartás keretében rohamosan emelkedõ állatszám miatti
túllegeltetés (4. kép).

4. kép. A túllegeltetés következménye

Az integrált termelés és az ökológiai gazdálkodás

Az 1970-es évektõl mind nyilvánvalóbbá vált, hogy az iparszerû mezõgazdaság válságba jutott.
Ez mindenekelõtt az ipari termékek – energiaválság miatti – árszínvonal-emelkedésének a kö-
vetkezménye. Hozzájárult ehhez a felismeréshez a környezetvédelmi követelmények, a fenn-
tartható fejlõdés szempontjai figyelembevételének fokozódó igénye a mezõgazdaságban is. Az
alkalmazott ipari termékek megdrágulása újra ráirányította a figyelmet a melléktermékek takar-
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mányozási, trágyázási, illetve egyéb irányú hasznosítására, valamint a természeti adottságok-
hoz történõ alkalmazkodás jelentõségére. Az iparszerû modell meghaladására két fejlesztési
irányzat látszik alkalmasnak, amelyiknek egyike az ún. integrált mezõgazdasági termelés.

Az integrált termelés az iparszerû modell szélsõségeinek, illetve káros hatásainak kiküszöbö-
lésével, a hagyományos termelési módszerek, agrotechnikai eljárások és elvek, valamint a ter-
mészeti adottságok fokozott figyelembevételével törekszik a környezetkímélõ és gazdaságos
mezõgazdasági termelés (3. ábra) megalapozására (fenntartható agrártermelés).

3. ábra. Az alkalmazkodó növényvédelem eszköztára

Mindez a továbbiakban is feltételezi a technikai-technológiai fejlesztés eredményeinek fel-
használását, azonban az iparból származó anyagokat már csak kisegítõ jelleggel és szigorúan el-
lenõrzött körülmények között kívánja alkalmazni, a lehetõ legkisebb környezetterhelés mellett.
A másik, az iparszerû modellt meghaladni szándékozó irány az ökológiai gazdálkodás, mely kü-
lönbözõ irányzatainak közös nevezõjeként az iparszerûség tagadása, elsõsorban a természetes
folyamatokra és anyagokra való hagyatkozás jelölhetõ meg.

A kemikáliák használatának mellõzése ugyanakkor fokozott szakértelmet és figyelmet igé-
nyel a termelõtõl, jelentõsen megdrágítja a termelési folyamatot és ezáltal az elõállított terméket
is. Hosszú távon a két irányzat összeolvadása prognosztizálható.

II. Mezõgazdaság mint a környezeti állapot fenntartója

A mezõgazdaság és a környezet között igen kiterjedt kapcsolatrendszer áll fenn. A mezõgazda-
ság közvetlen és jelentõs hatást gyakorol a környezetre, ugyanakkor így van ez ellentétes irány-
ban is, hiszen a környezet összetevõi, illetve azok állapota alapvetõen meghatározza a mezõgaz-
dasági tevékenység jellegét, eredményességét, sõt magát a létét is. Az agrárium igen széles kör-
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ben jelentkezik szennyezõként, azonban mindezeknek a káros hatásoknak az ellenére a
környezet megóvásához is döntõen hozzájárult és hozzájárulhat.

Az ipari megoldások elterjedését megelõzõen a termelõk sokkal nagyobb mértékben ki vol-
tak téve a környezeti hatások „szeszélyeinek”, vagyis a mezõgazdasági termelés jobban függött
a természettõl, mint napjainkban. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a természettel harmóniában vé-
gezték tevékenységüket, hiszen már csak a létfenntartási megfontolások is erre kényszerítették
õket. Mindezek következtében tehát jelentõsen hozzájárultak a talaj minõségének megõrzésé-

hez-védelméhez, a vidék elszennyezésének megelõzéséhez, a természet megóvásához.

A mezõgazdaság – amennyiben tekintettel van a környezetvédelmi követelményekre – nem-
csak az ökológiai egyensúly fenntartásában mûködik közre, hanem a természeti erõk, illetve
más gazdasági szektorok okozta környezetkárosítások hatásait is jelentõs mértékben ellensú-
lyozni, illetve orvosolni tudja. Elegendõ csupán arra utalni, hogy milyen súlyos következmé-
nyekkel is járna – a természetes környezet vonatkozásában is – akár csak egy jól körülhatárolt
területen a mezõgazdálkodás teljes felszámolása. Valójában a mezõgazdasági termelõk koránt-
sem õrizték meg maradéktalanul a tevékenységük terepéül szolgáló környezetet, és ma sincs ez
másként.

Célszerûbb úgy fogalmazni, hogy a mezõgazdasági termelésnek széles körû lehetõségei van-
nak annak a környezeti állapotnak, illetve tájnak a fenntartásában, amely éppen az õ több évszá-
zados átalakító tevékenységének alapján alakult ki.

III. Fenntartható agrárfejlõdés

A gazdasági fejlõdés a jövõ mezõgazdaságában nem a mennyiségi eredmények növelését jelen-
ti, hanem minõségi irányultságot.

A „fenntartható fejlõdés” olyan gazdasági növekedést jelent, amely harmonizál a természeti

erõforrások regenerálódásával és a környezetterhelés asszimilációs képességével. Segítségével
elérhetõ a folyamatos, mennyiségében korlátozott, de minõségében korlátlan gazdasági növeke-
dés, a természeti erõforrások és a környezetterhelés harmonizálása, az életminõség javulása
(4. ábra).

4. ábra. A fenntartható mezõgazdaság
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A „fenntartható mezõgazdaság” olyan mûvelési mód, melynek során megõrizhetõk a mezõ-
gazdaság alapjául szolgáló természetes erõforrások.

Gyakorlata többek között a vetésforgók alkalmazására, a szerves tápanyagok utánpótlására, a
talajkímélõ mûvelési módszerekre, a szintetikus növényvédõ szerek és mûtrágyák használatá-
nak jelentõs csökkentésére épül. Éppen ezért (talajkészleteink állagmegóvása, a termesztés ká-
ros környezeti hatásának megelõzése, kiküszöbölése érdekében) az elõttünk álló évtizedekben a
vegyszerek és ipari eredetû energiaforrások felhasználásának csökkentésére, a terméshozamok
növelésére, a gazdasági kockázat és a költségek minimalizálására kell törekedni. Könnyû belát-
ni ugyanis, hogy a teljes értékû emberi táplálék fõ forrásai még sokáig a mezõgazdasági termé-
kek lesznek, melyek elõállítása a növények terméshozamának állandó növelését biztosító talaj-
termékenységen alapul.

IV. Szakképzési lehetõségek a környezettudatosság kialakításában

A szakképzés alapfunkciója az emberi erõforrás munkakultúrájának átfogó fejlesztése s ugyan-
akkor az egyén konkrét szakmai-foglalkozási szerepekre, munkakörökre, technológiákra törté-
nõ felkészítése. A szakképzés tehát egy olyan „híd”, amely a felnövekvõ nemzedék számára az
oktatási rendszerbõl a munka világába vezet, s amelyen az egyén élete során a foglalkoztatásban
szükségszerûen jelentkezõ feszültségeken túljuthat.

Szakmai alapozó képzés (9–10. évfolyam; szakmai alapozó elmélet és gyakorlat)
A tanulók megismerhetik a szakma gyakorlásához kapcsolódó természet- és környezetvédelmi
ismereteket, ezek szerepét tudják megfelelõen hangsúlyozni, kiemelni. Megismerik a szakmá-
hoz kapcsolódó higiéniai követelményeket, és tudják ezeket a gyakorlatban alkalmazni. Tisztá-
ban vannak a szakmai ártalmak emberi szervezetre gyakorolt hatásával, képesek az egészségká-
rosodás megelõzésére.

Szakképzés (11–12–13., ill. 13–14–15. évfolyam; szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek)
A tanulók elsajátítják a szakmaspecifikus munkát, birtokába jutnak az alapvetõ környezetvédelmi
és a környezetgazdálkodási ismereteknek. Ki tudják emelni a tevékenységük környezetterhelõ ha-
tásait, megismerik a védekezés lehetõségeit (hulladékkezelés stb.), a környezetbarát technológiá-
kat, a környezetbarát anyagokat, a termékek használatát, elsajátítják az anyag- és energiatakarékos
gazdálkodási módokat. Üzemlátogatás során megismerik a szakmához kapcsolódó (helyi) létesít-
ményeket, figyeljék meg a helyes környezetvédelmi technológiákat a gyakorlatban, tudják mérni
a környezetet károsító elemek hatásait szakmaspecifikus eszközökkel.

Alkalmazható módszerek
• a tanulói aktivitást igénylõ módszerek elõtérbe helyezése
• érzelmi minták közvetítése, élménygazdag helyzetek megteremtésével
• viselkedési minták közvetítése, példamutatás
• ismeretek, tapasztalatok közvetítése
• az egyéni, kiscsoportos és nagycsoportos, tömeges hatás megfelelõ alkalmazása
• a nevelõi tevékenység mellett adekvát módon alkalmazandó a tanulói és együttes tevé-

kenységek kombinálása
• akciók
• terepi formák
• projektmódszer
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• aktív, kreatív munka (természetvédelmi és fenntartási munkák, rekonstrukciós munkák,
madárvédelmi feladatok, szelektív hulladékgyûjtés, rend- és tisztasági verseny)

• közösségépítés (csoportszervezés a környezeti nevelés érdekében)

V. Néhány megvalósult projekt bemutatása

Ökoiskola lévén, tanulóinkat igyekszünk környezettudatosan nevelni, így az oktatásban a tan-
terv adta lehetõségek szerint konkrét feladatokat adunk diákjainknak, ilyen volt például a kom-
posztálás téma feldolgozása figyelemfelhívó plakát készítésével.

1. Szerves anyagok a környezetünkben (elméleti háttéranyag)

Kommunális hulladék csökkentésének lehetõsége

Az emberiség a történelme során igyekezett a Föld kincseinek kiaknázására mind az ipari nyers-
anyagok, mind a mezõgazdálkodás terén. Az ember a növénytermesztés és az állattenyésztés ki-
alakulásával megteremtette a biztos táplálékforrás lehetõségét, azonban rá kellett döbbennie a
tápanyag-visszapótlás fontosságára.

A települések megjelenése egy új probléma kialakulását eredményezte, nevezetesen a hulla-
dék megjelenését környezetünkben. A mai fogyasztói társadalom a Föld értékes nyersanyagai-
ból hulladékot készít (5. kép). Alapvetõ ok a mindig új és új „szükségletek” kielégítése, hiszen
csak az áruk materiális elfogyasztása ad teret a termelés-fogyasztás további növelésének.

5. kép. „Szeméthegy” (Hulladékkezelési nehézségek a nagyvárosokban?!)

A környezettudatosan gondolkozó ember a természeti erõforrásokkal való takarékoskodást,
a környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálását, a hulladék keletkezésének
megelõzését a felhasznált anyagok minél teljesebb hasznosítását, újrahasznosítását tartja elsõd-
leges szempontnak. El kell jutni arra a következtetésre, hogy kevesebb hulladékhoz másfajta fo-
gyasztásra, lenne szükség. Ezzel az ismertetõ anyaggal az a célunk, hogy a felnövekvõ nemze-
dék tagjaiból tudatos fogyasztót neveljünk, aki maga dönti el, hogy valójában mire van szüksé-
ge, és a vásárlásainál figyelembe veszi döntéseinek ökológiai következményeit is.

31



A szemléletmód változásán túl nagyon fontos a képzõdõ hulladék mennyiségének és veszé-
lyességének csökkentése, a keletkezõ hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a vissza
nem forgatható hulladék környezetkímélõ ártalmatlanítása.

Mi is a hulladék?

„A másként meg nem határozott termelési, szolgáltatási vagy fogyasztási maradékok valame-
lyik csoportjába tartozó tárgy vagy anyag, amelytõl birtokosa megválik, megválni szándékozik,
vagy megválni köteles.” (2000. évi XLIII., a hulladékgazdálkodásról szóló törvény)

Más megfogalmazásban a hulladék azon anyagok összessége, amelyek keletkezésük helyén
(háztartás, gyárak stb.) haszontalanná váltak, de anyagfajtánként külön gyûjtve még másodla-
gos nyersanyagként hasznosíthatók.

A legegyszerûbben a háztartásban és a ház körül keletkezett szerves eredetû hulladékok
hasznosíthatóak komposztálással.

A komposztálás

Egy kis történelem

Eredetét tekintve a latin „compositus” szóból származik, ami azt jelenti, hogy „összetett”.
A komposztkészítés majdnem egyidõs a talajmûveléssel, már a rómaiak és a görögök is ismer-
ték. Az elsõ említés a szerves trágyák kezelésérõl és alkalmazásáról, i. e. 2350-bõl Akkád mezo-
potámiai városból származik.

Az I. században a Talmud szerint egy igazán vallásos ember a trágyát csak feldolgozva használja.
Hollandiában, a nagy népsûrûség miatt, már az 1500-as években intenzív trágyakereskede-

lem alakult ki. A gazdák az árnyékszékek tartalmára árveréseken pályáztak. A trágyahamisítást
szigorúan büntették.

A XVIII. század vége felé már nemcsak az emberi és állati trágyát gyûjtötték össze, hanem az
elpusztult állatok vérét és húsát is. 1809-ben Thaer megalkotta a humusz elméletét, mely szerint
a növények tápanyagainak legfontosabb forrása a humusz. A növényeket tarló- és gyökérma-
radványok alapján humuszgyarapítókra és humuszfogyasztókra osztotta.

A XX. század elsõ felétõl napjainkig a komposztálás a biogazdálkodást folytató mezõgazda-
sági üzemekben gyakran alkalmazott eljárás, emellett egyre többen folytatják a komposztálást
saját kiskertjükben is (6. kép).

6. kép. Komposztálóedények a kertben
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A komposzt: földszerû, sötétbarna színû, magas szervesanyag-tartalmú anyag (9. kép),
amely szerves hulladékokból, maradványokból, elsõsorban mikroorganizmusok tevékenységé-
nek hatására jön létre, megfelelõ környezeti feltételek mellett (oxigén, nedvességtartalom).

7. kép. Ilyen a jó minõségû komposzt

A lebontás és az átalakulás eredményeképpen jól irányított körülmények között a talaj humusz-
anyagaihoz hasonló, nagy molekulájú, szerves anyagban gazdag termék képzõdik (5. ábra).

5. ábra. Humuszképzõdés folyamata

Mi szükséges a komposztáláshoz?
• Megfelelõ hely
• Komposztálható szerves anyag
• Néhány kerti szerszám
• Komposztálóedény

Megfelelõ hely: jó vízelvezetésû és árnyékos legyen.
A legpraktikusabb a konyhához és vízhez közel, lehetõleg olyan helyen, ahol átmenetileg tárol-

hatóak a szerves hozzávalók. A halmot ne helyezzük faház, fakerítés vagy fából készült dolgok
közvetlen közelébe, mert a fa idõvel elkorhadhat. Fontos, hogy a hely elvezesse a vizet, mert az
állóvíz lelassítja az érést. Beton- vagy aszfaltfelületre nem ajánlatos halmot építeni, mert így a ta-
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lajban élõ mikroorganizmusok nem tudnak munkához látni. Szárazabb területeken ideális lehet a
halom számára, ha egy fa alá helyezzük. A fa árnyéka meggátolja a halom túl gyors kiszáradását, s
a lombkorona elegendõ napfényt ereszt át nappal. Ha a halom árnyékban van, akkor ritkábban kell
megnedvesíteni. Hidegebb területeken ajánlott a halmot a direkt napfénybe állítani. Nem a legfon-
tosabb szempont ugyan, de lehetõleg ne fenyõ-, eukaliptusz-, babér-, oleander- és diófa vagy bo-
rókabokor alá állítsuk a komposzthalmot, mert ezek a növények olyan savakat termelnek, ame-
lyek gátolhatják a növények fejlõdését. A tapasztaltabb komposztálók gyakran állítják a halmot
olyan helyre, ahova a következõ évben ültetni szeretnének valamit.

Komposztálóedény készíthetõ pl. hulladék fából. Egy egyszerû és hatékony komposztláda
megépítésének egyik legkönnyebb módja az, ha négy használt raklapot erõsen összekötünk. Mi-
után a négy raklapot élére állítva elkészült a négyzet alapú láda, erõsítsük össze az oldalait kötél,
lánc vagy drót segítségével. Egy ötödik raklappal padlót is gyárthatunk a ládának, hogy jobban
átjárja a levegõ (8. kép). De a komposztot szabadtéri halmokban is készíthetjük. Az edény vagy
láda mellett az szól, hogy segít rendben tartani a halmot, tartja a hõt és a nedvességet, és a célok-
nak városi környezetben is gyakran megfelel.

8. kép. Raklapból készített komposztálóedény

Aprító és szerszámok: ásó, lapát, vödör stb.

Komposztálható szerves anyagok (6. ábra):
a) konyhából, háztartásból származó zöldségtisztítás hulladékai
b) kertbõl lehullott gyümölcsök,
c) levágott fû,
d) tojáshéj,
e) gyomok virágzás elõtt,
f) kávé- és teazacc,
g) lomb (kivétel a diófa lombja),
h) elszáradt szobanövénylevelek, szalma,
i) virágföld, összeaprított ágak, fahamu,
j) állatok trágyája,
k) elszáradt virágok,
l) gyapjú-, pamut-, lenvászonmaradék.
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Nem kerülhet a komposztálóba:

a) mûanyagok,
b) porszívó-gyûjtõzacskó,
c) hús, csont, fertõzött, beteg növények,
d) sütõolaj, ételmaradék,
e) forgalmas utak mellõl vágott fû (magas nehézfémtartalma miatt).

6. ábra. Komposztálható anyagok

A komposztálás lényege

A komposztálás semmiben sem különbözik a természetben lezajló humuszképzõdési folyamat-
tól. Gondoljunk az õsszel lehulló falevelekre, amelyek a különbözõ élõlények számára téli bú-
vóhelyet, másoknak táplálékot biztosító, puha szõnyeget vonnak az erdõk talajára. A komposz-
tálás tulajdonképpen természetes folyamat, melynek során a szerves anyagok különbözõ
mikroorganizmusok (elsõsorban gombák és baktériumok) segítségével tápanyagokban gaz-
dag humusszá alakulnak. Tehát a természet nyújtotta „technológiával” ezek a parányi élõlé-
nyek a számunkra hulladéknak tûnõ szerves alapanyagokból a növények számára nélkülözhe-
tetlen tápanyag-visszapótlásra alkalmas humuszt készítenek.
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A komposztálás végrehajtása

A komposztáláshoz félreesõ, árnyékos helyre van szükség. Ha találunk ilyet a kertben, telepít-
sünk oda egy levegõsen rakott komposztkeretet, melybe idõrõl idõre beleönthetjük a konyhából
és a ház környékérõl származó szerves hulladékokat.

Az érési folyamat szempontjából fontos mindezen anyagok rétegezettsége (9. kép):
• alul szálas, laza hulladék legyen (pl. ágdarabok, lomb),
• majd jöhet vegyesen a kerti (40%) és háztartási (60%) maradvány.

9. kép. Az alapanyagok rétegezése

A nyersanyagok egy része komposztálás elõtt valamilyen elõkezelést igényel, ilyen az õrlés,
aprítás, préselés. A jobb komposztminõséghez, ill. a biztonságosabb éréshez sokszor adalék-
anyag (pl. agyagõrlemény, agyagos talaj, kõzetliszt, mész) felhasználására van szükség. Ezekkel
javulhat a komposzt ásványianyag-tartalma, az érés során csökkenthetõ a tápanyagveszteség.

A komposztálás szakaszai

A komposzt érése során különbözõ fázisokat figyelhetünk meg, amelyeket – leginkább a hõ-
mérséklet változása alapján – négy fõ szakaszra különíthetünk el:

Az elsõ szakasz a mikroorganizmusok (gombák, baktériumok és sugárgombák) felszapo-
rodásával kezdõdik. (Ez utóbbiak különleges csoportot képviselnek: fejlettségük szerint a bak-
tériumok és a gombák között foglalnak helyet, és mivel antibiotikumokat termelnek, igen fonto-
sak a komposzt fertõtlenítésében.) Ilyenkor a halomban mérhetõ hõmérséklet 40 °C körüli, mely
ideális „munkahelyi környezetet” jelent a komposztáló élõlények számára. Ebben a szakaszban
megindul a könnyebben bomló anyagok (fehérjék, szénhidrátok) átalakulása.

A második szakasz a hõmérséklet emelkedésével kezdõdik. Az elõzõ szakasz mikroorga-
nizmusai elpusztulnak, helyettük a hõkedvelõ (termofil) és a hõtûrõ (termotoleráns) fajok kerül-
nek elõtérbe: 50 °C felett elõször a hõkedvelõ gombák, 65 °C felett pedig a spóraképzõ baktériu-
mok száma növekszik. Itt a nehezen bomló anyagok (pl. cellulóz) bontása is megkezdõdik.

A harmadik szakasz az átalakulásé, a hõmérséklet 45 °C körüli: a könnyen bomló szénhid-
rátok és fehérjék mellett a cellulóz és a lignin bomlása is befejezõdik.

A negyedik szakasz az érés fázisa, a hõmérséklet tovább csökken, míg végül eléri a környe-
zetét. A halom benépesül talajlakó állatokkal (giliszták, százlábúak, pókszabásúak, csigák stb.),
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amelyek a nagyobb szerves anyag felaprításával foglalatoskodnak. A komposzthalom egyéb-
ként számos élõlényt vonz, akár mint lakhely, akár mint „étkezde”. A benne lakók hozzájárul-
nak az átalakítási folyamathoz.

E négy szakasz hosszát elsõsorban a komposztálás intenzitása és az átforgatások száma hatá-
rozza meg.

A komposztálás során gondoskodni kell arról, hogy a lebontó szervezetek jól érezzék magu-
kat, ellenkezõ esetben hamar eltûnnek a helyszínrõl. Hogy ezt megelõzzük, megfelelõ körül-
ményeket kell számukra biztosítani:

• Az alapanyagok (teafû, falevél stb.) összeállításánál fontos a megfelelõ szén/nitrogén
arány (30:1) biztosítása. Ha túl sok a szén, a folyamat csak nagyon lassan – ha a felesleges
szén CO2 formájában eltávozott – indul be. Ellenkezõ esetben, a felesleges nitrogén am-
mónia formájában jut a levegõbe. Minél öregebb, fásabb egy anyag, annál több szenet; mi-
nél frissebb, lédúsabb, zöldebb, annál több nitrogént tartalmaz.

• A komposztálás során a mikroorganizmusoknak megfelelõ mennyiségû vízre is szüksé-
gük van. A kedvezõ nedvességtartalom 40-60%: ha vízhiány lép fel, a spórás mikroorga-
nizmusok eltûnnek (ilyenkor a komposzt szétesik a kezünkben), ha viszont túl magas a
nedvességtartalom, rothadási folyamat indul meg (ilyenkor összenyomva víz folyik ki a
komposztból).

• Ha a nyersanyag levegõtlenné válik (összeáll), elszaporodnak benne az oxigénmentes
(anaerob) környezetet igénylõ baktériumok, és a komposzt rothadni kezd. Ezért az anyag-
nak olyan lazának kell lennie, olyan gyakran kell átforgatni, és annyi fanyesedéket kell tar-
talmaznia, hogy benne a levegõáramlás folyamatos legyen.

• A komposztok felhasználása az érettségi fok alapján történik. A hulladék összetételétõl
függõen 3-4 hónap után talajjavításra alkalmas anyagot kapunk, 6-8 hónap után pedig
talajként felhasználható, érett komposztot állíthatunk elõ. Ez utóbbit használhatjuk talaj-
javításra, fák telepítésekor ültetõgödörbe helyezve, virágcserepekbe, balkonládákba, az
ökológiai gazdálkodásba stb.

A komposztálás elõnyei:
1. A komposztálás jelentõsen csökkenti a háztartásokból elszállítandó hulladék mennyisé-

gét.
2. A keletkezõ humuszanyagok javítják a talaj szerkezetét, védik a talajt az eróziótól, javít-

ják annak víz- és hõháztartását.
3. A növényi eredetû hulladékokat hasznosan juttathatjuk vissza a természet körforgásába.
4. A komposzttrágyázás hatása sokkal tovább tart, mint minden más szerves trágya hatása.
5. Kiküszöbölhetõk a túlzott mûtrágyahasználat környezeti problémái (pl. talajsavanyodás,

eutrofizáció).
6. A komposztálás elõsegíti a tanulók környezettudatos magatartásának fejlõdését.

A komposztálásprojekt bemutatása

A projekt célja:
• A kommunális hulladék csökkentési lehetõségének bemutatása
• A háztartásokban keletkezett szerves hulladék újrahasznosítási eljárásának megismerése
• A komposzt felhasználása

Az oktatás személyi feltételei: Bármilyen szakos természetismeretet tanító tanár.
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Az oktatás tárgyi feltételei:
1. Tanterem
2. Laptop és projektor
3. Internet
4. Filctoll, színes ceruza
5. Ragasztó
6. Csomagolópapír
7. Színes papír
8. Írószerek
9. Ragasztógyurma

Elsajátítandó kompetenciák:
• Korábban megszerzett környezetvédelmi ismeretek alkalmazása
• Önálló munka az ismeretszerzésben
• Együttmûködés a közös termékalkotás érdekében

Kapcsolódó kompetenciák:
• Kommunikációs készség
• Kooperáció, szervezés
• Pontosság, precizitás

Alapkészségek fejlesztése:
• Olvasás
• Beszéd
• Szövegértés
• Szabálykövetés

A projekt rövid áttekintése

Projektegységek Feladatok A munkáltatás
lehetõségei

Egyéb

1. projektegység Bevezetõ: komposztálás ppt.
Feladat: Motiváció
(képek, információk megfigyelése)

Egyéni munka Füzet, toll, ceruza
Jegyzetkészítés

2. projektegység Csoportok kialakítása
(6 fõ/csoport)

Frontális munka Spontán csoportalakítás

3. projektegység Képek gyûjtése
Anyagok, eszközök kiválasztása

Csoportmunka Internet, www.szike.zpok.hu
www.komposztalj.hu
www.komposzt.hu
filctoll, színes ceruza, színes
papír, ragasztó, csomagolópapír

4. projektegység Plakátkészítés Csoportmunka

5. projektegység Az elkészített plakátok bemutatása Csoportmunka Csoportszóvivõ, csoporttársak

Motiváció

Néhány kép a „hulladékhegyekrõl”, a komposztálásról! Komposztképek ppt. (elektronikus
publikációban csatolva).
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Az elõzetes ismeretek és tanulmányok alapján a tanulók csoportonkénti (6 fõ/csoport) foglal-
koztatási formában komposztálásra felhívó plakátokat készítettek, megadott szempontok alapján.

A szempontok a következõk:
1. csoport: Készítsen plakátot a helyi lakosságnak a települési önkormányzat részérõl
2. csoport: Készítsen plakátot általános iskolások részére
3. csoport: Készítsen plakátot saját iskolatársai részére
4. csoport: Készítsen plakátot egy kerület lakóközösségének
5. csoport: Készítsen plakátot egy hulladékgyûjtõ és -lerakó telep szemszögébõl

Az elkészített plakátok

1. A helyi lakosság számára a települési önkormányzat részérõl készített
figyelemfelhívó plakátok:
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2. Egy hulladékgyûjtõ és -lerakó telep szemszögébõl készített plakát:
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A munka számítógép és internet segítségével is elvégezhetõ, egyes tanulócsoportok esetében
ez eredményesebb lehet. Néhány így készült plakát:

Az elkészített plakátokat a csoportok szóvivõi ismertetik az osztály elõtt.
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2. Környezeti állapot leírása, hatótényezõk és hatásviselõk vizsgálata

Ezt a tevékenységet a szakképzésben részt vevõ, bármely tanuló el tudja végezni az alapvetõ
szakmai ismeretek birtokában.

Az oktatás személyi feltétele: bármely elhivatott agrár- vagy természettudományos végzett-
ségû kolléga képes ezt a tevékenységet koordinálni.

Az oktatás tárgyi feltételei: írószerek, papír, fényképezõgép, szakanyagok, internetelérési
lehetõség.

Rövid elméleti segédlet

Környezeti elemek:

Föld, levegõ, víz, élõvilág, épített környezet, táj, ember

A környezetállapot leírása:

Az állapotváltozások becslésének folyamatában lényeges lépés a hatásterületen lévõ környezeti
elemek és rendszerek állapotának a leírása. A legtöbb esetben elsõsorban minõségi jellegû, va-
lamint átfogó mennyiségi adatok szolgálnak a vizsgálat kezdeti szakaszában a környezet, a kör-
nyezetállapot leírására.

Az egyes környezeti tényezõk felsorolása helyett sokkal fontosabb, hogy a közöttük fennálló
kapcsolatok megvilágításba, illetve a környezetállapot leírásába bekerüljenek.

Fontos, hogy ismerjük a környezet reagálását az adott hatótényezõre, amelyet az érintett
elem vagy rendszer érzékenysége határoz meg.

Hatótényezõk és hatásviselõk:

A hatótényezõk a környezeti változások okai, ezért megjelenítésükhöz a vizsgált tevékenységet
olyan önálló részekre kell felbontani, amelyek mint hatótényezõk jelennek meg. E lépést körül-
tekintõen elvégezve, a vizsgálni szükséges hatásfolyamat feltérképezése megkönnyíthetõ. Ve-
gyük példa gyanánt egy új létesítmény hatásvizsgálatát, ahol meg kell határozni a szállítás okoz-
ta hatótényezõket. Elsõ látásra nyilvánvaló hatótényezõ a területfoglalás, a felépítmény léte,
amely a tájképváltozás alapja. További hatótényezõ a szállítási mûvelet, amely zaj- és rezgéski-
bocsátással jár, a porképzõdés, amely levegõszennyezõdéssel jár és veszélyezteti az élõvilágot,
talajszennyezést okoz stb.

Hatásviselõk a környezeti elemek.
A hatásterület az a terület, ahová eljut az emisszió (immisszió formájában). A légszennye-

zésnél az uralkodó szélirány és sebesség, a légkör stabilitása, valamint a felszínborítottság (épü-
letek, magasabb növények) a meghatározó. A talaj- és a vízszennyezésnél hasonló paramétere-
ket kell figyelembe venni, mivel a talajszennyezés a talajvízen keresztül történik. Figyelembe
kell venni a feszín burkoltságát, a felszín alatti és feletti vizek rendszerét, valamint az adott terü-
let geológiai felépítését: vízzáró vagy vízvezetõ kõzetek alkotják-e a területet. A zajszennyezés
terjedése függ a hanghullám energiájától, a hõmérséklettõl, a páratartalomtól és a felszín borí-
tottságától. Hangfogó falakat szoktak építeni.
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Egyszerû mátrixmódszer alkalmazása

A tevékenységi alternatívák részlépései és a környezeti komponensek között az elsõdleges köl-
csönhatások azonosítását szolgálja.

Jelölés: x, ha kölcsönhatás állapítható meg a tervezett tevékenység (projektkomponens) és a
környezeti komponens között. Abban az esetben, ha nincs kölcsönhatás a komponensek között,
a cellát üresen hagyjuk.

A tevékenység szakaszai

Hatásviselõk

Környezeti elem Környezeti rendszer Ember

Telepítés Területfoglalás

Építés

A létesítmény
megjelenése

Kapcsolódó
tevékenységek

Balesetek

Megvaló-
sítás

Üzemelés,
mûködés

Kapcsolódó
tevékenységek

Balesetek,
meghibásodások

Felhagyás
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A következõ képen egy elképzelt helyszín látható, természetesen a valóságban is elõfordul-
hat hasonló.

Egy eredendõen mezõgazdasági területen hígtrágyás tartástechnológiájú sertéstelep mûködik.
A feladatunk, hogy vizsgáljuk meg a létesítendõ telep várható környezeti hatásait.

1. tevékenység: Készítsünk helyszínrajzot a területrõl!
2. tevékenység: Jellemezzük a telep környezetét (esetleg fotókkal)!
3. tevékenység: Töltsük ki az egyszerû hatás mátrixot!
4. tevékenység: Értékeljük a kapott eredményeket!
5. tevékenység: Beszéljük meg közösen az esetlegesen problémás területeket!
6. tevékenység: Vitassuk meg a jobbítási lehetõségeket!

A megfigyeléseket lehet egy-egy környezeti elemre is irányítani, fõleg fiatalabb vagy gyen-
gébb képességû csoportok esetében, esetlegesen a Környezetvédelem Jeles Napjainak aktualitá-
sa szerint.
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3. Levegõminõség-vizsgálati módszer zuzmókkal projekt

Napjainkban a zuzmókat elsõsorban mint a kén-dioxid-terhelés jelzõ szervezeteit (indikátorait)
veszik figyelembe.

A kén-dioxid (SO2) nagyobb mennyiségben ott keletkezik, ahol kéntartalmú fosszilis tüzelõ-
anyagokat (szén, olaj) használnak (például az ipari és a háztartási tüzelés során, a hõerõmûvek-
ben). A szennyezõ anyagok a levegõbe jutásuk után elõbb-utóbb a csapadékkal vagy porral
leülepszenek a földfelszínen, ez az úgynevezett savas ülepedés, mely károsítja az élõ szerveze-
teket, így a zuzmókat is.

A zuzmófajok területi elterjedésének térképes ábrázolása alkalmas a különbözõ
levegõszennyezettségi területek elhatárolására.

E levegõminõségi vizsgálatok azért fontosak, mert így tudjuk meghatározni azokat a helye-
ket, amelyek több odafigyelést érdemelnek, felkutatni a szennyezés okát, és lehetõleg megszün-
tetni azt, de legalább mérsékelni a szennyezés mértékét.

A levegõminõség-vizsgálat zuzmók segítségével jól illeszthetõ a mezõgazdasági szakmai
képzés gyakorlatához.

Minden szakmai képzés tartalmaz környezetvédelmi információkat, a települési környezet
állapotának folyamatos nyomon követése is hasznos lehet a mezõgazdasági termelésben.

Így összekapcsolható és megvalósítható növényismereti gyakorlat keretében, éghajlattani is-
meretek megszilárdításában, termesztési gyakorlatokon, az iskolai környezet kialakításában.

Bioindikáció

Minden szervezet a környezet hatásaira mint ingerre reagál. A felvett ingerek reakciókat válta-
nak ki, amellyel az élõlények a környezet állapotát jelzik. Ezt nevezzük bioindikációnak.

Biológiai indikátorok azok a szervezetek, amelyek elõfordulása, életképessége és reakciója a
terhelés hatására megváltozik.

Amellett, hogy a fizikai és kémiai mérõmûszerek pontos mennyiségi adatokat szolgáltatnak a
különbözõ szennyezõ anyagokról, mégsem adnak valós képet az élõ szervezeteket érõ szennyezõ-
dés mértékérõl, illetve az elõidézett hatásáról. Az élõ szervezetek által szolgáltatott adatok alapján
viszont következtetni lehet az ember egészségének potenciális veszélyeztetettségére is!

A levegõ- és a talajszennyezõdés kimutatására – többek között – különbözõ növényfajokat, a
vízszennyezõdés megállapítására állatfajokat használnak fel.

Az indikátorfajok elsõsorban elõfordulásukkal vagy hiányukkal jelzik meghatározott kör-
nyezeti faktorok (víz, levegõ, talaj stb.) minõségének változását. E célra azok a fajok alkalma-
sak, amelyek tûrõképessége kicsi a meghatározott környezeti faktorokkal szemben, azaz szûk-
tûrésûek. (A legtöbb zuzmófaj a légköri szennyezettségre szûktûrésû.)

Az indikátorokat általában a következõ típusokba sorolják:
Pozitív indikátorok azok, amelyek elõfordulásukkal, megjelenésükkel jeleznek, a negatív in-

dikátorok viszont eltûnésükkel jelzik a környezet változását (az utóbbiak sorába tartoznak a leg-
érzékenyebb zuzmófajok).

A különbözõ környezeti feltételek között élõ, általában nagy elterjedésû fajok csak korláto-
zott mértékben használhatók indikátorként, mivel az adott környezeti tényezõ nagymértékû in-
gadozását képesek elviselni, késõbb reagálnak, mint a szûktûrésû fajok.

A szenzitív indikátorok rendkívül érzékenyek a szennyezõ anyagokkal szemben, csökken az életké-
pességük, károsodásukat külsõ tünetek is jelzik. (A legtöbb zuzmófaj ebbe a típusba tartozik.)
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Az akkumulációs indikátorok szervezetükben a különféle szennyezõ anyagokat rendszerint
károsodás nélkül halmozzák fel. Egyes fajok csak meghatározott szennyezõ anyagokat akku-
mulálnak.

A növények akkumulációs rátája eltérõ a különbözõ levegõszennyezõ anyagokkal szemben.
(A zuzmók például a nehézfémeket egészen nagy mennyiségig károsodás nélkül képesek raktá-
rozni telepeikben.)

A zuzmók továbbá lehetnek:
• Passzív indikátorok: ekkor a természetben, elsõsorban fák kérgén élõ (epifita) fajokat

használunk a különbözõ szennyezõ anyagok kimutatására.
• Aktív indikátorok: ebben az esetben a meghatározott feltételek között elõkészített indiká-

torszervezeteket (zuzmókat) táblára erõsítve helyezzük ki a vizsgálandó területre. (Ez a
módszer leginkább Németországban és Svájcban terjedt el olyan mintavételi helyeken,
például autópályák mellett, ahol nincs fa.)

A környezetszennyezõdés komplex hatásának kimutatására, mérésére mind elterjedtebben
alkalmazzák az élõ szervezeteket.

A biológiai indikátorok alkalmazásának elõnyei:
• A környezeti tényezõk összhatását, a teljes környezetet tükrözik.
• Fölöslegessé teszik a biológiai hatások fizikai és kémiai mérésének nehéz feladatát.
• Láthatóbbá teszik a környezeti változások mértékét és irányát.
• Megmutatják az ökológiai rendszer azon pontjait, ahol a szennyezõ és toxikus anyagok

felhalmozódnak.
• A bioindikációs módszerek olcsók, egyszerûek és gyorsak.
A bioindikáció hátránya:
• A növényi bioindikáció általában csak bizonyos évszakokban, a vegetációs idõszakban

– vagyis tavasztól õszig – lehetséges. A zuzmókat azonban az év teljes hosszában vizsgál-
hatjuk, de megfigyelésükre legalkalmasabb az õsztõl tavaszig terjedõ idõszak és a nedve-
sebb (a nem feltétlenül esõs) idõjárás, mert ekkor teltebbek, ezért jobban vizsgálhatóak.

A zuzmók mint bioindikátorok

A zuzmókat igénytelen élõlényeknek tartják, mert szélsõséges körülmények között is elõfordul-
nak az Egyenlítõtõl a sarkvidékig. Az Antarktiszon élõ zuzmók tartósan elviselik a –18 °C-nál
jóval alacsonyabb hõmérsékletet is, a sivatagi fajok pedig olyan forró sziklákon élnek, amelye-
ket szinte meg sem lehet érinteni.

Alkalmazkodóképességük ellenére a kozmopolita fajokat kivéve elterjedésüket számos kör-
nyezeti tényezõ befolyásolja.

Egyes fajok különleges érzékenységük miatt alkalmasak a légszennyezõdés vizsgálatára, a
savas ülepedés egész környezetet károsító és megbontó hatásának megfigyelésére.

Érzékenységük hátterében az áll, hogy a gombákból és az algákból álló telepeik mûködése
csak akkor zavartalan, ha telítve van vízzel.

Az együttélésben az algáknak a gombákat tápanyaggal ellátó képessége a létminimum hatá-
rán van, s az alga létfeltételeinek további romlását már nem képes elviselni. Ez a szélsõséges
egyensúlyi helyzet az oka a zuzmók abiotikus (élettelen környezeti tényezõk: levegõ, víz, talaj
stb.) termõhelyi faktorokkal szembeni érzékenységének.

Lassú növekedésük miatt csak kb. öt év múlva mutatják ki a levegõminõség javulását, de a
romló körülményekre már néhány hónap múlva az egyes telepek elhalással reagálnak.
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A lassú növekedéssel együtt jár a hosszú élettartam (néhány kéregzuzmó akár 4500 éves is
lehet!); ellenben a leggyorsabban növekedõ típusok is jó, ha egy cm-t nõnek évente.

A fán élõ zuzmók elõfordulási gyakorisága a növekvõ kén-dioxid-terhelés hatásával arányo-
san csökken. Ennek alapján következtetni lehet a levegõ minõségére, illetve a kén-dioxid kon-
centrációjára.

A zuzmók érzékenysége alaki (morfológiai) és élettani (fiziológiai) okokra vezethetõk vissza:
• Kisebb klorofiltartalomnál kevesebb szerves anyagot termelnek (kisebb az anyagcsererá-

ta), lassúbb a növekedés, korlátozott a megújulási (regenerációs) képesség.
• A kutikula hiánya miatt a szennyezõ anyagok könnyebben bejutnak a telepbe.
• A vizet, tápanyagot a levegõbõl veszik fel.
• A vízháztartásuk teljes egészében a levegõ páratartalmától, illetve a csapadéktól függ.
• Az asszimilációs (szervesanyag-képzõ) és regenerációs (megújuló) idejük igen rövid.
• Aktivitásuk a levegõ magasabb páratartalma miatt elsõsorban télen jellemzõ, vagyis pon-

tosan akkor, amikor a SO2 koncentrációja a fûtés és közlekedés együttes hatása következ-
tében kétszer olyan nagy, mint nyáron.

A levegõszennyezés zuzmókra kifejtett hatásai:
• Kívülrõl is megfigyelhetõ hatások: a telep színe, nagysága, vastagsága változik, a zuzmó-

társulások fajszáma csökken, a faji összetétel megváltozik.
• Anatómiai hatások: az algasejtek elpusztulnak, vagy méretük csökken.
• Fiziológiai hatások: csökken az asszimiláció és a légcsere, változik a víztartalom, csökken

a nitrogén beépítése.
• A belsõ kémiai koncentrációváltozás hatásai: növekedik a szennyezõanyag-koncentráció,

csökken az összklorofill- és a klorofil a/b-arány, változik a pH-érték, a káliumkiáramlás,
növekszik a magnézium telepbõl való kioldódása.

Biológiai indikátorként a savas – pH 7 alatti – kémhatású fakérgen élõ zuzmófajok vehetõk
figyelembe. A savas kérgen élõ zuzmók ugyanis jobban ki vannak téve a kén-dioxid toxikus ha-
tásának, mert az aljzat nem semlegesíti a savakat, csökkentve a szennyezés hatását.

Általában a zuzmók rendkívül érzékenyek a légszennyezésre, de néhány faj igen nagy ellen-
álló képességet tanúsít, ezeket toxitoleráns fajoknak nevezzük.

A toxitoleranciahatárok segítségével – ismerve a zuzmófajok elõfordulását – következtetni
tudunk a levegõ minõségére. Ez a térképezés alapja.

A zuzmók nemcsak a levegõ kén-dioxid-tartalmára érzékenyek, alkalmasak a hidrogén-
fluorid kimutatására, továbbá számos zuzmófaj – mint akkumulációs indikátor – gyûjtésével ki-
mutathatók a nehézfémek és a radioaktív anyagok is.

Vizsgálati módszer

Az alábbiakban bemutatott módszer egyszerû, ezért alkalmazását gyerekek (elsõsorban közép-
iskolások) is könnyen elsajátíthatják; használatával tudományos alapokon nyugvó, a települési
környezet állapotának folyamatos, rendszeres terepi nyomon követését végezhetik, és segítsé-
gével a levegõminõséget látványosan szemléltetõ zuzmótérképet készíthetnek.
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1. A térképezés

A terepi munka elsõ lépéseként a vizsgálandó területen ki kell választani a mintavételi pontokat,
vagyis az olyan fákat, melyek

• egy-két fajhoz tartoznak (pl. akác és nyárfa),
• hasonló korúak (átmérõjük, magasságuk hasonló),
• egyenes törzsûek,
• 10 méteres körzetükben nem található semmi zavaró tereptárgy (fal, kõ- vagy deszkakerí-

tés, bokrok),
• kérgük egységes, és
• nem parkban állnak, mert ezek a tényezõk mind befolyásolják az eredményt.
A fákat 50 cm-tõl 200 cm-ig terjedõ magasságban vizsgáljuk, mely „sáv” egyúttal az embe-

rek többségének életterét is jelenti.
A törzsön 50 cm alatt található zónában nem a levegõ szennyezettsége a zuzmók elõfordulá-

sának meghatározó tényezõje, hanem a nitrogénben dús környezet, melyet például bizonyos
Lecanora-fajok kedvelnek.

A fatörzsek 200 cm felett többnyire elágaznak, és nem függõlegesek.
A példaként említett akác és a nyárfa vizsgálata azért célszerû, mert mindkét faj gyakori sor-

fa, és télen, levél nélkül, a fa alakjáról is jól határozhatóak. Az azonosításban a fák alá lehullott
lomb is segít.

Sok más városi fán nem is érdemes zuzmókat keresgélni; például az ostorfán eleve meg sem
élnek: a platán kérge pedig gyakran válik le, így csak rövidebb idõre telepedhetnek meg rajta.

Ha más fafajon találunk egy szép példányt, érdekességként jegyezzük le, de ekkor se felejt-
sük el a fa faját is – a teljesség kedvéért – meghatározni!

Az említett két fafajon kívül tehát szándékosan is választhatunk más fafajt, csak savas kérgûek
legyenek, mint például a juhar, a kõris, az alma, a szil, a körte, a hárs, az éger, a nyír, a madárcse-
resznye, a szilva vagy a tölgy.

A megadott kritériumok alapján kivizsgált zuzmótársulásokat a LEVEGÕMINÕSÉG-INDEX
(LMI) mérõszámmal jelöljük, melynek kiszámításakor az egyes zuzmófajok kén-dioxidra való érzé-
kenységét és a mintavételi helyek zuzmóval való teljes borítottságát vesszük alapul.

LMI Z Bn � �� ,

ahol
n: a mintavétel pontszáma
Z�: az adott fán található zuzmótaxonok (faj, család) Z-értékeinek összege. Minden

zuzmótaxonhoz egy saját Z-értéket rendeltünk 1-tõl 10-ig, a külföldi kutatók munkáiból
ismert érzékenysége alapján. (Az adott faj Z-értékét lásd a határozólapon.)

B: a fa teljes zuzmóborítottsága, százalékos értékek alapján 1-tõl 10-ig pontozva:

0–10% 1 pont 51–60% 6 pont
11–20% 2 pont 61–70% 7 pont
21–30% 3 pont 71–80% 8 pont
31–40% 4 pont 81–90% 9 pont
41–50% 5 pont 91–100% 10 pont
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A következõ LMI-értékeknél határolható el az az öt zóna, mely az öt, a zuzmók elõfordulásán
alapuló levegõminõségi „osztályt” jelenti:

0 Zuzmósivatag
1–35 Belsõ küzdelmi zóna

36–55 Középsõ küzdelmi zóna
56–79 Külsõ küzdelmi zóna
80– Normál zóna

A térkép elkészítésénél néhány dolgot érdemes szem elõtt tartani:
1. A település térképét lehetõleg észak felé tájoljuk.
2. Jelöljük az uralkodó szélirányt! (Ez a szellõzõ hatás miatt javíthatja a levegõminõséget.)
3. Térképünkhöz – az esetleges egyedi jelölések miatt – készítsünk jelmagyarázatot!
4. A térképen jelöljük a mintavételi helyeket (az adott fákat) adatlapi sorszámuk megadásá-

val. Ha már a terepen kiszámoltuk az LMI-értékeket, akkor a nekik megfelelõ zóna színé-
vel jelölhetjük a fát a térképen.

5. A kiszámított LMI-érték alapján a hasonló zónába tartozó mintavételi helyeket összeköt-
jük egy-egy vonallal, az ún. izovonallal. E vonalak rajzolják ki a település levegõszennye-
zettség viszonyait tükrözõ zuzmótérképet.

A zónákat színekkel is elkülöníthetjük egymástól:
1. zuzmósivatag piros
2. belsõ küzdelmi zóna citromsárga
3. középsõ küzdelmi zóna narancssárga
4. külsõ küzdelmi zóna világoszöld
5. normál zóna sötétzöld

2. A munka menete

1. Válasszuk ki a vizsgálandó területet! Tudjuk meg, van-e szennyezõ forrás a környéken, il-
letve melyik az uralkodó szélirány!

2. Válasszunk egy jó levegõminõségûnek tûnõ területet is referenciának!
3. A kiválasztott területen keressük meg a fenti kritériumoknak megfelelõ fákat (egyenes

törzs, egészséges, savas kérgû faj stb.)!
4. Jelöljük a mintavételi helyet a térképen!
5. Keressük és lehetõleg minél pontosabban határozzuk meg a fán a zuzmókat! (Szükséges

nagyítót használni, mert akadnak meglehetõsen apró telepek.) (7. ábra: Leggyakoribb fán
lakó zuzmók)

6. Becsüljük meg a borítási százalékot!
7. Az összes adatot azonnal írjuk fel az adatlapra! (8. ábra: Adatlapminta.)
8. Számoljuk ki az LMI-értéket, és állapítsuk meg, melyik zónába tartozik az adott mérõpont!
9. Készítsünk térképet! (A két utóbbi feladatot otthon is elvégezhetjük.)

3. A módszer eszközszükséglete

A zuzmótérképezéshez a következõ, könnyen beszerezhetõ eszközökre lehet szükség:
• Adatlapra a tapasztalatok rögzítéséhez (8. ábra).
• A vizsgálandó településrész használható méretarányú térképének fénymásolatára a mintavéte-

li helyek bejelöléséhez. (Az eredeti – színes – térkép legyen nálunk, hiszen jobban lehet tájéko-
zódni rajta! Ügyeljünk az utcanevekre az utóbbi években történt névváltoztatások miatt!).

• Nagyítóra (a három-nyolcszoros nagyítású lupe már elegendõ).
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• Egy kis üvegre, melybõl tiszta vizet csöppenthetünk a zuzmókra.
• Íróeszközre az adatlapon és a térképen történõ jelöléshez. (A tollal írtak elkenõdhetnek, a

(fekete-fehér) térképen mégis elõnyösebb a színes toll. A ceruza viszont nedvesen is ol-
vasható marad. A színes ceruzák a zónák lehatárolásához hasznosak.)

• Zuzmóhatározóra. A zuzmóhatározó egy rajzos határozó. Tizenhat, a települési környezetben
leggyakoribb fán lakó (epifita) zuzmófaj azonosítását segíti, tizenöt ábrával (7. ábra).

• Fahatározóra.
• Kis vonalzóra.
• Esetleg iránytûre.
A következõ két ábra kinyomtatva vagy fénymásolva használható a feladat elvégzéséhez.

7. ábra. Zuzmóhatározó
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8. ábra. Zuzmóvizsgálati adatlap
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Egy megvalósult vizsgálat dokumentumai:

1. A 12 vizsgálati hely kitöltött adatlapjai:
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