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Kiknek szól a képzés? 

Felsőfokú képesítéssel rendelkező pedagógusok, akik nevelőmunkájuk során közvetetten vagy közvetlen 

kapcsolatban állnak a 6-16 éves korosztály környezeti nevelésével. Különösen „Ökoiskola” és „Örökös 

Ökoiskola” címet elnyert intézmények pedagógusai. Nemzeti parki, erdészeti, naturparki környezeti nevelők, 

akik munkájuk során gyakran kerülnek kapcsolatba diákokkal és pedagógusaikkal. 

Mi a jelentkezés feltétele? 

Egyetem vagy főiskola, bármely szakos pedagógus, megelőző szakmai gyakorlat nem szükséges, egyéb 

jelentkezési feltétel nincs. 

Mennyi időt vesz igénybe? 30 óra (beleértve 5,5 óra terepgyakorlat) 

Miről szól a továbbképzés? 

A képzésen a résztvevők elsajátítják a fenntarthatóságra nevelés alapelveit, az életkoronként változó, 

hatékony pedagógiai módszereket, munka- és tevékenységformákat. Digitális, hálózatépítési és terepi 

pedagógiai feladatokon keresztül jártasságot szereznek saját szűkebb és tágabb környékük természeti és 

táji értékeinek nevelőmunkába integrálásához. Az ENSZ 2016-2030 közti időszakra kidolgozott globális 

Fenntartható Fejlődési Céljait, azok globális, hazai és személyes hatását részleteiben megismerik, ökoiskolai 

lehetőségeit és feladatait előkészítik. Támogatást kapnak ahhoz, hogy az intézményen belüli és a szabadég-

pedagógiai tanulásszervezést (beleértve a tanórai, szakköri és szabadidős tevékenységeket, az erdei 

iskolát, középiskolás korban a közösségi szolgálatot stb.) a fenntarthatóságot szolgáló ismeretek, szemlélet, 

és viselkedési módok átadására (még) alkalmasabbá tegyék. 

A képzés fő témakörei:  

A. Saját környezeti nevelési munkákra reflektáló bemutatkozás után a Natura 2000 hálózat megismerése: a 

szemléletmód, a jogszabályi háttér és a természeti és táji értékeket őrző gazdálkodás gyakorlatának 

megismerése. Környék Natura 2000 értékeinek felfedezése térinformatikai adatforrásokon és játékos 

applikációkon keresztül, kiscsoportos munkában.  

B. A Natura 2000 gyakorlat illeszkedése a fenntarthatóságra neveléshez. A fenntarthatóságra nevelés 

alapelvei, pedagógiai megközelítései, módszertana, a pedagógus attitűdje. (Egész intézményes 

megközelítés, konstruktív tanulás projekt- és élménypedagógia módszereivel, a komplex tanulásszervezési 

módok alkalmazása.) 

C. Szabadég-pedagógia a gyakorlatban – érzékenyítő játékoktól a közösségi kutatásig, közeli Natura 2000 

területen. A Natúrázzunk! c. kézikönyvsorozat használatának megismerése. 

D. A Natura 2000 téma integrálása az iskolai dokumentumokba: önálló foglalkozás(ok) tervezése és 

szervezése nem kontakt időkeretben, illetve saját intézményi dokumentáció felülvizsgálata és javaslattétel 

ennek átdolgozására. 

Milyen tevékenységekre épül? Milyen módszereket alkalmazunk? 

A résztvevők olyan változatos módszertani palettával (játékos, szenzitív terepi módszerek, projektek, IKT 

stb.) találkoznak, ami az iskolai és a terepi foglalkozások tervezését kiszélesítve segíti a 6-16 éves gyerek, 

fiatalok figyelmét a hosszú távú és komplex problémákra és a tudományközi megoldásokra nyitni. 



A tanfolyamon az elmúlt évtizedben összegyűjtött „jó gyakorlatokat” osztjuk meg. Kipróbált játékok, 

tevékenységek, beszélgetés témák mellett a pedagógus ahhoz is segítséget kap, hogy ezeket az 

ismereteket hogyan adja tovább a rábízott tanulóknak, és az őket nevelő szülőknek. 

A tanfolyam részben folyamatba ágyazott jellegű: nem kontakt idő keretében, 4,5 óra időtartamban a 

résztvevők saját munkahelyükön, saját körülményeiket figyelembe véve gyakorolják a tanfolyamon 

elsajátított ismereteket és készségeket úgy, hogy ehhez telefonos és e-mailes támogatást vehetnek igénybe. 

Melyek a tanúsítvány kiadásának feltételei? 

Saját intézmény környezeti nevelési tevékenységét bemutató poszter, összefoglaló vagy rövid diasorozat 

előzetes elkészítése, záródolgozat készítése (saját iskolában alkalmazható Natura 2000 területtel 

kapcsolatos foglalkozásterv vagy ökoiskola munkaterv), reflektív napló vezetése és nyilvános részének 

bemutatása, a terepgyakorlat teljesítése, részvétel a foglalkozások minimum 90%-án. 


