
Ökoiskolai útmutató

Gazdasági szakmacsoport





Ökoiskolai útmutató

Gazdasági szakmacsoport

Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet
2009



A kötet elkészítését az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Munkaerõpiaci Alapból támogatta.

Szerzõk:
Bárányné Tóth Enikõ, Forczekné Gintli Irén, Hornyák Andrea,
Kormos Csaba, László Istvánné, Pozsonyiné Magyari Ágnes,

Réti Mónika, Szabó Lászlóné, Tóthné Szegedi Katalin, Varga Attila

Lektorok:
dr. Kohl Ágnes, dr. Száraz Péter

Szerkesztõk:
Tóthné Szegedi Katalin, Varga Attila

Címlapfotó:
Iglói Anna

ISBN: 978-963-682-640-6

Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet
Felelõs kiadó: Farkas Katalin

Olvasószerkesztõ: Hernádi Katalin
Tördelõ: Kiss Tamás



Tartalomjegyzék

Ökoiskolaság és szakképzés (Réti Mónika – Varga Attila) . . . . . . . . . . . . . . 7
Változó világ – változó kihívások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A fenntarthatóságra nevelés fontossága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Az ökoiskolákról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Hogyan segíti egymást az ökoiskolai és a szakképzõ tevékenység? . . . . . . . 12
Pedagógusszerep és ökoiskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Diákok az ökoiskolában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hogyan válhat egy szakiskola ökoiskolává? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hivatkozások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Ökoiskolai segédanyag a gazdasági szakmacsoportos szakközépiskolai,
szakiskolai oktatáshoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Bevezetés (Tóthné Szegedi Katalin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1. A fenntarthatóság szemlélete a gazdasági szakmacsoportos képzésben
(László Istvánné) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2. A közgazdasági ismeretek oktatásáról általában (László Istvánné) . . . . . . . 24

3. Az egyes tantárgyakban rejlõ lehetõségek (László Istvánné) . . . . . . . . . . 25
3.1. Gazdasági ismeretek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.2. Elméleti gazdaságtan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.3. Üzleti gazdaságtan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.4. Témajavaslatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4. A gazdaság szereplõi (Kormos Csaba). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.1. A „zöld” fogyasztók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.2. A „zöld” vállalkozások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.3. A zöldmarketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5. Oktatási segédanyagok a gazdasági szakmacsoport részére . . . . . . . . . . 37
5.1. Közgazdaság szakmacsoport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

5.1.1. Egy lehetséges projektmunka a 9. évfolyamosok számára
(Kormos Csaba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.1.2. Bemelegítõ totó (Kormos Csaba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5.1.3. Tananyagfeldolgozás (Mikroökonómia 11. évfolyam)
(Forczekné Gintli Irén) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

5.2. Ügyvitel szakmacsoport (Pozsonyiné Magyari Ágnes) . . . . . . . . . . . . . . 44
5.2.1. Útmutató a környezetbarát munkahely témakör feldolgozásához
(Szabó Lászlóné) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
A „zöld iroda” (Szabó Lászlóné) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.2.2. Az „ergonomikus munkahely” téma feldolgozása (Szabó Lászlóné) . . . . 48

5.3. Kereskedelem–marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport
(Hornyák Andrea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5





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-

9



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.
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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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Ökoiskolai segédanyag
a gazdasági szakmacsoportos

szakközépiskolai, szakiskolai oktatáshoz



Bevezetés

Iskolánk, a Budai Középiskola négy középiskola – a Táncsics Mihály Kéttannyelvû Gimnázium, a
Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola, a Szigeti György Mûszaki Szakközépiskola és a
Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskola – integrációjával jött létre.

A Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskola már az egybeolvadást megelõzõ három évben
ökoiskolaként és a Környezettudatos Szakképzõ Iskolák Hálózatának tagjaként mûködött.
2008-ban a Budai Középiskola pályázott a cím elnyerésére, illetve kérte felvételét a Környezet-
tudatos Szakképzõ Iskolák Hálózatába is. 2008. június 6-án a Városmajori Gimnáziumban vet-
tük át az „Ökoiskola” címet.

A pályázat készítése során számba vettük:
• Mit jelent a hétköznapi munka során az „ökoiskolaság”?
• Hogyan kell hogy gondolkodjon, illetve mûködjön iskolánk, egy környezetbarát iskola?
„Környezetbarát” az, aki (ami) szereti – igazán szereti! – a környezetét, vagyis a világot.

Amit pedig igazán szeretünk, arra vigyázunk is. Megbecsüljük, óvjuk, gondozzuk egyénenként
és iskolai közösségként egyaránt.

Nagyon sokat tehetünk a környezetnek azért a részéért, amely elsõdlegesen körülvesz. Az iskola
elsõsorban magáért az iskoláért tehet sokat, ideértve a tantermeket, a folyosókat, az étkezõt, az isko-
laudvart stb., és beleértve természetesen emberi környezetét is: a diákokat, a pedagógusokat, a tech-
nikai dolgozókat stb. Végtelen sokat tehet az iskola azért, hogy a tanárok és diákok egyaránt jól érez-
zék magukat az iskolában. Azért, hogy a diákjaink testben, lélekben gyarapodjanak, s hogy tágabb
környezetüket szeretõ, óvó, gondozó – vagyis környezetbarát – felnõttekké váljanak.

Erre lehetõséget kínálnak a tantárgyak és a tantárgyközi foglalkozások egyaránt. Lehetõséget
nyújt a környezetbaráttá neveléshez maga az épület: annak kialakítása, berendezése, díszítése,
virágosítása. De legalább ennyire az is, hogy miképpen mûködtetik az ott élõk (tanárok, diákok,
titkársági dolgozók, takarítónõk, gondnok stb.). A legnagyobb ereje azonban magának az együtt
élõk közösségének van, a közös értékrendszernek, a szokásoknak, a közös tervezéseknek és
megvalósításoknak. A közös munkából fakadó közös élményeknek.

Ha jól meggondoljuk, lényegében csak egyetlen dolgot csinál a környezetbarát iskola, amitõl
igazán környezetbarát: felelõsen éli a maga életét. A környezetért – vagyis az egész világért –
vállalt felelõsséggel.

Célunk a pozitív környezeti attitûd kialakítása: Pozitív a hozzáállásom, ha törõdöm a környe-
zetemmel, ha érdekel, hogy az én tevékenységem milyen hatással van a környezetemre, és ha
megpróbálom a tevékenységembõl adódó negatív hatásokat a minimumra csökkenteni.

1. A fenntarthatóság szemlélete a gazdasági szakmacsoportos képzésben

A környezettudatos aktív állampolgárrá nevelés az iskola egyik legfontosabb fejlesztési felada-
ta. Az ökoiskolai programban való részvétel, valamint a napjainkban megélt válságjelenségek
még hangsúlyosabbá teszik ezt a tevékenységet. Természetesen ez a cél csak abban az esetben
valósítható meg, ha:

• valamennyi szaktárgy oktatásában hangsúlyt, illetve prioritást kap a környezettudatos elv
(ismeretanyagként és szemléletmódként egyaránt);

• az iskola mint élettér hitelesen képes közvetíteni a környezettudatos világ modelljét, ezál-
tal motiválni, felkészíteni egy hasonló értékrend alapján, és elkötelezett állampolgári
munkakultúrára, életformára neveli a tanulókat.
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A pedagógusok által közvetített ismeretanyag, információ csak akkor válhat élõ, alkalmazott
tudássá, ha a tanulók az iskolai környezetben is ennek a környezettudatos mûködtetésnek a gya-
korlatával találkoznak (hulladéktakarékos fogyasztási szokások; adott esetben az iskolai büfé
csomagolási technológiájának, illetve kínálatának felülvizsgálata; az erõforrások hatékony, de
takarékos felhasználása: villany, víz, papír, fénymásoló, fûtés és szellõztetés stb., szelektív hul-
ladékgyûjtés, általában a „pazarlás” korlátozása, a természetes környezet tisztelete, megóvása,
esztétikai és/vagy kémiai károsítás visszaszorítása: ezen belül a tisztítószerek és egyéb vegysze-
rek kiválasztásának kérdése, alkalmazásuk mértéke stb.).

A környezettudatos állampolgárrá nevelés folyamata szempontjából üdvözlendõ, hogy a
történelemérettségi követelményrendszere társadalomismereti, illetve jelenismereti tárgykörrel
– benne a fenntartható fejlõdés, illetve a globális problémák témája – is kiegészült. Mivel ezek a
témakörök a kétszintû érettségi rendjében középszinten is megjelennek, remélhetõleg ez is hoz-
zájárul az égetõen szükséges szemléletváltozás megindulásához.

A gazdasági szolgáltatási szakterületen a közgazdaság és a kereskedelem–marketing szak-
macsoportban, valamint az ügyvitel szakmacsoportban egyaránt sok szaktárgy, illetve képzési
feladat kínál lehetõséget a környezettudatosságra való nevelésre. A gazdasági környezetünk, a
viselkedéskultúra, az információkezelés, a közgazdaságtan, az üzleti gazdaságtan, a kereskedel-
mi és marketingismeretek témakörei között természetesen jelennek meg a fenntarthatóság kér-
dései. Ezek a tantárgyak a gazdasági szereplõk (háztartások, vállalatok, állam, külföld) mind-
egyikének feladatait, mûködésük elveit érintik, természetesen adódik a lehetõség a tudatos fo-
gyasztói magatartás, a felelõs vállalati és állami szemléletmód, tevékenység bemutatására.

A közgazdaságtan története a piacgazdaság történetéig nyúlik vissza. A tudomány alapkér-
dése akkor az volt, hogy mit jelent egy nemzet gazdagsága, és ez hogyan érhetõ el. A válaszok
között a termelés hatékonyságával foglalkozó mûvek jelentek meg, amelyekben már találkoz-
hattunk az erõforrásokkal való gazdálkodás fontosságával (Adam Smith, David Ricardo).
A klasszikus közgazdászok hiszik, hogy egyedül a piac képes megoldani hatékonyan az elosztás
problémáját. A XIX. század túltermelési válságai azonban a probléma megoldása érdekében
szükségessé tették az állam beavatkozását (John Maynard Keynes). Ezzel gyakorlatilag meg-
kérdõjelezõdik a piac „mindenhatósága". (A közgazdászok között a vita mind a mai napig dúl a
piac és az állam szerepérõl, a gazdasági életben betöltött helyérõl.) Ezeknek a vitáknak különös
hangsúlyt adnak a napjainkat meghatározó válságjelenségek.

Az extenzív növekedési modell helyét a fogyasztói társadalom mítosza váltotta fel. Az alap-
probléma azonban megmaradt, és ez a szûkösség problémája, amely mind a mai napig az erõ-
forrásokkal való gazdálkodásra kell hogy ösztönözze a gazdaság szereplõit.

A tudomány egyik marginális területe, amely a külsõ gazdasági hatásokkal (externáliákkal)
és a közjavakkal foglalkozott, az 1950–60-as években különös jelentõségûvé vált (Ronald
Coase, Steven Cheung). A közgazdaságtan tudománya, ahogy annak idején a matematika, eb-
ben az idõszakban a játékelmélet eredményeit használta fel. Különösen aktuálissá vált a piaci és
nem piaci hatások hosszú távú vizsgálata, miután a Római Klub nyilvánosságra hozta jelentéseit
(D. L. Meadows: „A növekedés határai”, 1972). Ennek értelmében mint globális probléma je-
lent meg egy olyan kritikus helyzet víziója, melyben a természeti erõforrások kiapadása követ-
keztében az ipari termelés csökkenni kezd, és ez az emberi élet minõségének romlását vonhatja
majd maga után.

Ennek hatására ma már a természeti erõforrásokat és a velük való gazdálkodást tágabban ér-
telmezzük. „Mivel nem célszerû magunkat azokra a természeti erõforrásokra korlátozni, ame-
lyeket adnak-vesznek a piacon. A természeti erõforrások egy igen tág körének ugyanis nincs
piaca, így ára sem. Ilyen például a tiszta levegõ vagy a sztratoszféra ózonrétege stb. Közgazda-
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sági értelemben azonban nem is ez a fontos, hanem az, hogy mennyire meghatározó a jelentõsé-
gük a termelés vagy a fogyasztás szempontjából. A földkéregben lévõ ásványkincsek és fosszi-
lis energiahordozók ugyanúgy részei a természeti erõforrásoknak, mint annak a lehetõsége,
hogy új élõlények jöhetnek létre, vagy az a tulajdonság, hogy a szennyezõ anyagokra nézve léte-
zik egy befogadó, elnyelõ képessége a bioszférának.” (Kerekes Sándor: A környezet-gazdaság-
tan alapjai. Aula Kiadó, 2007.)

Az 1970-es évektõl egyre több nemzetközi fórumon, publikációk sokaságában jelent meg az
új szemléletmód. Közgazdászok, ökológusok, politikusok keresik a fenntarthatóság kérdéseire
a választ. Ezek a szakmai viták felvetik a kérdést, mennyiben alkalmasak a klasszikus piacgaz-
dasági modellek napjaink kérdéseire választ adni. A gazdasági szereplõk racionális magatartá-
sának újfajta értelmezését kínálják az alternatív közgazdasági modellek, a nemzetgazdasági tel-
jesítmények mérésének új útjait keresik a szakemberek. Komoly gazdasági érdekeket sérthet
egy-egy konkrét esetben a környezettudatosság, a fenntarthatóság gondolatának érvényesítése,
ütköznek a rövid távú és a hosszú távú érdekek a gyakorlatban. Ezért nagyon fontos, hogy – bár
ezek a témakörök a jelenleg forgalomban lévõ tankönyvekben nem vagy csak érintõlegesen je-
lennek meg – idõt és lehetõséget biztosítsunk a diákok számára, hogy az alternatív közgazdaság-
tannal, a fenntartható gazdálkodással már a középiskolában is találkozzanak, és felelõs, környe-
zettudatos szemléletmód kialakítására törekedjünk.

2. A közgazdasági ismeretek oktatásáról általában

A közgazdasági ismereteket oktató tantárgyak követelményeiben két nagyon fontos elvárás fo-
galmazódik meg:

• Egyrészt az, hogy a tanulók minél több ismeretet gyûjtsenek az õket körülvevõ gazdasági
környezetrõl, gazdálkodási szabályokról, a háztartások, a vállalkozások, az állam gazdál-
kodási szokásairól, az üzleti élet folyamatairól.

• Másrészt annak bemutatása, hogy a tanulók mennyire képesek megszerzett ismereteiket
személyes formában – önálló véleményként – elmondani.

Ez részben azt jelenti, hogy saját élményeiket és tapasztalataikat mennyiben képesek általá-
nos formában is megfogalmazni, részben pedig azt, hogy a fölvetõdõ általánosabb kérdésekre és
problémákra tudnak-e konkrét példákat és eseteket mondani. A fenti célok azt is jelentik, hogy a
diákokban kialakuljon az a készség, hajlandóság, amelynek segítségével életük további részé-
ben tudatosan és egyben – ha szükséges – kritikusan foglalkoznak gazdasági kérdésekkel.

Mindezek mellett törekvésként jelenik meg, hogy a más tantárgyak körében tanult ismeret-
anyag beépítésére is sor kerüljön. A diákok képesek legyenek meglátni, szintetizálni azokat az
összefüggéseket, amelyeket már hallottak, megtanultak a természetismeret és a társadalomis-
meret tantárgyak körében. A modern piacgazdasági folyamatok megismerésén, elemzésén kívül
például szerepet kap az elõzmények vizsgálata, a gazdaságtörténeti fejlõdés egyes állomásainak
megismerése is, illetve a jövõ reális alternatíváinak vizsgálata, az alternatív világmodellek meg-
ismerése, a „fenntartható fejlõdés” koncepciójának vizsgálata.

A tanulás/tanítás igazi értékét csak részben mutatja az, hogy a diákok mit ismertek meg és
mit tudnak gazdasági ismeretekbõl a tanulás befejeztével. Legalább ennyire fontos, hogy ho-
gyan viselkednek majd további életük során fogyasztóként, munkavállalóként, szülõként, ami-
kor olyan helyzetbe kerülnek, amelynek gazdasági, társadalmi, környezeti vetülete is van.
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3. Az egyes tantárgyakban rejlõ lehetõségek

3.1. Gazdasági ismeretek

A kilencedik–tizedik évfolyamon heti kétórás tantárgy, a gazdasági ismeretek keretében meg-
ismerkednek a közgazdaságtan legfontosabb alapfogalmaival, a gazdaság szereplõivel, a nem-
zetgazdaság, a világgazdaság alapvetõ folyamataival, a jogrend alapjaival. Az egyes témakö-
rökben a fenntarthatóság, a környezettudatosság megjelenítésére kínálkoznak lehetõségek.

A tanulók e témakör kapcsán felismerhetik, hogy õk maguk is – saját szükségleteikkel, vá-
gyaikkal – gazdasági szereplõk, az ökológiai rendszer elemei. Mindennapi döntéseiket a szû-
kösség problémája miatt kell meghozniuk, döntéseikkel hatást gyakorolnak környezetükre.

A diákok saját szükségleteiket általában szívesen helyezik el a szükségletek hierarchiájában, így
már tanulmányaik elején megismerkedhetnek a különbözõ szükségleti modellekkel, mint pl. Maslow
szükségleti piramisa, amelyben a „biztonság” és a „jövõbeni biztonság” iránti igény is szerepel.

Könnyedén felismerik saját szükségleteik végtelenségét, és pontosan be tudják azonosítani,
hogy õk maguk saját szükségleteik kielégítéséhez milyen erõforrásokat használnak fel, és me-
lyekben szenvednek hiányt (idõ, pénz, képességek, ismeretek).

Fontos annak tudatosítása, hogy fogyasztásunk jelentõs része nem valódi szükséglet által in-
dukált. Igényeink jelentõs része „mesterségesen” kialakított szükséglet. A túlfogyasztás, az in-
dokolatlan vásárlások, az általunk okozott káros környezeti hatások felismertetésével segíthet-
jük a diákokat abban, hogy kritikusabban szemléljék a marketingüzeneteket, hogy belsõ kont-
rolljuk fejlõdjön, tudjanak nemet mondani a környezetükbõl érkezõ nyomásnak. Döntéseik
elemzése kapcsán alkalom adódik, az alternatív költség fogalmának bevezetésére, egyúttal a
pénzben nem mérhetõ elõnyök (hasznok) és hátrányok összevetésére. A döntések elemzésével
az erõforrások alternatív felhasználási módjára is érdemes utalni.

Ahhoz, hogy ebbõl az egyéni felismerésbõl, társadalmi vagy akár globális szintû ismeret és
egyben felelõsség váljon, szerepjátékot alkalmazhatunk, kérdõívet töltethetünk ki, ismeretter-
jesztõ anyagokat mutathatunk be, gyûjtõmunkát végeztethetünk, projektmódszert alkalmazha-
tunk (lásd kérdõívek, tesztek, prezentációk).

Az elemzés lehetõséget biztosít arra, hogy már itt utaljunk a nemzetgazdaságok közti fejlett-
ségbeli különbségekbõl adódó feszültségekre, problémákra.

A kilencedik–tizedik évfolyamon a gazdasági ismeretek és a többi tantárgy tanítása során a
környezettudatos gondolkodás alapelemeit kell kialakítanunk:

• A tanuló ismerje fel, hogy õ maga is az ökológiai rendszer része.
• Döntéseivel, tevékenységével hatást gyakorol a környezetére.
• Tudatosítsuk, hogy felelõs önmagáért és környezetéért.
• Ösztönözzük, hogy otthonában, az iskolában, lakóhelyén tegye meg azokat az apró lépése-

ket, amelyek a fenntarthatóságot, az élhetõ környezetet szolgálják.
Tanítsunk meg olyan ismereteket, technikákat, amelyek a fenti célokat szolgálják (papír- és

elemgyûjtés, szelektív hulladékgyûjtés, kozmetikumok, vegyszerek tudatos használata a háztar-
tásban, egészséges táplálkozás, „tudatos vásárló leszek” program, „mondj nemet” program,
„méltányos kereskedelem”, tiszta erdõ akciók, veszélyeshulladék-gyûjtés).

Az informatikát, ill. információkezelést tanító kollégák segíthetik ezt a tevékenységet, ha
olyan témájú munkaanyagokat készítenek, használnak, amelyek a fenntarthatósággal, a környe-
zettudatossággal kapcsolatosak.

A tizenegyedik, tizenkettedik évfolyamon célunk diákjainkat megismertetni az általános mû-
veltség részét képezõ közgazdasági ismeretekkel, illetve kialakítani, fejleszteni gazdasági gon-
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dolkodásukat. Az elméleti gazdaságtan, az üzleti gazdaságtan, a kereskedelem és marketing
heti 3-5 órás tantárgyak tanítása során az alapvetõ közgazdasági fogalmakon, kategóriákon túl a
nemzetgazdaság és a világgazdaság mûködésével, legfontosabb összefüggéseivel foglalko-
zunk. Nem hanyagolva el a vállalkozások mûködését és környezetükkel való kölcsönhatásuk
vizsgálatát.

A fenti céljainkból következõen a tanítás-tanulás folyamatában nagy jelentõséget tulajdoní-
tunk a tapasztalatokon nyugvó, élményszerû megközelítésnek, a diákok aktivitásának. Ennek
érdekében a tanórákon számos olyan módszertani eszközt igyekszünk felhasználni, amely ezt a
célt szolgálja. Rendszeresen foglalkozunk a tanult elméleti anyag aktualitásaival, megvizsgál-
juk, hogy a tanult ismeretek, összefüggések milyen módon jelennek meg a mindennapokban,
elemzünk problémákat, s igyekszünk megoldási alternatívákat is keresni.

3.2. Elméleti gazdaságtan

Az elméleti gazdaságtan tantárgy keretében a gazdasági alapfogalmak témakörben bõvítjük
azokat az ismereteket, amelyeket a szükségletekrõl, azok kielégítésérõl a gazdasági ismeretek
keretében már tanultak (szûkösség, döntés, alternatíva költsége, feláldozott, nyert haszon, alter-
natív lehetõségek stb.).

Az erõforrások hagyományos csoportosítása és jellemzése mellett (természeti tényezõk,
munkatényezõ, tõke, vállalkozó) fontos, hogy a XXI. század kihívásának megfelelõen kiegé-
szítsük ezeket a hagyományosnak mondható erõforrásokat az információval mint termelési té-
nyezõvel, és statikus vizsgálatuk mellett e tényezõk mobilitását is elemezzük. Fontos, hogy a
természeti tényezõk vizsgálata kapcsán ne érjük be a közgazdaság-tudomány által oly szívesen
használt földtényezõ-leegyszerûsítéssel.

Megkülönböztetjük a megújuló és a nem megújuló, kimerülõ, tehát újra nem termelhetõ ter-
mészeti erõforrásokat, ahol az alternatív költségelemzés segítségével (opportunity cost) értel-
mezhetõvé válik az ún. „lehetõségköltség”, amelyet az adott erõforrás kitermeléséért egy jövõ-
beni felhasználás esetén kaphatnánk, ha nem most, hanem csak késõbb használnánk fel.

Itt nem maga a fogalom és a számítási mód (a tanulóknak ezen a szinten nem is kell ismerniük
azt a matematikai apparátust, amellyel ebben az esetben jövõértéket lehet számolni), inkább a
szemlélet, a megközelítés az, amit érdemes elsajátítaniuk. Ennek a fogalmi rendszernek ugyanis
szerves részét képezik logikailag a helyettesítõ források és technológiák, amelyeket egy bizo-
nyos „lehetõségköltség”, ár mellett érdemes kihasználni.

A megújuló erõforrások esetén is számos érdekes kérdés merül fel (például: vajon tényleg ki-
meríthetetlenek-e, van-e olyan erõforrás, amely megújíthatóvá válhat, a megújuló természeti
erõforrásokat vajon milyen ütemben lehet felhasználni), amelyek megválaszolásához a diákok-
nak önálló kutatómunkát, forráselemzést kell/lehet végezniük.

A kérdések érdekessége (többek közt) abban rejlik, hogy a természettudományos és közgazdasá-
gi válasz olykor nem esik egybe, ilyenkor a tanulók rákényszerülnek arra, hogy önállóan is gondol-
kodjanak az adott témáról, integrálják a különbözõ tantárgyak keretein belül szerzett ismereteiket.

Az erõforrások között a munka mint termelési tényezõ tanulmányozása során kitérhetünk
az abszolút és a relatív túlnépesedés mellett a népességfogyás, az elöregedõ társadalmak
problémájára is. A munkaerõ újratermelésének tárgyalása során felhívhatjuk a figyelmet az
egyéni felelõsségre, életvezetéssel, egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretekre.

A tõke mint termelési tényezõ bemutatása lehetõséget ad arra, hogy a pénz- és tõkepiaci je-
lenségek vizsgálata során beszéljünk az egyén, a bankok, az üzleti szereplõk és az állam felelõs-
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ségérõl. A megtakarítások, az eladósodás, az adósságcsapda, a pénzügyi ismeretek hiányossága
olyan témák, amelyeket számtalan valós példával, akár személyes tapasztalatokkal is szemlél-
tethetünk.

A fogyasztói magatartás és kereslet témakörben lehetõség nyílik a racionális fogyasztó
döntési mechanizmusának megismerése során olyan globális problémák megbeszélésére is,
mint a túlnépesedés, szegénység, éhezés, presztízsfogyasztás, eladósodás. A fogyasztói prefe-
renciák, az optimális fogyasztói kosár, a közömbösségi görbék tanítása során példákkal, a fel-
adatokban szereplõ termékek megfelelõ megválasztásával is erõsíteni lehet a tudatos vásárló,
fogyasztó nevelésére irányuló törekvésünket.

A vállalat termelõi magatartása és kínálata témakörön belül kiemelkedõ szerepet kap a ta-
nulási/tanítási folyamatunkban a természeti környezet is. A témakör lehetõséget biztosít arra,
hogy visszatérjünk, és új szempontok figyelembevételével részletesen beszéljünk a vállalkozá-
sok környezeti igényeirõl mint inputokról (lásd erõforrások szûkössége) és „kimeneti hatásaik-
ról”, amelyek például környezetszennyezés formáját is ölthetik. Ezen kérdés kapcsán felmerül
a jogi szabályozás, a tulajdonviszonyok és az állam szerepe. Különös hangsúlyt fektetünk arra,
hogy a tudatos fogyasztói magatartás fontosságát, lehetõségeit hangsúlyozzuk. Nem csak min-
ket befolyásolhatnak a termelõk reklámjaik, marketingtevékenységük segítségével. A vállala-
tok profitmaximalizáló céljait csak mi, a fogyasztók válthatjuk valóra azzal, hogy vásárolunk,
illetve, hogy azt vásároljuk, amit õk szeretnének nekünk eladni.

Ennél a témakörnél újra „használni” lehet azokat a tapasztalatokat, ismereteket, amelyeket a
tanulók eddigi tanulmányaik, illetve a hétköznapok során szereztek. Helyzetgyakorlatok segít-
ségével a környezetkárosítás problémája és annak talán legelvontabb aspektusa mint tulajdon-
jogi probléma (lásd közlegelõk esete) kitûnõen szemléltethetõ.

Az egyéni és társadalmi hasznosság, az externáliák és a közjavak problémaköre ma már nem
hatnak alternatív közgazdasági nézetekként, napjainkban már a közgondolkodás részévé váltak.
A közgazdaságtan igen izgalmas területe ez, amely mind a mai napig sok vihart kavar. A piaci me-
chanizmus mint a javak és erõforrások egyetlen hatékony elosztója ugyanis nem mûködik tökélete-
sen. Vajon mi történik a piac hatókörén kívül kerülõ gazdasági tényezõkkel és szereplõkkel?

A külsõ gazdasági hatások belsõvé tételét nem lehet kikerülni, de hogy ez milyen eszközzel
történjen meg, abban nincs egyetértés a gazdaságkutatók között. Ráadásul ez tipikus határterü-
let, hiszen az extern hatások általában környezeti hatások.

Az externáliák és közjavak tanításának jelentõsége abban rejlik, hogy játékelméleti modellek
vizsgálatán keresztül – nem túl sok szereplõs modellek szimulálásával – a tanulók játszva kap-
hatnak képet a kollektív döntések hatásairól és ebben az egyén felelõsségérõl. Furcsa ellentmon-
dást fedezhetnek fel a racionális potyautas-magatartás és az egyéni hasznosság alapján szintén
racionális úton elért klasszikus közlegelõk tragédiája között. A nem zéróösszegû játszmák kap-
csán könnyû rávilágítani az egyéni és társadalmi haszon, az egyéni és társadalmi racionalitás
különbségére.

A társadalmi újratermelés és a növekedés, a fenntartható fejlõdés problémáját átfogja a
makroökonómia tananyaga.

A Római Klub jelentései nyomán ebben a témában volt talán a legátütõbb a közgazdaságtan
szemléletének változása. Az alapkérdésre adott válasz minden idõben meghatározta azt a mó-
dot, ahogyan a gazdaság egyéb kérdéseit szemlélték és problémáit kezelték. (Mikor gazdag egy
nemzet? Mi a társadalmi jólét alapja?) A merkantilisták az arany felhalmozásában, Adam Smith
a munkamegosztás fokozásával a termelés hatékonyságának növelésében, a fogyasztói társada-
lom modellje a (rövid távú) életszínvonal emelésében (a munkanélküliség csökkentésében, az
egy fõre jutó GDP növelésében) látta a „gazdagság forrását”.
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Egy nemzetgazdaság teljesítményét ma is az egy fõre jutó GDP nagyságával jellemezzük ál-
talában, de e mellett a pusztán mennyiségi mutató mellett egyre több minõségi mutató is utal egy
társadalom jóléti színvonalára: az iskolázottság, a fogyasztási szerkezet, a biztonság, a jövõbeni
fogyasztási lehetõségek, a közbiztonság, a környezeti terhelés stb. Ez pedig gazdasági szemlé-
letváltozásra utal.

A jelenlegi tananyagban nem jelennek meg, de fontos, hogy a tanulók kapjanak kiegészítõ in-
formációkat a közgazdászok, ökológusok azon törekvéseirõl is, amelyek segítségével mérhetõ-
vé válnak a környezeti károk, illetve érthetõvé válik a fenntartható gazdaság problémaköre is.

A nemzeti elszámolások rendszerének (SNI) kialakulása óta sokan tettek kísérletet arra, hogy
feloldják a gazdaság szûken vett értelmezését, és a klasszikus mutatókat kiegészítsék a környe-
zeti, illetve társadalmi hatásokat leíró tételekkel.

Nordhaus és Tobin dolgozott ki elsõként egy olyan rendszert, amely kiegészíti a nemzeti jö-
vedelem mutatóját, és a társadalmi jólétet kívánja jellemezni. A „gazdasági jólét mércéje”, a
MEW volt ez a mutató (Meassure of Economic Welfare). Ezt a rendszert sokan bírálták,
Samuelson és Nordhaus dolgozott ki egy újabb rendszert, a NEW-t (Net Economis Welfare),
amely mínuszként megjeleníti a környezeti károkat is mint a jólét kulcsfontosságú elemét, vala-
mint pluszként a szabadidõt, a saját munkát, a szürke/fekete gazdaságot.

Nagy jelentõsége volt a nyolcvanas évek végén a Burtland-bizottság jelentésének, majd az
1992-es Föld-csúcson elfogadott Agenda 21-nek az ún. zöld elszámolások kidolgozásában.

1993-ban az ENSZ kezdeményezésére jött létre a SEEA (System of Economic and
Environmental Accountes) rendszer, amely a hagyományos SNA rendszer mellett, azt ki-
egészítve teszi lehetõvé a természeti erõforrások kimerülésének és a környezeti károknak a
követését.

Egy másik alternatíva, az 1989-es caracasi konferencia hatására született meg az ISEW, a
Fenntartható Gazdasági Jólét Indexe (Index of Sustainable Economic Welfare), amely a
GDP-ben mért teljesítményt környezeti, társadalmi mutatókkal ötvözi. A mutató nagyrészt
becslésekre, nem pontosan mérhetõ adatokra támaszkodik, emiatt számos kritika érte. 1995-ben
megszületett egy újabb változata, a GPI, a Valódi Fejlõdés Mutatószámaként (Genuine Progress
Indicator), amely a társadalmi-környezeti károkat/hasznokat három csoportba sorolva jeleníti
meg (múltbéli károk kompenzálása, társadalmi költségek, környezeti és természeti erõforrások
leértékelõdése).

További alternatívaként jelent meg 1990-ben a HDI, az Emberi Fejlõdés Mutatója (Human
Development Index), amely az egyes gazdaságokat rangsorolja a GDP mellett az iskolázottság és a
születéskor várható élettartam alapján. Ezt az alapmutatót sok helyen tovább fejlesztve is alkalmaz-
zák nemekre, lakóhelyre, vagyoni stb. helyzetre vonatkozó csoportokban, több ország beemelt olyan
mutatókat is, mint hajléktalanság, kábítószer-fogyasztás, öngyilkosság, bûnözés stb.

Ezek a mutatók mind azt szolgálják, hogy a hagyományos GDP mellett más, az életminõsé-
get, a fenntarthatóságot jellemzõ eszközök is rendelkezésünkre álljanak. Az alternatív gazdasá-
gi mutatók körében egyre többen ajánlják a természetes mértékegységben kifejezett mutatók
használatát Victor Anderson nyomán. Anderson eredeti ajánlásában egyik csoport a társadalmi
(analfabetizmus, munkanélküliség, kalóriabevitel stb.), másik a környezeti (erdõk pusztulása,
CO2-kibocsátás, energiafelhasználás, atomerõmûvek száma stb.) mutatókat öleli fel.

Ezek az alternatív törekvések alátámasztják, hogy a fenntarthatóság szempontjából alapvetõ
kérdés a gazdálkodás jelenlegi rendszerének hatásait korrekt módon bemutatni, és ennek isme-
retében kell meghatározni a fejlõdés lehetséges útjait.

Tapasztalataim alapján a tanulók nagyon szívesen és ötletesen oldanak meg olyan feladatot,
ahol az életszínvonal helyett az életminõség tartalmát kell meghatározni.
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Nagyon fontos, hogy a tanulók találkozzanak ezekkel a mutatókkal, és érzékeljék, milyen je-
lentõs a különbség a növekedés rövid és hosszú távú szemlélete között. Lényeges látni, hogy a
XIX–XX. században újratermelésrõl és fõként növekedésrõl beszéltünk, ez az újratermelés csak
a javak újratermelésére irányult, miközben az erõforrások kiaknázására és nem azok újraterme-
lésére épített.

Mivel ezek a makrogazdasági kategóriák már igen elvontak, nehezen érthetõk, távolinak tûn-
nek egy középiskolás diák számára, fontosnak tartjuk, hogy találjunk olyan kapcsolódási pon-
tot, amely életszerûbbé teszi ezeket a problémákat. Ezért aktuális cikkeken keresztül, szemelvé-
nyeken, adatok gyûjtésével közelítjük meg az életszínvonal mérésének kérdését, illetve az egyé-
ni szükségletek és a társadalmi jólét között a diákok által már ismert Maslow-piramis
segítségével teremtünk kapcsolatot.

Az optimális üzemméret növekedése és a termelés nemzetközivé válása miatt a „problé-
mák” és azok megoldási módjai sem maradhatnak meg nemzetgazdasági szinten, globális prob-
lémákká és megoldásokká válnak.

A fejlett világ számára a „fenntartható fejlõdés” azt jelenti, hogy növekedési ütemét és fo-
gyasztását mérsékelve kell egyre tudatosabban összhangba hoznia az életszínvonal megtartását
a természeti környezet megóvásával. A fejlõdõ világ számára viszont alternatív fejlõdési módot
kell találni, hiszen ma már nem tûzheti ki célul azt az utat, amely a fejlett világ mai problémái-
nak kialakulásához vezetett.

A globális problémák lényege dokumentum- és játékfilmek segítségével könnyen demonst-
rálható, általában a 12. évfolyamos diákok elõtt amúgy sem ismeretlen. Elvileg szinte mindenki
egyetért abban, hogy például a környezetszennyezés káros dolog, és meg kell(ene) büntetni azo-
kat a vállalatokat, amelyek szennyezik a folyókat vagy a légteret. A legelszántabbak még számí-
tásokat is hajlandóak végezni annak érdekében, hogy megállapítsák, milyen összegû büntetés
mellett érné meg valakinek környezetbarát technológiát használni.

A tényleges döntési mechanizmus persze lényegesen bonyolultabb, hiszen érdekek ütköz-
nek, és nincs egyértelmûen jó vagy rossz megoldás, ezért a problémakör árnyalására szerepjáté-
kot hívhatunk segítségül. Ez vagy egy elõre kidolgozott, fiktív eset kiosztott szerepekkel, ütkö-
zõ érdekekkel, vagy egy tényleges aktuális eset rekonstruálása a lehetõ legtöbb szereplõ nézõ-
pontjából megvitatva. Ilyenkor természetesen nem az a cél, hogy a csoport rátaláljon a „jó”
megoldásra, hiszen ennek a tanár sincs (legtöbbször) birtokában, hanem hogy a lehetõ legtöbb
szempont figyelembevételére legyen lehetõség.

Kihívást jelent, hogy megfelelõ mértékben tudjuk-e éreztetni a diákokkal személyes felelõs-
ségüket a környezetükért. Ha igen, vajon képesek és hajlandók-e a tanulók a mindennapok
szintjén kényelmüket, idejüket, esetleg pénzüket „beáldozva” valóban tudatos fogyasztókká,
erõforrás-felhasználókká válni?

3.3. Üzleti gazdaságtan

Az üzleti gazdaságtan tantárgy keretében a vállalkozási ismeretek modulrészben hangsúlyozni
kell a felelõs vállalat elméletet. A vállalat környezeti felelõssége, környezetre gyakorolt hatása a
tanulók lakóhelyükön szerzett tapasztalatai alapján vagy aktuális hírek segítségével bemutatható.
A vállalati folyamatok elemzése során utalni kell a vállalatoknak az inputok beszerzésében, az al-
kalmazott technológia megválasztásában és a kibocsátott outputok vonatkozásában felmerülõ fe-
lelõsségére. Vállalati küldetésnyilatkozat, SWOT-elemzés készítése során hívjuk fel a tanulók
figyelmét arra, hogy a fenntarthatóság, a környezettudatosság szempontjait érvényesítsék.
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A marketing modul tanítása kapcsán a fogyasztó felelõssége mellett hangsúlyozzuk a válla-
latok környezeti felelõsségét. A marketingismeretekben a reklámok, a felhasznált csomagoló-
anyagok, a vevõtájékoztatók, a promóció, az értékesítési csatornák bemutatása rengeteg lehetõ-
séget teremt a környezettudatos szemléletmódunk átadására.

A marketing, reklám modul tanítása során fontos annak felismertetése, hogy a marketing esz-
köztára képes igényeinket, magatartásunkat manipulálni. A vállalatok felelõssége mellett hang-
súlyozni kell a fogyasztó tudatosságának, felelõsségének fontosságát, ki kell alakítani a tudatos
fogyasztói attitûdöt, információt kell biztosítani a hatékony jogérvényesítéshez.

A pénzügy modul tanulása során a pénzügyi döntések, hitelezés, finanszírozás tananyagok-
nál a kockázatok, a jövõbeli várható hatások szerepét tudatosítsuk, felelõs attitûd kialakítására
törekedjünk.

A számviteli ismeretek feladatainak megfogalmazásában, a könyvelendõ gazdasági esemé-
nyek megszövegezésében megjeleníthetünk környezettudatosságra utaló elemeket (költség-
csökkenés energiaracionalizálás következtében, újrafeldolgozható csomagolóanyagok beszer-
zése, rezsiköltségek csökkenése takarékos vízcsapok, lámpák stb. révén, hulladék hasznosítása,
környezetvédelmi beruházás stb.).

A statisztika modulban a feladatok megszövegezésében, a számítások tematikájában lehet
megjeleníteni a fenntarthatóság, környezettudatosság gondolatát (pl. viszonyszámok számításá-
nál a szelektíven gyûjtött hulladék mennyiségének, arányának alakulása, kérdõív összeállításá-
nál környezetvédelemmel kapcsolatos téma kijelölése, környezetvédelemmel kapcsolatos adat-
gyûjtés és elemzés készítése ajánlott linkekrõl).

3.4. Témajavaslatok

Az alábbiakban néhány témakört javaslunk a teljesség igénye nélkül, gondolatébresztõként,
amelyeket nemcsak saját szakóránkon, hanem a többi szaktanárral, osztályfõnökkel együtt is
feldolgozhatunk. A tanulók életkori sajátosságai és ismeretszintje alapján választhatunk ezek-
bõl, akár egyéni feldolgozás, anyaggyûjtés, akár csoportmunka, projekt formájában.

• Számold ki a saját ökolábnyomodat!
• Mekkora az iskola ökológiai lábnyoma?
• Mit tehetek én a környezetért?
• Mennyire vagyok tudatos fogyasztó?
• Mennyire „zöld” a háztartásunk?
• Környezõ világom pusztulása
• Marketing és reklám az életünkben
• Valóban „a fogyasztó a király”?
• A fenntartható fejlõdés és környezetvédelem
• Életminõség és környezet
• Éhezés és elhízás
• Környezettudatosság és szelíd turizmus
• Az állampolgárok egyéni felelõssége
• A kormányzati lehetõségek
• Az önkormányzatok lehetõségei
• A felelõs vállalat és környezete
• A levegõ minõsége
• A szén-dioxid és a globális felmelegedés
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• Az ózon problémája
• A légszennyezés és az egészségünk
• A közlekedés kérdõjelei
• Ivóvíz és szennyvíz
• A termõtalaj pusztulása
• A hulladékok problémája
• Az élõ természet védelme és az ökoturizmus
• „Globális falu lett a világ”
• „A bolygót unokáinktól kaptuk kölcsön”
• „Olyan a világ, amilyenné teszed”
• „Az éghajlatváltozás rajtad múlik!”
• „Tekerd le, kapcsold ki, hasznosítsd újra, sétálj, változtass!”
Az egyes témák feldolgozásánál a differenciált oktatás elemeit felhasználva próbáljuk válto-

zatossá tenni a diákok számára mind tartalmilag, mind formailag az elsajátítandó ismereteket.
A problémák megközelítése lehetõleg legyen gyakorlatias, életszerû. Ez a módszer egyúttal le-
hetõséget biztosít arra, hogy igen sokrétû és változatos oktatási-nevelési célokat valósíthassunk
meg különbözõ tárgyak keretein belül.

Céljaink közül kiemelt fontosságúak az alábbiak:
• Az önálló feladatok gondolkodásra, az egyes tantárgyaknál tanult ismeretek összekapcso-

lására késztessék a tanulókat.
• A természeti környezetért vállalható felelõsség tudatosítása, beemelése a mindennapokba.
• Vitakultúra fejlesztése, árnyalt álláspontok kialakítása a környezetgazdasággal kapcsola-

tos kérdésekben.
• Internet használata a feladatok megoldásához.

4. A gazdaság szereplõi

A gazdaság szereplõi és a környezettudatos magatartás6

A gazdasági szolgáltatási orientáció és az erre épülõ szakmai alapozó tananyagok elméleti része
alapvetõen a gazdaság szereplõivel foglalkozik. A fenntartható fejlõdéssel, a környezet védel-
mével kapcsolatban alapvetõ szerepe, feladata van a két legfontosabb szereplõnek, a fogyasz-
tóknak és a vállalkozásoknak. Ezen szereplõk bemutatásakor, céljaik, szerepük tisztázásakor
mindenképpen szót kell ejteni minderrõl.

4.1. A „zöld” fogyasztók

A modern piacgazdaságokban a fogyasztók keresletükön keresztül határozzák meg a kínálatot.
A vevõk egyre többet és jobbat egyre kevesebbért szeretnének megkapni. A termelõk, kereske-
dõk alapvetõ célja a fogyasztói igények maximális kielégítése; a mind nagyobb profit elérése ér-
dekében – a versenytársakkal is megküzdve – olcsó tömegárukkal árasztják el a piacot. Amíg a
fogyasztók tömegei nem igénylik a környezetbarát termékeket, termelési módokat, technológiá-
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kat, anyagokat, addig nem válhat tömegessé az ilyen termelés, s nagyon drága lesz az eredmény,
csak kevés fogyasztó számára válhat megfizethetõvé, elérhetõvé a környezetbarát termék.

A fogyasztók helyes választása összgazdasági érdek lenne:
• segíthetne a természeti erõforrások mértéktelen pazarlásának mérséklésében;
• hozzájárulhatna a termék elõállítása során keletkezõ egyre több káros anyag, valamint
• annak csomagolásából képzõdõ hulladék mennyiségének csökkentéséhez.

Az egyén és a közösség érdeke

Az egyének sajnos nem szívesen tesznek a közösség érdekében. Egyéni – számukra racionális –
céljaikat követik, miközben azok súlyosan ellentétbe kerülhetnek a közérdekkel. Jól modellezi
ezt a közismert „közlegelõ”-példa:

„Adott egy falu, melynek legelõjét tíz gazda használja egy-egy tehén legeltetésére. Bõsége-
sen elegendõ a terület a tehenek számára. Amennyiben az egyik gazda úgy dönt, hogy két tehenet
legeltet, megteheti, hiszen a terület a plusz egy tehenet is képes ellátni élelemmel. Ha viszont a
többiek is így döntenének, a tehenek lesoványodnának, majd éhen halnának, mivel a legelõ
ennyi tehenet nem képes eltartani.”

A példából következtetést vonhatunk le a környezetszennyezéssel és az erõforrások kimerí-
tésével kapcsolatban az egyéni és a közérdek ütközésére. Az egyén és ennek következtében az
egyes vállalatok mértéktelen fogyasztásának és környezetszennyezõ tevékenységének soha sem
csak maga a szennyezõ, hanem mindig a közösség is kárát látja.

Mi az ami az egyéneket a környezettudatos magatartásra ösztönözheti?
• környezeti nevelés óvodától az egyetemig (napjaink egyik legdinamikusabban fejlõdõ

részterülete a pedagógiának);
• zöld humánerõforrás-menedzsmenten (környezettudatos vállalatvezetésen) keresztül a

már dolgozó korosztály számára;
• környezetvédelmi rendezvények (szakkiállítások, fórumok, zöldrendezvények, koncer-

tek) minden korosztályhoz szólnak.

A környezettudatos, „zöld” fogyasztó alapvetõ jellemzõi
(Ezeket a jellemzõket, a három fõ szempont megadásával, a tanulók elõször egyedül írják össze,
majd csoportban vitatják meg, egészítik ki. Ezek után a csoportok felírják a táblára az össze-
gyûjtött jellemzõket, s a tanár segítségével értékelik azokat. Egy lehetséges megoldást tartal-
maznak az alábbiak.)

Vásárlási szokásai:
• környezetbarát termékeket választ (pumpás dezodor, hibrid autók, klórmentes tisztítósze-

rek, újrahasznosított/újrahasznosítható termékek stb.);
• keresi a környezetbarát védjeggyel, ökocímkével ellátott termékeket;
• a biotermékeket részesíti elõnyben;
• környezetbarát, lebomló csomagolású termékeket vásárol, kerüli a felesleges csomago-

lást, nejlonszatyrokat;
• fogyasztását visszafogja, nem vesz felesleges termékeket.
Magatartási sajátosságai:
• szelektíven gyûjti a hulladékot, a szerves hulladékot komposztálja;
• a tartós fogyasztási cikkeit megjavíttatja, nem cseréli azonnal;
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• a feleslegessé vált fogyasztási cikkeit (ruhák, bútorok, technikai felszerelések) elajándé-
kozza, felajánlja karitatív célokra;

• ha csak lehet, kerüli az autó használatát (helyette: tömegközlekedés, kerékpár, gyalogos
közlekedés stb.);

• takarékoskodik az energiával (gáz, víz, áram, távfûtés).
Szabadidejében:
• elõszeretettel vesz részt környezetvédelmi akciókon, rendezvényeken;
• szívesen csatlakozik környezetvédelmi szervezetekhez, segíti azok munkáját;
• sokat tartózkodik a természetben, túrázik, kirándul, sportol;
• környezetvédelmi szak- és hobbilapokat olvas, környezetvédelmi tv- és rádiómûsorokat

néz, ill. hallgat.

4.2. A „zöld” vállalkozások

A vállalkozások történetében a környezettudatosság és versenyelõny egymást kizáró fogalmak
voltak hosszú idõn keresztül. Még ma is újszerûnek, szokatlannak tûnik a párosítás. Itt az ideje,
hogy a küszöbön álló ökológiai válság jelentette hátrányból elõnyre tegyenek szert. A „zöld”
vállalkozások már felismerték, hogy ökonómiai érdekeik egybeesnek az ökológiai érdekekkel.
Õk hivatottak a „zöld” fogyasztók által a környezetet kevésbé terhelõ termékek és szolgáltatá-
sok iránti keresletet kielégíteni. Tisztában vannak azzal, hogy „zöld” kínálatukkal „zöld” keres-
letet gerjeszthetnek.

A környezettudatos, „zöld” vállalkozás alapvetõ jellemzõi
(Itt is jól alkalmazható az egyéni munkával induló csoportmunka.)

• környezetbarát termékeket, „zöld” termékcsoportokat is forgalmaz;
• „zöld” szolgáltatásokat (pl.: visszagyûjtés, tanácsadás) is nyújt;
• energiatakarékosan mûködik;
• szennyezõanyag-kibocsátását minimalizálja;
• mûködésében a környezeti szempontok ugyanolyan meghatározóak, mint a minõségiek;
• újrahasznosított vagy újrahasznosítható anyagokkal dolgozik;
• technikai berendezéseit meghibásodásuk esetén megjavíttatja;
• a mûködése során keletkezõ hulladékot szelektíven gyûjti;
• elõnyben részesíti a környezetbarát szállítási módokat.
Mi motiválhatja a vállalatokat a környezettudatos magatartásra?
• A környezetkárosításhoz kapcsolódó jogszabályok szigorodása, a környezethaszná-

lat után fizetendõ díjak (környezetterhelési díj, igénybevételi járulék, termékdíj, betét-
díj) emelkedése.
A hazai szabályozás alapján a vállalatok a környezetvédelmi intézkedések megtételével
vagy mentesülnek ezen díjak fizetése alól, vagy alacsonyabb díjakat kell megtéríteniük.
Ezért mindenképpen érdeke a vállalkozásoknak a szennyezésmegelõzõ tevékenység.
A fentiekbõl következõ fontos törekvés a környezeti költségek és bevételek pontos szám-
szerûsítése. Új fogalmak: ökológiai könyvvitel, környezeti kontrolling, zöld számvitel.
Zöld számvitel: mindazon tevékenységek, módszerek, rendszerek összessége, amelyek
„egy meghatározott gazdasági rendszer környezetvédelmi problémáit vagy a környezet-
védelmi tevékenység gazdasági hatásait tartják nyilván, elemzik és jelentésekbe foglal-
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ják”.7 Ez az alapja annak a vezetõi döntésnek, amely arra vonatkozik, hogy miben kell
még fejleszteniük környezetvédelmi tevékenységüket annak érdekében, hogy ez pénz-
ügyileg is versenyelõnyhöz juttassa a vállalkozást.

• A környezetvédelemmel kapcsolatos lépések megtételének köszönhetõen javul a vál-
lalat megítélése az üzleti partnerei, a fogyasztók és a hatóságok részérõl.

• Annak felismerése, hogy egyre jövedelmezõbb a környezetorientált gondolkodás-
mód integrálása a szervezeti filozófiába, mivel a fogyasztók egyre környezettudatosab-
bá válnak, a kereslet folyamatosan nõ a „zöld” termékek és szolgáltatások iránt, valamint
csökken az anyag- és energiafelhasználásuk, a hulladék- és szennyezõanyag-kibocsátá-
suk.

Mi az oka, hogy a magyar vállalkozások többsége még mindig nem elég motivált?
• A stratégiai gondolkodás hiánya. Pedig ez nélkülözhetetlen a hosszú távú beruházási

döntések meghozatalánál.
• A mindent a rövid távú nyereségmaximalizálásnak alárendelõ gondolkodásmód, ami

szerintük a költségek csökkentésén keresztül valósítható meg. Pedig ha a vállalkozás
megfelelõ módon növeli költségeit, a nyeresége is nõni fog.

Hogy egy vállalkozás tud-e saját környezettudatosságából versenyelõnyt kovácsolni, legin-
kább azon múlik, hogy környezetorientáltságát mennyire hatásosan reprezentálja a külvilág
felé. A környezettudatosan mûködõ vállalatok leghatásosabb kommunikációs eszköze a zöld-
marketing.

4.3. A zöldmarketing

A zöldmarketing olyan eszköz a környezettudatos vállalkozás vezetõinek kezében, mely segítsé-
gével a vállalkozás a külvilág felé megfelelõen reprezentálhatja környezetorientáltságát, és képes
lesz ebbõl versenyelõnyt kovácsolni. Olyan új irányzat, amely az összes marketingtevékenységet
a környezetvédelemnek rendeli alá, azt a teljes marketingtevékenységbe integrálja.

Az ilyen vállalkozások újragondolják marketingmixüket is.
(A marketingmix valamennyi szakmai elméleti tantárgyban elõkerül, ezért a továbbiakban

azt tekintjük át, mivel érdemes eddigi tudásunkat kiegészíteni, mire kell a tanulók figyelmét fo-
kozottan felhívni.)

Termékpolitika (Product) – környezetbarát termék

A környezetbarát termék tulajdonságai:
• minimalizálja a víz- és energiafogyasztást;
• minimalizálja a nem megújuló energiaforrások használatát;
• hasznos élettartama hosszabb a hagyományos termékekéhez képest;
• újrahasznosítható;
• használata biztonságos;
• csomagolásában érvényesül a „3R” elve:

� Reduce: a csomagolóanyag mennyiségének minimalizálása;
� Reuse: újrahasználás, visszaválthatóság, többször felhasználhatóság;
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� Recycle: újrahasznosítás.
� a csomagolóanyag: elõállítása minél kevesebb energiát igényeljen,
� járjon minimális károsanyag-kibocsátással,
� készüljön megújuló, könnyen lebomló nyersanyagokból.

Árpolitika (Price) – a környezetbarát termék és helyettesítõje árának viszonya
• Ha magasabb a környezetbarát termék ára – csak a környezettudatos fogyasztókra szá-

míthatunk (Magyarországon a fogyasztók 30%-a, akik fõleg fiatalok).
• Ha a „zöld” termék ára közel azonos a hagyományos termékekével – egyértelmû ver-

senyelõny a helyettesítõ termékkel szemben. A termék környezetbarát-jellegét kell ki-
hangsúlyozni a kommunikáció során, s így növelhetõ a fogyasztók száma.

• Ha a „zöld” termék olcsóbb (mivel az elõállítása során erõforrásokat takarítottak meg) –
fontos tudatosítani a fogyasztókban, hogy nem azért olcsóbb a termék, mert gyengébb len-
ne a minõsége. Az olcsó „zöld” termékek fogyasztására már nemcsak a fiatalok, hanem az
idõsek is fogékonyak.

Elosztás, csatornapolitika (Place, distribution)
• Szállítás – energiatakarékos és egyre rövidebb, ami mindinkább a hazai beszállítók felé

fordítja a vállalkozók figyelmét, s ez erõsítheti a hazai gazdaságot (bár így elesnek a külke-
reskedelembõl származó elõnyöktõl).

• A hagyományos, egyirányú (termelõtõl a fogyasztóig) termékút kétirányúvá válik. Meg-
jelennek az ellenirányú folyamatok is: az elhasznált termékek visszagyûjtése, az üveg-
visszaváltás, a szárazelemgyûjtés, a szelektív hulladékgyûjtés.

• Az értékesítés helye – erõsítse a környezetbarát termék image-ét, akár saját „zöld” üzlet-
hálózat kiépítése is indokolt lehet.

• Kapcsolat felvétele a fogyasztóval – interneten vagy telefonon keresztül, pl.: SMS-ben
történõ parkolójegy-, autópályamatrica-vásárlás. Garanciajegy, használati utasítások is ki-
nyomtatás helyett elektronikus formában.

Emberi tényezõ (People)
• Belsõ PR – elengedhetetlen, hogy minden alkalmazott megtanulja a környezetorientált

gondolkodást, hiszen csak így lesz hiteles a „zöld” vállalkozásunk.
• Frontvonalmenedzsment – a vállalat filozófiájába integrált környezettudatos képnek a

közvetlen szócsöve, az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatba kerülõ, a frontvonalban tevé-
kenykedõ alkalmazott. Az õ ügyfelekre gyakorolt hatása átlagon felüli.

• Aktív ügyfélpolitika – célszerû bevonni az igénybe vevõket a vállalkozás olyan mozzana-
taiba is, amire a hagyományos szolgáltatóknál nincs lehetõség, pl.: gyorsétteremben be-
vonni a vendégeket a szelektív hulladékgyûjtésbe.

Tárgyi elemek (Physical evidence)
Fontos, hogy az igénybe vevõk a frontvonalban a környezetbarát filozófiának megfelelõ tár-

gyi elemekkel találkozzanak (újrahasznosított, ill. újrahasznosítható anyagok, anyag- és ener-
giatakarékos felhasználás, felesleges tárgyi elemek kerülése).

Szolgáltatási folyamat (Process)
Az ügyfelek panaszainak kezelésére, ill. az ügyfelek várakoztatásának enyhítésére tett intéz-

kedéseket nem befolyásolja a vállalkozás környezettudatossága.
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A „zöld” termékhez kapcsolódó szolgáltatások (házhozszállítás, összeszerelés, beüzemelés,
szervizelés, vevõszolgálat) se legyenek az átlagosnál jobban környezetterhelõk.

Kommunikációs politika (Promotion)
Elsõdleges fontosságú a fogyasztók tájékoztatása a termék környezetkímélõ jellegérõl, hi-

szen ez gyõzi meg õket a vásárlásról, s ennek következtében érezhetik magukat környezettuda-
tos vásárlónak. A kommunikációs mix átalakulása a környezettudatos vállalkozásoknál:

• Reklám – a környezetkímélõ tulajdonságok kiemelése (nagyban ronthatja a hatásfokát a
magas ár vagy a nem megfelelõ minõség).

• Személyes eladás – nagyobb bizalom építhetõ ki a környezetbarát termék iránt.
• Vásárlásösztönzés – a még ismeretlen „zöld” termékek esetében hatásosak lehetnek az

engedmények, ill. a jutalmak, mert kipróbálásra ösztönzik a fogyasztót.
• Direktmarketing – megfelelõ kritériumok alapján kialakított címlista használatával je-

lentõsen csökkenteni lehet a feleslegesen kiküldött levelek arányát. Az e-mailben küldött
DM-üzenetek hitelesebben propagálják a környezetbarát termékeket.

• Közönségkapcsolat (PR) – a vállalat valamennyi dolgozójának elkötelezettnek kell len-
nie a környezetvédelmi eszmék iránt, s ezt kifelé is egységesen mutatni kell.

• Hatásos kommunikációs eszközök még – az ökoemblémák és az egyéb környezeti jelzé-
sek, mint pl.:

„Cédrus” (magyar környezetbarát védjegy)

„Eurovirág” (az EU jelzése)

„Kék angyal” (német jelzés)
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Osztrák logó

„Körbenyilak” mûanyagokhoz

5. Oktatási segédanyagok a gazdasági szakmacsoport részére

5.1. Közgazdaság szakmacsoport

5.1.1. Egy lehetséges projektmunka a 9. évfolyamosok számára

A projektmunkát a gazdasági környezetünk tantárgy tanára irányításával és ellenõrzésével a
9. osztályos tanulók részben egyéni, részben csoportmunkában végzik, igénybe véve az infor-
mációkezelés és az informatikatanár segítségét is.

A feladatok ismertetése a gazdasági környezetünk elsõ óráin történik meg, miután a tanulók
kitöltötték a figyelmüket a fenntartható fejlõdés problémájára irányító tesztet, és tanárukkal kö-
zösen értékelték azt (a teszt és egy lehetséges bevezetõanyag vázlata mellékelve).

I. Egyéni feladat, tanulói portfólió összeállítása (portfólió: {olasz}, dokumentum, dosszié,
szakértõi dosszié)
A portfólió a tanuló munkáiból összeállított célirányos gyûjtemény, melyben bemutatja ké-
szítõjének erõfeszítéseit, fejlõdését és eredményeit az alább részletezett feladatok kapcsán.
A tanulónak be kell mutatnia azt a háztartást, amelyben él. Értékelnie kell annak tevékenysé-
gét, gazdálkodását a havi feladatok segítségével.
A folyamatosan bõvülõ dossziénak tartalmaznia kell rövid szöveges ismertetõket, értékelé-
seket, számadatokat, grafikonokat, képeket az aktuális feladatoknak megfelelõen.
Szeptemberi feladat:
1. Mutasd be részletesen azt a háztartást, ahol élsz (hányan laknak ott, milyen lakásban, mi-

lyen energiafelhasználással stb.)!
Októberi feladat:
2. Rögzítsd részletesen a háztartás októberi fogyasztását (minden, az adott hónapban megvá-

sárolt termék és szolgáltatás mennyiségének és értékének rögzítése, majd a hó végén ezek
összegzése a feladat)!
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Novemberi feladat:
3. Értékeld a háztartás októberi fogyasztását (felesleges kiadások, takarékoskodási lehetõsé-

gek, javaslatok)!
Decemberi feladat:
4. A karácsonyi ajándékvásárlás szempontjainak összeállítása. Mire ügyeljünk, amennyiben

a fenntartható fejlõdés elkötelezett hívei vagyunk?
Januári feladat:
5. Értékeld a decemberben összeállított szempontok szerint a háztartásban adott karácsonyi

ajándékokat!
Februári feladat:
6. Keress az interneten vagy a különbözõ újságokban jó példákat a környezettudatosan gon-

dolkodó háztartásokra! Milyen ötleteket lehetne a te háztartásodban is alkalmazni?
Márciusi feladat:
7. Ismét rögzítsd részletesen a háztartás havi fogyasztását (minden, az adott hónapban meg-

vásárolt termék és szolgáltatás mennyiségének és értékének rögzítése, majd a hó végén
ezek összegzése a feladat)!

Áprilisi feladat:
8. Hasonlítsd össze az áprilisi és a novemberi fogyasztást! Melyek a legszembetûnõbb kü-

lönbségek, mi lehet ennek az oka? Érzékelhetõek-e pozitív változások?
Májusi feladat:
9. Értékeld a háztartást környezettudatossága alapján! Melyek a követendõ példák, miben

kellene változtatni?
Júniusi feladat:
10. A portfólió lezárása, értékelése.

II. Csoportmunka (4-6 fõs csoportokban)
1. Az alábbi feladatok közül egyet húz minden csoport:

a) A lakóhelyetek vagy annak környékén található vállalkozások milyen károkat okoznak
környezetüknek, és ezeket hogyan lehetne mérsékelni? Tesznek-e valamit ezek a vál-
lalkozások a mérséklés érdekében?

b) Járjatok utána, hogy iskolátokban mekkora az energiafogyasztás, és ennek változá-
sait mutassátok is be minél sokoldalúbban! Milyen módon lehetne a fogyasztást
mérsékelni?

c) Gyûjtsetek olyan reklámokat, amelyekben elõtérbe kerülnek a környezeti szempontok
is, amelyek a környezetterhelõ, a pazarló, a fenntarthatósággal ellentétes életmódot,
terméket népszerûsítenek! Mutassátok be és értékeljétek ezeket!

d) Mutassatok be két általatok kiválasztott terméket! Az egyiken a gyártó, a gyártás és a
termék pozitív, a másikon ugyanezek negatív környezeti hatásait emeljétek ki (a gyár-
tás során alkalmazott technológia, fogyasztói célcsoportok, a termék jellemzõi).

e) Gyûjtsétek össze és mutassátok be, hogy az egyes EU-tagállamokban milyen
ökocímkéket használnak! Mit jelentenek a címkéken található ábrák, szavak, betûk?
Gyûjtsetek olyan termékeket, amelyeken megtalálhatók az ökocímkék, vagy Fair Tra-
de termékek!

2. A kihúzott csoportfeladat eredményeirõl készítsetek egy vagy két újságoldalt (ezeket az
oldalakat majd egy komplett újsággá fogjuk összefûzni)!

3. A projektmunka lezárásaként be kell mutatni, ismertetni kell a munka folyamatát, annak
eredményeit (a csoportok a mellékelt értékelõ lapon értékelik egymás munkáját).
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5.1.2. Bemelegítõ totó

1. Melyek korunk leginkább fenyegetõ ökológiai problémái?
a) Túlnépesedés, fenyegetõ élelmiszerhiány.
b) Klímaváltozás, globális felmelegedés.
c) A nem megújuló (fosszilis) energiaforrás-készleteink rohamos csökkenése.
d) Mindhárom napjaink legégetõbb ökológiai problémái közé tartozik.

2. A világ népessége az elmúlt 40 évben 2,5 Mrd fõvel nõtt. Ez annyi, mint a növekedés az
emberi faj kialakulásától …

a) az idõszámításunk kezdetéig.
b) 1000-ig.
c) 1500-ig.
d) 1990-ig.

3. A föld jelenlegi népessége 6,6 Mrd fõ. Kb. mikorra várható egy újabb 50%-os növeke-
dés?

a) 2050-re.
b) 2100-ra.
c) 2150-re.
d) 2200-ra.

4. A légkör földfelszín közeli átlaghõmérséklete az elmúlt 100 évben mennyit változott?
a) Semmit sem.
b) 1 oC-ot.
c) 6 oC-ot.
d) 12 oC-ot.

5. Várhatóan a következõ 100 évben maximum mennyit fog változni az elõzõ adat?
a) Semmit sem.
b) 1 oC-ot.
c) 6 oC-ot.
d) 12 oC-ot.

6. A jégtakaró olvadása miatt várhatóan 2090-ig mennyivel fog emelkedni a tengerek
szintje?

a) 1-3 cm;
b) 5-10 cm;
c) 50-140 cm;
d) 500-1000 cm.

7. Mi jellemzi a csendes-óceáni Tuvalu országot?
a) A világ egyik legkisebb és legalacsonyabban fekvõ országa.
b) Egyáltalán nem járul hozzá a környezetszennyezéshez.
c) A tengerszint emelkedésének az elsõ áldozata lesz (teljesen víz alá kerül).
d) Mindhárom jellemzi.
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8. 2050-re nagy valószínûséggel – fõleg a klímaváltozásnak köszönhetõen – a kihaló ál-
lat- és növényfajok száma:

a) kb. 100;
b) kb. 500;
c) kb. 1000;
d) kb. 10 000.

9. Az emberiség a nem megújuló erõforrásokból egy év alatt annyit használ fel, mint
amennyi a természetben megközelítõleg …

a) 1000 év alatt keletkezik;
b) 10 000 év alatt keletkezik;
c) 100 000 év alatt keletkezik;
d) 1 000 000 év alatt keletkezik.

10. Kb. meddig biztosítja a meglévõ kõszén- és kõolajkészlet a világ energiaszükségletét?
a) kõszén: néhány 100 év; kõolaj: 30-60 év.
b) kõszén: kb. 500 év; kõolaj: kb. 100 év.
c) kõszén: 600-700 év; kõolaj: 150-200 év.
d) kõszén: akár 1000 év; kõolaj: 300-500 év.

11. Válaszd ki a megújuló energiaforrásokat!
a) szél- és napenergia;
b) árapály-energia;
c) geotermikus és biomassza-energia;
d) Mindegyik a felsoroltak közül.

12. Amennyiben a környezeti erõforrásaink igénybevételét továbbra is az eddigi mérték-
ben folytatjuk, a 2030-as években már a pazarló igényeink kielégítésére:

a) két Földre lenne szükségünk;
b) két Földre lenne szükségünk;
c) két Földre lenne szükségünk;
d) két Földre lenne szükségünk.

13. Mit értünk fenntartható fejlõdésen?
a) A fejlõdésnek az a formája, amely hosszú távon nem az emberek jólétét, hanem a föld

és a természeti környezet tartós fennmaradását szolgálja.
b) A fejlõdésnek az a formája, amely a jelenbeli igények kielégítésének feláldozásával,

elsõsorban a jövõ generációi igényeinek kielégítésére törekszik.
c) A fejlõdésnek az a formája, amely lehetõvé teszi az állandó gazdasági növekedést nö-

vekvõ igényeink kielégítése érdekében.
d) A fejlõdésnek az a formája, amely a jelenbeli igények kielégítése mellett nem fosztja

meg a jövõ generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetõségétõl.

13+1. Kinek van tennivalója a fenntartható fejlõdés kialakítása érdekében?
a) Az egyes háztartásoknak, vállalatoknak.
b) Az egyes országok kormányainak, civilszervezeteinek.
c) Országokon átnyúló világszervezeteknek.
d) Mindenkinek, minden szinten.
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5.1.3. Tananyagfeldolgozás (Mikroökonómia 11. évfolyam)

Az externáliák

A környezetvédelem és a környezettudatos magatartás beépítési lehetõsége a tananyagba

Elméleti gazdaságtan – Mikroökonómia (11. évfolyam)
1. A piac hatékonysága és a piaci elégtelenségek
2. Az externáliák
3. Az extern hatások szabályozási lehetõségei

Az externáliák

Az externália olyan külsõ gazdasági hatás, amely olyan harmadik szereplõt érint, aki nem vesz
részt az adott tevékenységben sem termelõi, sem fogyasztói oldalon, tehát egy bizonyos tevé-
kenységbõl származó költségek vagy elõnyök más gazdasági szereplõknél jelentkeznek úgy,
hogy az érintett felek errõl sem a piaci adásvétel, sem más formában nem állapodtak meg.

Például az autók kipufogógáza miatti levegõszennyezést kénytelenek vagyunk elviselni gya-
logosként, lakóként. Egy zeneiskola munkáját negatívan érinti, ha a szomszéd telken építkez-
nek. Sok porral, zajjal, felfordulással jár, ami nem kívánt költségeket és kényelmetlenséget okoz
az ott dolgozók és tanulók számára.

Az externáliák típusai

1. jellegük szerint:
a) negatív externália: a gazdasági tevékenység másoktól áldozatot, pluszköltséget köve-

tel, amit nem térítenek meg számára – pl. az autók kipufogógáz-kibocsátása
b) pozitív externália: a gazdasági tevékenység másoknak olyan elõnyöket nyújt, amelye-

ket azok nem fizetnek meg – pl. park létrehozása a lakóhelyünk közelében

2. eredetük szerint:
a) termelõi externália: termelési tevékenységbõl származik a külsõ hatás – pl. vegyi üze-

mek levegõszennyezése
b) fogyasztói externália: fogyasztásból ered a külsõ hatás – pl. a szomszéd asztalnál ülõ

pipafüstje
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3. hatáskörük szerint:
a) egyéni externália: egy embert vagy kisebb csoportot érint az externália – pl. a titkárnõ

parfümjének illata
b) közösségi/társadalmi externália: nagyobb csoportot vagy a társadalom egészét érinti a

külsõ hatás – pl. környezetszennyezés

Az externália felfogható egy tevékenység egyéni és társadalmi megítélésének különbsége-
ként. Például a levegõt szennyezõ vegyi üzem (negatív externália) a termelését az egyéni opti-
mum, a profitmaximum alapján (MC = MR) határozza meg. A társadalom szempontjából pedig
optimális az lenne, ha az üzem kevesebbet termelne, mert akkor kevesebb negatív hatás érné a
társadalmat. A társadalom szempontjából túltermelés van.

Egy kertészet (pozitív externália) saját termelését az egyéni optimum alapján (MC = MR)
határozza meg. A társadalom számára elõnyökkel járna (szép látvány, tisztább levegõ), ha a ker-
tészet bõvítené termelését, ezért a társadalom szempontjából alultermelés van.

A társadalmi határköltség (MSC – marginal social cost): egy termék újabb egységének
elõállításával, felhasználásával, fogyasztásával járó összes költségváltozás.

MSC = MC + EC (egyéni határköltség + externális költség)

A társadalmi határhaszon (MSB – marginal social benefit): egy termék újabb egységé-
nek elõállításával, felhasználásával, fogyasztásával járó összes haszonváltozás.

MSB = MU(MB, MR) + EB (egyéni határhaszon �bevétel] + externális haszon)

Optimális esetben a társadalmi és az egyéni megítélés megegyezik.

(MC = MR = MB) = (MSC = MSB)

Tiszta negatív externália (nincs „+” hatás) Tiszta pozitív externália (nincs „–” hatás)

MC: egyéni határköltség
MSC: társadalmi határköltség
MSB: társadalmi határhaszon
MU: egyéni határhaszon (bevétel)
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Negatív externália esetén a társadalmi határköltség nagyobb az egyéni határköltségnél. A társa-
dalmi határhaszon megegyezik az egyénivel. Az egyén szempontjából optimális termelési mennyi-
ség nagyobb a társadalmilag kívánatosnál, a társadalom szempontjából túltermelés van.

Pozitív externália esetén a társadalmi határhaszon nagyobb az egyéninél. Az egyéni határ-
költség megegyezik a társadalmival. Az egyén szempontjából optimális termelési mennyiség
kisebb a társadalmilag kívánatosnál, a társadalom szempontjából alultermelés van.

Az optimális helyzet kialakulásának feltétele a külsõ hatások belsõvé tétele, azaz az
externáliák internalizálása.

Azt kell biztosítani, hogy a negatív externália okozója számára az externális költségek saját
költségként jelenjenek meg. Pozitív externália esetén pedig támogatni kell az externália kibo-
csátóját. Ennek eszköze lehet a szubvenció (K+F támogatással mûködik).

Módjai:
1. az érintett felek önkéntes megállapodása: az externália okozója és érintettje megegyez-

nek. Olcsó, gyors, kényelmes megoldás, de csak kevés szereplõ esetén alkalmazható (az
autószerelõ csak este 6-ig kalapál, így a szomszéd nem jelenti föl).

2. kényszerû kártalanítás: az externália okozója kártalanítja az érintetteket. A jogrendsze-
ren és a tulajdonviszonyokon alapul, költséges és hosszadalmas megoldás, nem minden
esetben igazságos (a vegyi üzemet megbüntetik).

3. adminisztratív intézkedések: hatósági elõírásokkal próbálják korlátozni azt a tevékeny-
séget, amely az externáliát okozza. Akkor alkalmazható, ha sok embert érint. A hangsúly
az externália kialakulásának megelõzésén van (szennyvíztisztító berendezés használatát
teszik kötelezõvé).

4. adók és támogatások: akkor alkalmazhatja az állam, ha az externália nagyméretû és mér-
hetõ. A negatív exernália okozójára a termeléssel összefüggõ adót vetnek ki. Mivel költsé-
gei megnõnek, döntenie kell, hogy így mennyit érdemes termelnie. A pozitív externália
okozóját támogatásban részesítik, ami pluszbevételt jelent számára.

A gyakorlatban ezeket a módszereket többnyire együtt alkalmazzák.
Prezentációk, óravázlatok és tesztek megtalálhatók az Ökoiskola honlapon (www.okoiskola.hu).

5.2. Ügyvitel szakmacsoport

Az ökoiskolai program szemléletének megjelenése az ügyvitel szakmacsoport tananyagá-
ban, tanítási gyakorlatában

Iskolánkban a gazdasági szakterület három szakmacsoportjában folyik szakmai elõkészítõ kép-
zés: közgazdaság, ügyvitel és kereskedelem–marketing. Az alábbi anyag az ügyvitel szakma-
csoport lehetõségeinek egy részét mutatja be.

Szaktanáraink fontos feladatuknak tartják, hogy az iskolai ökoprogramok üzenetei, az osz-
tályfõnöki órák környezet- és egészségvédelmi témái megerõsítést nyerjenek szakóráinkon is.
Az ügyvitel elsõsorban irodai környezetben zajlik, s célunk, hogy tanulóinkban kialakítsuk a
potenciális munkaterületükkel kapcsolatos környezettudatos szemléletet. Bár az irodaautomati-
zálás egyik célkitûzése, hogy az irodai munka során minél kevesebb papíralapú dokumentum
készüljön, „vándoroljon” az egyes egységek között, ma még ez nem kiforrott területe a környe-
zetvédelemnek. Kevés irodaházban foglalkoznak szelektív hulladékgyûjtéssel, a papírhulladék

44



hasznosításával, a takarékos nyomtatással stb. A szakmai anyag elsajátíttatása mellett fontos
feladatunknak tartjuk ennek megismertetését diákjainkkal.

Bár szakképzés (13–14. évfolyam) ettõl a tanévtõl nincs iskolánkban, a szakmai elõkészítõ és
orientáció tananyagaiban azért maradtak lehetõségeink. Tantárgyaink/moduljaink a következõk:

• 9. évfolyam: gépírás (gimnáziumi nyelvi elõkészítõ osztályok, heti 1 óra)
• 9–10. évfolyam: információkezelés
• 11–12. évfolyam szövegfeldolgozás
A 9. évfolyam tananyaga jelentõs részben a betûtanítás, ám a másolószövegek megválasztásá-

val alkalmunk van a környezetvédelemmel foglalkozni. A 10. évfolyamon már nemcsak másolási,
hanem egyszerûbb szövegszerkesztési feladatokat is adhatunk. A szöveg bekezdésekre tagolása
feltételezi a szöveg értõ olvasását, a kiemelések pedig a lényeglátást erõsítik – természetesen
mindezt egészségvédelemmel és környezetvédelemmel összefüggõ szövegek feldolgozásával (is)
tesszük. A szövegek másolása után – néhány percben – összefoglalhatjuk a szövegek tartalmát,
beszélgethetünk az olvasottakról. A csoportok szövegszerkesztési tudásától függõen kiegészíthet-
jük a másolást képbeszúrással vagy más szövegszerkesztési feladat adásával is.

Néhány másolószöveg olvasható a www.okoiskola.hu honlapon az útmutató elektronikus
változatában, amelyeket napi munkánk során használunk. A finnek szelektív hulladékgyûjtésé-
rõl szóló szöveget 1993-ban készítettem egy újságcikk alapján. A tanulókat mindig megdöbben-
ti, hogy mennyire lemaradtunk ezen a téren, s milyen lehetõségek és feladatok állnak elõttünk is
környezetünk védelmében.

Végül kiemelek a neves napok közül néhányat, amelyek aktualitást adhatnak egy-egy téma
körbejárásához:

szeptember 16. Az ózon világnapja
szeptember 22. Európai autómentes nap
október 4. Az állatok világnapja
október 16. Élelmezési világnap
október 21. Földünkért világnap
november 26. Ne vásárolj semmit nap!
március 6. Energiatakarékossági világnap
március 22. A víz világnapja
április 7. Az egészség világnapja
április 22. Föld napja
május 10. Madarak és fák napja
május 31. Dohányzás elleni világnap
június 5. Környezetvédelmi világnap

A bemutatott tananyagrészek csak ízelítõt adnak abból a sok-sok lehetõségbõl, amelyekbõl
meríthetünk tanóráinkon diákjaink ismereteinek bõvítéséhez, környezettudatos magatartásuk
kialakításához, erõsítéséhez.

Az Ökoiskola honlapján (www.okoiskola.hu) megtekinthetõ néhány szövegfeldolgozási
mintafeladat a 9–12. évfolyam részére.
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5.2.1. Útmutató a környezetbarát munkahely témakör feldolgozásához

A „zöld iroda”

Ajánlott: tanirodai gyakorlat vagy üzleti gazdaságtan gyakorlat óra keretében.

Bevezetés: A klímaváltozásnak milyen jelei vannak napjainkban?
Mit olvastatok, hallottatok arról, hogy mi ennek az oka?
Milyen következményei lehetnek a természeti egyensúly felbomlásának?
Mit tehetünk mi?

Ötletbörze: Mit tehet egy irodai munkahely?
Gyûjtsük össze az ötleteket, majd rendszerezzük a segédanyag segítségével!

Befejezés: Keressünk fel olyan honlapokat, amelyek környezetbarát termékeket árusítanak!
Hasonlítsuk össze az árakat hasonló, de nem környezetbarát termékkel!

Zöld iroda

Magyarországon több mint 1,2 millióan dolgoznak nap mint nap számítógéppel. Ám ha közülük
egyvalaki is éjszakára bekapcsolva hagyja munkagépét, éves szinten 1 tonna CO2-kibocsátásért
vonható felelõsségre. Egy kisméretû, irodai tevékenységet ellátó vállalkozás körülbelül fél ton-
na papírt használ egy évben, ami miatt 3 szál, jól megtermett, húszméteres fa esik áldozatul. És
akkor nem beszéltünk még a vállalatok számosságáról vagy a nagyvállalatok és állami hivatalok
nagyságrendekkel nagyobb papírigényérõl. Ez is mutatja, hogy a környezetvédelemért nemcsak
gyári, üzemi tevékenységek javítása során, hanem irodai munkáink környezettudatossá alakítá-
sával is tehetünk. Sokszor még megtakarítást is elérhetünk (hiszen pl. az újrahasznosított papír
olcsóbb), sõt, még jobban is érezzük magunkat!

Zöld iroda kialakítása

Napjaink több mint egyharmadát zárt irodában ülve töltjük, így joggal merül fel az igény az
egészségesebb, emberbarátibb munkahely kialakítására. És ha az átalakítás még környezeti és
gazdasági hasznokkal is párosul, talán a fõnökünk is hamarabb meggyõzhetõ arról, hogy itt az
ideje irodánkat – a mai elvárásoknak megfelelõen – környezet- és emberbaráttá tenni.

Megvalósítás eszközei

1. Hogyan javítsuk az iroda levegõjének minõségét?
• Tartsuk a hõmérsékletet optimális szinten (nyáron 24 °C, télen 20 °C)
• Folyamatosan párologtassunk, így fokozhatjuk hõérzetünket
• Légkondicionálók helyett részesítsük elõnyben a gyakori, rövid szellõztetéseket
• Használjuk ki a szobanövények elõnyös tulajdonságait:

� oxigéntermelés
� párásítás
� hangulatjavító hatás
� károsanyag-megkötõ képesség
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2. Milyen bútorokat szerezzünk be?
• A bútor anyaga:

� „megújuló erdõkbõl” származó fa legyen az alapanyaga
� oldószermentes lakkokkal kezelt legyen
� természetes anyagú bútorhuzatot válasszunk

• Egyéb szempontok:
� Minél közelebbrõl szállítsuk, így kevésbé szennyezzük a környezetet
� Legyen a bútor hosszú élettartamú
� Figyeljünk a bútor selejtezés utáni sorsára

• Újrafelhasznált papírból készült kartonbútorokat
� Ezek egyedi designnal rendelkeznek
� Megfelelõek hosszan tartó használatra
� Hulladékká válásuk után anyagukban újrahasznosíthatók, illetve könnyen lebomlanak

3. Milyen legyen az iroda papírhasználata?
• Használjunk 100%-ban hulladékpapírból készült „szürkepapír”-t vagy fehér papírt, illetve

borítékokat!
• Kiadványainkat is ilyen papírra készíttessük!
• Csökkentsük papírfelhasználásunkat!
• Amit lehet, dokumentáljuk elektronikusan, ne nyomtassunk!
• Ha valamit mindenképpen ki kell nyomtatni, alkalmazzunk kétoldalas nyomtatást!
• Hosszabb anyagokat nyomtassuk füzetelrendezésben (1 A/4-es lap = 4 oldal)!
• A belsõ anyagok nyomtatásához használjunk egyik oldalán már használt piszkozatpapírt,

és alkalmazzunk halványabb nyomtatást!
• Faxolásnál ne használjunk fedlapot, vagy használjunk elektronikus faxot!
• Gyûjtsük külön az egyik oldalán még használható lapokat, és használjuk piszkozatokhoz!
• A már nem használható papírt gyûjtsük szelektíven!

4. Milyen irodaszereket szerezzünk be?
• Írószereknél legyen:

� cserélhetõ betét
� környezetbarát alapanyag

• Filcek legyenek:
� vizes bázisúak
� utántölthetõek
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• Ragasztók, hibajavítók:
� oldószermentesek
� utántölthetõek

• Irattartók:
� környezetbarát alapanyagúak (fa, karton)
� többször felhasználhatóak

5. Mire figyeljünk az irodatechnikai berendezéseknél?
• Beszerzésnél vegyük figyelembe a környezeti és energiatakarékossági szempontokat!
• Válasszunk ökocímkével ellátott terméket!
• Használjuk az energiatakarékos üzemmódot!
• Kapcsoljuk ki a berendezéseket, ha nem használjuk! Monitorokat fél óra szünet esetén,

számítógépeket 1-2 órás szünet esetén, fénymásolókat, nyomtatókat használat után rög-
tön! Ezzel az apró mozdulattal éves szinten jelentõs pénzösszegeket is megtakaríthatunk!

6. Hogyan takarékoskodjunk az energiával?
• Fûtés

� Alapelve: Mindig csak olyan mértékben és ott fûtsünk, amennyire és ahol szükség van rá.
� Ideális hõmérséklet télen 18-20 °C. Ha egyénileg állítható a fûtés, szabályozzuk!
� Éjjel és hétvégén elég 15-16 °C-on tartani a hõmérsékletet!
� Ablakok szigetelése, nyílászárócsere, hõvédõ tapéta felrakása, függönyök felszerelése

sokat javíthat a hõmegtartáson.
• Légkondicionálás

� Az ideális hõmérséklet nyáron 23-24 °C, ne hûtsük ez alá az irodát!
� Csak az igazán meleg nyári napokon használjuk
� Szellõztessünk rendszeresen
� Az idõjárásnak megfelelõ öltözetben legyünk az irodában

• Világítás
� Természetes fény kihasználása
� Helyi megvilágítás használata
� Energiatakarékos fényforrások beszerelése (halogén izzólámpa, kompakt fénycsövek)
� Kapcsoljuk le, ha nem használjuk!

5.2.2. Az „ergonomikus munkahely” téma feldolgozása

Ajánlott: tanirodai gyakorlat vagy üzleti gazdaságtan gyakorlat óra keretében.

Bevezetés: Hallottátok már ezt a kifejezést?
Milyen körülmények között tanultok otthon?
Milyen egészségkárosodási következményei lehetnek a nem megfelelõ munkakö-
rülményeknek?
Mit tehetünk mi?

Ötletbörze: Mit tehet egy irodai munkahely?
Gyûjtsük össze az ötleteket, majd rendszerezzük a segédanyag segítségével!

Befejezés: Vizsgáljuk meg a számítógéptermünket, amiben tanulunk! Tegyünk javaslatot a
változtatásra!
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Nézzünk utána az interneten, hogy mit tartalmaz az ISO 9241-es nemzetközi szabványsoro-
zat, illetve az 50/1999 (XI. 3.) EüM rendelet!

Keressünk az interneten ergonomikus irodai berendezéseket, számítástechnikai eszközöket!

Segítség a téma feldolgozásához

Mi az ergonómia?
Az ergonómia egyszerûen fogalmazva „a dolgozó és a munkakörnyezet közötti kapcsolat tanul-
mányozása”. Ez a szó a görög „ergosz” szóból származik, ami munkát jelent, és a „nomosz”
szóból, ennek jelentése törvény. Látszólag a munkakörnyezet minden tényezõje az ergonómia
tudományába tartozik.

Mi az ergonómia alkalmazásának fõ célja?
Az ergonómia alkalmazásának fõ céljai a hatékonyság, a munkavégzés biztonságának megte-
remtése, a dolgozó elégedettsége és a komfortos munkahely kialakítása. A hatékonyság egy-
részt a termelési/szolgáltatási folyamat hatékonyságát, produktivitását jelenti, másrészt az ergo-
nómiai szempontok szerint tervezett eszközök használhatóságának mértékét. A hatékonyság
növekedésével a munka minõségi javulásának is együtt kell járnia. A munkakörnyezetet hasz-
náló emberek szempontjából az ergonómia segítségével kialakítható a munkavégzés biztonsá-
ga, ami az egészségkárosodási lehetõségek kizárásán alapul, és ezzel együtt jár komfortérzés és
a jó közérzet is.

Miért fontos az ergonómia?
Életünk jelentõs részét töltjük el munkahelyünkön, emiatt fontos, hogy ennek a helynek – ahol
napi tevékenységünket fejtjük ki – a munkafeladat elvégzésére alkalmas kialakítása legyen. Kü-
lönösen igaz ez olyan munkahelyekre, ahol számítógépes munka folyik.

Nemcsak egyszerûen irodákat kell berendezni, hanem bútorokkal, tervezõi megoldásokkal
olyan környezetet kell kialakítani, amely tökéletesen alkalmas a hosszú távú, kényelmes és
örömteli munkavégzésre. Ehhez kell illeszteni a fizikai környezetet, az egyén igényének megfe-
lelõen kialakítva a szoba berendezését, funkcióit és hangulatát.

A számítógépes munkahely ergonómiai követelményeit részletesen az ISO 9241-es nem-
zetközi szabványsorozat tartalmazza.

Az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet
1999 novemberében jelent meg az „Képernyõ elõtti munkavégzés minimális egészségügyi és
biztonsági követelményeit” összefoglaló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet, amely kiindulásul
szolgálhat az új kialakítású számítógépes munkahelyek tervezéséhez, illetve a meglévõ számí-
tógépes bútorok értékeléséhez.

Az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet nagy erénye az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a jö-
võben a munkahelyek tervezését a rendszerszemléletnek kell meghatároznia, ami az eddigi
személettel szemben minõségi ugrást jelent.

A jó munkahely ugyanis nem bútorokból áll, hanem munkahelyi rendszerbõl, amit a munka-
feladat, a gépesítés foka és az ergonómiai és környezetpszichológiai követelmények határoznak
majd meg. A XXI. század munkahelyei akkor lesznek majd sikeresek és igazán emberközpontúak,
ha a kialakításukat ez a rendszerszemlélet fogja meghatározni.
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Az alábbiakban az ergonómia összetett rendszerébõl néhány fontosabb elem:

Szervezeti felépítés:
Egy munkahelyen akkor lehet a legjobban teljesíteni, ha fizikai kialakítása megfelel a munka-
végzésbõl származó elvárásoknak, figyelembe veszi és tükrözi a szervezeti kapcsolatokat, lehe-
tõvé teszi a pihenõidõ kulturált eltöltését és az étkezést, pozitívan befolyásolja a munkahelyi
légkört. Az iroda kialakításának a racionalitáson túl áttekinthetõnek is kell lennie, és lehetõvé
kell tennie az egyes szervezeti egységek és a dolgozók könnyû megtalálhatóságát, valamint egy-
szerû megközelíthetõségét.

Egyénre szabott tervezés:
A munkahely méreteit a felhasználó testméreteihez, jellemzõihez (például jobb-bal kezesség
stb.), igényeihez kell illeszteni, „testre szabni”. A szakszerû kialakítás mellett rendkívül fontos
szempont az, hogy a dolgozókat is be kell vonni a tervezésbe, az iroda ergonómiai minõsítésébe.
Az így létesített új irodát ugyanis a dolgozók jobban a magukénak érzik; és az eszközökben, bú-
torokban, környezetben rejlõ pozitív lehetõségeket is jobban kihasználják.

Világítás:
Az emberek közérzetét jelentõsen befolyásoló természetes világítást szabályozni is kell például
függöny, reluxa alkalmazásával. A természetes fényt több fokozatban kapcsolható általános és
helyi világítással kell kiegészíteni. Ha valamely tevékenység végzése közben a világítás nem
megfelelõ, a szem izomzata idõ elõtt kifárad. A szem elfáradása után fejfájás, idegesség, majd
teljes szellemi és fizikai elfáradás jelentkezik, amely a teljesítmény leromlásában is megnyilvá-
nul.

Zaj:
Gyakori panaszforrás a munkahelyi zaj az irodában, amely rendszerint a kívülrõl beszûrõdõ és a
beszélgetésekbõl, irodatechnikai eszközöktõl származó zajból adódik. A zaj elleni védekezés
több módját lehet az irodában alkalmazni, például zajforrás megszüntetése, elszigetelése vagy
eltávolítása. A zajszintnek olyannak kell lennie, hogy ne nehezítse az ember figyelemkoncentrá-
lását, hogy ne idegesítsen, és hogy elég alacsony szintû legyen ahhoz, hogy az emberek beszél-
getni tudjanak egymással.

Klíma:
A munkahely klimatikus viszonyait elsõsorban a hõmérséklet, a légnedvesség és a légáram je-
lentik, de szorosan idekapcsolódik a levegõminõség is. Zavaró a munkateremben az ételszag
is, ezért szükség van teakonyha, étkezõhelyiség kialakítására, amely egyben pihenõként is
funkcionálhat.

Személyes tér:
Az emberek fontosnak tartják, hogy elegendõ személyes terük legyen a munkahelyükön és ott-
hon is. Más emberek is okozhatnak stresszt, ha hívatlanul lépnek be az egyén személyes terébe.
A személyes tér felállításának ideális módja, ha saját irodával rendelkezik, amelyben ellenõriz-
heti a belépést. Ha ez nem lehetséges, akkor a tereket korlátozhatja bútorokkal, berendezések-
kel, térelválasztókkal. Abban a nemkívánatos helyzetben, ha ilyen nem áll rendelkezésére, ak-
kor személyes tér érzését keltheti, ha az egyén a személyes tárgyaival veszi körül magát.
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Számítástechnika:
Szinte önálló szakterület a számítógépes munkahely ergonómiai kialakítása. Nemcsak a tükrö-
zõdések elkerülésére, a helyes testtartásra, a megfelelõ megvilágításra, az állítható magasságú
székre stb. kell ügyelni, hanem ezeken túlmenõen számos egyéb tényezõt is figyelembe kell
vennünk, mielõtt „ergonomikus” jelzõvel illetnénk egy ilyen típusú munkahelyet.

Nagyon fontos, hogy az irodai székeknek legyen támlájuk, ami lehetõleg minél nagyobb fe-
lületen támassza meg a hátat. Az íróasztal magassága sem mindegy. A túl alacsony asztalra a
dolgozó ráhajol, és ezzel fokozottan terheli a gerincét. A folyamatos ülés következtében a cson-
tokat nem éri megfelelõ mechanikai terhelés ez pedig növeli a csontritkulás kialakulásának esé-
lyét. A kevés mozgás akadályozza a normális vérkeringést, így az erek nap mint nap túlterhelõd-
nek. Ez pedig visszerességhez vezet.

Monitor
Ideális esetben a fénysugarak 45-50 fokos szögben érkeznek a monitorra, ez nem tükrözõdik za-
varóan.

Helyes testtartás

Fej/Nyak:

Maximum: 30° elõrehajlításnál (A)

Maximum: 20° csavarás (B)

Könyök:

Munka közben 70–135° (C)

A könyököknek ellazulva kell tartani a felsõtesthez képest

Kéz/csukló:

Alkarnak, csuklónak és a kéznek kényelmes helyzetben kell lennie

Felsõtest/comb:

90–120° (D)

Comb/Térd:

60–90° (E)
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Billentyûzet
Az osztott billentyûzet elõnye, hogy a kar és a kéz nem csavarodik ki, a váll terhelése is kisebb.

A kéz és a csukló terhelését csökkenthetjük, ha csuklótámaszt alkalmazunk. Ez lehet egysze-
rû mûanyag, vagy lehet modern zselés kivitelû. A zselés támasz elõnye, hogy teljes mértékben
felveszi a kéz formáját, használat után pedig visszaáll eredeti állapotára.

Asztal
Az egészséges testtartáshoz az kell, hogy az asztal mérete igazodjon a felhasználó méreteihez: a
billentyûzet és az egér használatakor a kezünket ne kelljen felfelé emelni, hanem egyenesen
vagy kissé lefelé tartsuk. Felnõttek esetében az a jó, ha a billentyûzet 72 cm magasan van. A bil-
lentyûzet lehet fiókban is (ekkor az egérnek is el kell férnie mellette), az asztal magassága lehet
nagyobb is.

A szék akkor jó, ha:
1. az alsó lábszárak kényelmesen, közel függõlegesen helyezkednek el,
2. a talpak kényelmesen megtámaszkodnak a padlón vagy a lábtámaszon,
3. a gerincoszlop oldalról nézve ívelt és kissé elõre dõlt,
4. a combok közel vízszintesek,
5. a felkarok – laza tartásban – közel függõlegesek,
6. az alkarok felfekszenek a karfára és vízszintesek.

5.3. Kereskedelem–marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Környezetbarát módon cselekedni ma nehéz (idõbe és pénzbe kerül), ezért azt meg kellene
könnyíteni a fogyasztóknak. A fogyasztói döntéseket a reklám tudja a leghatékonyabban befo-
lyásolni. A reklám elsõdleges célja nem a környezetvédelmi információk közvetítése, hanem a
termék kelendõségének fokozása.

A jó környezet helyes fogyasztói döntéseket feltételez, amihez viszont a fogyasztóknak
megfelelõ piaci rálátásra, széles körû termékinformációkra és az alapvetõ ökológiai összefüggé-
sek ismeretére van szüksége.

Fontos:
• hogy a fogyasztókhoz eljuttatott információk tényszerûek, megalapozottak és egyértelmûek

legyenek.
• a megelõzés, amely azt feltételezi, hogy az információk idõben, még a vásárlói döntések

meghozatala elõtt jussanak el a fogyasztókhoz.
• a fogyasztók sokoldalú tájékoztatása, vagyis az objektív reklám, a pontos áruinformációk.
• a fogyasztóvédelem minél szélesebb körû kiépítése.

A reklám mellett a csomagolás mint „néma eladó” is jelentõs szerepet játszik a termék eladá-
sának ösztönzésében.

A csomagolás védi, amit elad, és eladja, amit véd.
Napjainkban a csomagolás szerepe kibõvült, hiszen az áru védelme, szállíthatósága, rendel-

tetésszerû használatának megkönnyítése, figyelemfelkeltés mellett a csomagolásnak meg kell
felelnie a hulladék kezelésével szemben támasztott környezetvédelmi és gazdaságossági köve-
telményeknek is.
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A tanulókkal az alábbi témákról érdemes elbeszélgetni, majd néhány csoportos feladattal (le-
tölthetõ a www.okoiskola.hu honlapról) segíthetünk az ismeretek elmélyítésében.

Témák:
• Melyek a csomagolás hagyományos és marketingfunkciói?
• Melyek a környezetbarát csomagolóanyagok?
• Hogyan lehet újrahasznosítani a felhasznált anyagokat?
• Mi jelent a túlcsomagolás, és mely termékekre jellemzõ?
• A fogyasztók hogyan tudják befolyásolni a cégek környezetbarát tevékenységét?
• Hogyan lehetünk környezettudatos fogyasztók?
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