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Tantárgyközi megoldások 

 - a fenntarthatóság és a környezeti nevelési módszerek integrálása más tantárgyakba 

évközi továbbképzés 

 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Teleki Oktatási és Módszertani Központja pályázat 

útján elnyert anyagi támogatással – Magyarország, Emberi Erőforrások Minisztériuma – Külhoni 

Magyarok Osztálya, Balassi Intézet – évközi továbbképző programot szervez 2017. november 17-19. 

közötti időszakban. 

 

A képzés rövid ismertetése: 
 

A képzés célja annak megismertetése, hogy a fenntartható fejlődés és a környezeti nevelés 

interdiszciplináris területekként hogyan integrálhatók a legkülönfélébb tantárgyak keretei közé, illetve a 

különböző fajsúlyú központi kérdések korcsoportokhoz való igazítása hogyan lehetséges a gyakorlatban. 

A fenntarthatóság pedagógiája és a környezeti nevelés egyaránt olyan nevelési és oktatási célokkal 

rendelkezik, amelynek eredményeképpen egy környezettudatos, a bensőjével és a külső természeti és 

épített környezettel harmóniát kialakítani képes fiatal hagyja el egyszer majd az oktatási rendszert, és lép 

be az életbe. Ennek elérésére nem bizonyulnak elegendőnek azok a szakórák és tanórán kívüli 

foglalkozások, amelyek speciálisan e területtel, ilyen célú szemléletformálással foglalkoznak. A tartós és 

a mindennapok minden területére kiterjedő hatás elérése érdekében szükséges e nevelési és oktatási 

feladatokat minden egyes tárgy keretein belül adoptálni, a lehetőségekhez mérten minél szélesebb körben 

tanítani, és változatos megközelítésű módszerekkel hatni a felnövekvő generációkra. Mivel a várható 

eredmény eléréséhez nem léteznek kis lépések és nagy lépések, minden ez irányba tett kezdeményezés 

kifizetődővé válik hosszú távon: lehet az egy, a tantárgy kereteink belül felépített tematikus óra, vagy 

egyetlen, jól megválasztott mondat beépítve egy, a témától teljesen idegennek látszó témakörbe. A képzés 

ehhez kíván ötleteket adni, jó példák és gyakorlatok bemutatásával. 

 

A képzés részletes programja: 

 

PÉNTEK 

16.00-17.00 A fenntarthatóság pedagógiájához 

kapcsolódó fogalmi rendszerek 
Bojtos Ferenc 

17.00-18.00 Játékok, feladatok a fenntarthatóság három 

alappillérével 
Bojtos Ferenc 

18.00-19.00 A fenntarthatóság problémaköreihez tartozó 

nevelési célok 

Barta Edit és 

Szebeni Lászlóné 

19.00-20.00 Adoptálhatóság humán-, reál- és 

készségtárgyakhoz 

Barta Edit és 

Szebeni Lászlóné 

20.00- vacsora 

SZOMBAT 

08.00-09.00 reggeli 

09.00-10.00 Módszertani feladatok, egyéni megoldások, 

oktatási célok 

Barta Edit és 

Szebeni Lászlóné 



10.00-11.00 Tantárgyra bontás, példaértékű, integráló 

hatású játékok 
Szebeni Lászlóné 

11.00-12.00 Kis és nagy léptékű folyamatok 
Bojtos Ferenc 

12.00-13.00 Az ember a tájban 
Bojtos Ferenc 

13.00-14.00 
ebéd 

15.00-16.00 Járj nyitott szemmel! – empirikus alapú 

ismeretszerzés 

Barta Edit és 

Szebeni Lászlóné 

16.00-17.00 Kreatív gondolkodásra nevelés, a 

csoportmunka és az alkotás folyamata 

Barta Edit és 

Szebeni Lászlóné 

17.00-18.00 Eredmények bemutatása Barta Edit és 

Szebeni Lászlóné 

18.00-19.00 Az ismeretátadás rendhagyó módszerei 
Barta Edit 

19.00- vacsora 

VASÁRNAP 

08.00-09.00 reggeli 

09.00-10.00 Az elméleti ismeretek gyakorlattá válása 
Bojtos Ferenc 

10.00-11.00 Hazavihető módszerek Barta Edit és 

Szebeni Lászlóné 

11.00-12.00 Ajánlatok a puttonyba Barta Edit és 

Szebeni Lászlóné 

12.00-13.00 Jut is, marad is – az emberiség túlélési 

lehetőségei 
Bojtos Ferenc 

13.00- ebéd 
 

 

 

A tanfolyam képzés jellegű, időtartama 16 óra. 

 

A képzés kezdési időpontja: 2017. november 17., 16.00 óra (Szállást, vacsora 17-től, eltávozás 19-én 

ebéd után) 

Helyszín: Teleki Oktatási Központ, Péterfy Emília terem, Szováta, Rózsák útja 147 sz. 

 

Célcsoport: Románia magyar tannyelvű intézményeiben dolgozó óvónők, tanítók és tanárok. 

Képzők: A Szegedi Tudományegyetem és a CSEMETE Egyesület oktatói: Barta Edit, Bojtos Ferenc, 

Szebeni Lászlóné. 

 

Helyek száma: 20 fő 

Szállás: Teleki Oktatási Központ 

Étkezés: Teleki Oktatási Központ étkezdéje 

A program teljes költségét a pályázati alapból biztosítjuk.  

 

Útiköltséget nem áll módunkban megtéríteni! 

 

A tanfolyam végén a résztvevők számára tanúsítványt állítunk ki. 

 

Figyelem! A helyek száma korlátozott! Túljelentkezés estén a csoportot a jelentkezés sorrendjében 

alakítjuk ki! 

 

A beiratkozás on-line, az RMPSZ honlapján történik: http://rmpsz.ro/hu/sa1/40/index 

 (Mezők pontos kitöltése, a képzés megjelölése!) 

 

http://rmpsz.ro/hu/sa1/40/index


Jelentkezési határidő: 2017. november 01. 

 

Szolláth Hunor, központvezető                                                                 


