Érték és értékátadás
a környezeti nevelésben
HAVAS PÉTER

A környezeti nevelés az intézm ényes nevelésben m egtervezett p e dagógiai fo lya 
mat, am ely a társadalom és a term észet fenntarthatósága céljából elősegíti és
erősíti az em berek környezettudatos magatartását, életvitelét. A környezeti neve
lés átfogja a szem élyiség kognitív és nem -kognitív tartományait, alakítja az érzelm i
viszonyulásokat, értékrendet, megismerési, cselekvési és döntési képességeket
fejleszt, az em bert együttm űködésre, altruizm usra és életvitelének tudatos han
golására teszi képessé, beleértve az önkorlátozást is. Felism erteti az élet külön
leges je le n tősé g é t, a szem élyes felelősséget a term észet és a környezet
fenntarthatósága szem pontjából. Erőteljesen épít az em ber hitére és rem ényeire,
a fenntartható jö v ő t id é zi fel, miközben ahhoz készít elő.

A környezeti nevelés időtartama
A környezeti nevelés élethosszig tartó folyamat, amely nemzedékeket forraszt össze
az Em beriség globális egymásrautaltságában és törekvésében. A prim er szocializációval
kezdődik, a legelső, korai családi hatások erőteljes bevésődésével, átfogja az individuációt
(a perszonalizációt) és a felnőttkor, öregkor éveiben is elősegíti a környezettudatos életvitel
korrekcióit, megnyilvánulásait. Az ember életének végső szakaszában hozzásegít a szüksé
ges méltósághoz és megbékéléshez, amely a halál közeledtekor kívánatos.
A környezeti nevelés - mint tudjuk - a szülők környezeti nevelésével kezdődik. A csa
ládok környezetkultúrája és életvitelük, m indennapjaik modellszerűsége m eghatározza
gyerm ekeik környezeti attitűdjeit, szokásait. A környezeti nevelés az intézményes neve
lési helyzetekben (óvoda, iskola, kollégium, gyermek- és ifjúsági közösségek, m ozgal
mak, szövetségek és egyesületek) nem korlátozódhat előre meghatározott időkeretekbe,
hanem egészlegesen tölti ki az intézményes nevelés teljes idősávját: mintegy állandóan
és mindenkori folyam atossággal jelenlévő hatás-együttesként érvényesül.

Intézményes és nem-intézményes hatások
a környezeti nevelésben
A környezeti nevelés intézményes formájában az óvodákban, iskolákban, kollégium ok
ban és más nevelőintézm ényekben pedagógiailag megtervezett, értékelt és ellenőrzött
módon történik.Az adott nevelőintézm ény a környezeti nevelésnek az intézm énytípusra
és az adott konkrét intézményre vonatkozó célját, követelményeit és lehetséges m ódo
zatait m eghatározza és megvalósítja. Intézményes környezeti nevelési hatást kifejthet
nek nem csak nevelőintézm ények, hanem a társadalm i gyakorlat más intézményei is.
Ezek körét tágasan értelm ezhetjük. így idetartozónak vélek egészségügyi, term észet- és
környezetvédelmi, egyházi, mezőgazdasági, ipari és energetikai és egy sor más intéz
ményt. Ezen társadalm i intézmények - jóllehet nem nevelőintézm ények - közönségkap
csolataik, döntéseik, töm egbefolyásuk révén az állampolgári tudatra (és attitűdökre, ér-
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zelmi viszonyulásokra, értékrendre, szokásokra és érdekekre) gyakorolt hatásukban ak
tív környezeti nevelést végeznek.
A nem-intézményes környezeti nevelőhatást a szakm ailag nem neveléssel, befolyá
solással és képzéssel foglalkozó intézmények, vállalatok, társadalm i szervezetek, vállal
kozások fejtik ki. A nem-intézményes nevelőhatások lehetnek spontának, véletlenszerű
ek és lehetnek tudatosak, tervezettek is. A nem-intézményes környezeti nevelőhatást is
kifejthet intézmény. Ez esetben az emberekre gyakorolt környezeti befolyás, hatás nem
feltétlenül a környezeti nevelés cél- és értékrendszerére épül. Ilyen hatása lehet a ve n 
déglátóiparnak, a kereskedelemnek, a reklámszakmának, a m űvészeti életnek, a hon
védelem nek és sok egyéb, más intézménynek. Ezen hatások összekuszáltan befolyá
solhatják, m ódosíthatják egymás hatását. A nem-intézményes környezeti nevelés m a
gasztos feladata lehet kulturális intézményeknek, vállalkozásoknak, a m űvészeti szférá
nak, a töm egtájékoztatásnak stb. Igen erőteljes és ígéretes a polgári egyesülések, tá r
saságok, civil egyesüléseknek környezettudatot erősítő hatása. Ugyancsak ebbe a körbe
kívánkoznak a felekezeti kisközösségek, egyházi intézm ények és csoportok, felekezeti
bázis-közösségek.
Az intézményes és a nem-intézményes környezeti nevelőhatások kölcsönhatásai m é
lyebb szociológiai és társadalom lélektani elemzést igényelnek. Izgalm asak e téren az
óvodákban, iskolákban érvényesülő nem -intézményes környezeti nevelőhatások - akár
a rejtett tanterv részeként értelmezve azokat.

Tudományköziség, tantárgyköziség a környezeti nevelésben
A környezeti nevelés komplex közelítésm ódot képvisel. Átfogja a term észet- és tá rsa 
dalom tudom ányok igen széles (szinte teljes) körét. M ultidiszciplináris, hiszen az em ber
életvitelét, szokásait, m agatartását a környezettudatosság m inőségi kontrollja alá rendeli.
A környezettudatosság igényli a környezettudományi, az élet- és földtudom ányi, ezek
hátterében a fizikai, kémiai, matematikai tudom ányok egész rendszerét, ám igényli az
emberi viselkedés leírására vállalkozó tudom ányterületeket és tudom ányágakat is. Ezért
a társadalom tudom ányok, a humánetológia, a jog, a kultúra és politológia, a közgazda
ság és a vezetéstudom ányok széles körét is bevonja. Tudom ányközi olyan értelem ben,
hogy különböző tudom ányok határterületein lévő jelenségek értelm ezésére is vállalkozik,
sőt, arra kényszerít. Például a term észet és a társadalom együttéléséből fakadó hum á
nökológiai problém ák környezetgazdálkodási vonatkozásai erősen inter-diszciplinárisak, több tudom ány felől is m egközelíthető jelenségek.
Az intézm ényes környezeti nevelés a tanulók által végzett tevékenységeken keresztül
jelenít meg követelményeket, formál értékeket, attitűdöket. Az elterjedt és hagyom ányos
iskolaszervezés a tanulók tevékenységét az egyes tantárgyak óráiba, foglalkozásaiba
utalja, am elyek m eghatározzák a pedagógusképzést és egy sor más iskolai param étert.
Ebből (is) fakad az a felfogásm ód, hogy a környezeti nevelést tanórai tevékenységként
értelm ezzék. E gondolatm enet abba az irányba sodor, hogy a környezeti nevelést önálló
tantárgyi keretbe kerüljön, hiszen ezáltal biztonságosan, a hagyom ányaink alapján m eg
tervezhető, tananyaggá szervezhető, a követelmények elkülönített csoportot alkossanak,
és m egindulhasson a „harc” az óraszámokért. Ennek folyom ánya lenne a pedagógus
képzés terén az önálló szak kidolgozása és elindítása - az egész, hagyom ányosan ku
darcos, bürokratizáltan elidegenedett közoktatásügyi m asinéria m egcsontosodott sz a 
bályai szerint.
A környezeti nevelés - világszerte - tantárgyközi. Átitat valam ennyi tantárgyat és ta 
nórán kívüli tevékenységet. M egjelenik tananyagokban, szakkörökben, klubokban és tá 
borokban, erdei iskolákban és szabadidős tevékenységek elemeként.
A környezeti nevelés (a szerző szerinti értelm ezésben):
- integráló szempont, amely tantárgyakat egybekapcsol a közös illetékesség, a sz a k 
mai-szaktárgyi kapcsolatok alapján,
- rendező elv, amely különböző tanulói tevékenységeket segít megfelelő „m intázatok
ba” elhelyezni. Ö sszhangba hozza az iskolai intézményes és nem -intézm ényes nevelő
hatásokat,
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ö sszehan golá st elősegítő értelm ezési keret, am elyben arányosan és h a rm o n i
kusan elhe lye zke d h e tn e k szakkörök és tantárgyi blokkok, közösségek te vé ke n ysé g e
és az intézm ényt körülvevő-fenntartó közösségek szem pontjai, érdekei is egyeztethetőekké válnak.

A környezeti nevelés lokális és globális jellegéről
A környezeti nevelés lényegét tekintve ellentétes tendenciákat sűrít és tart egyensúly
ban. A lokális jelleg azt jelenti, hogy az „itt és m ost”-ból kiindulva a helyi sajátosságokra,
tapasztalatokra épít, a helyi környezeti elemeket vonja be a személyes tapasztalás kö
rébe. A megism erés ontogenezisét megejtő tisztasággal ábrázolja Jean Piaget, aki hang
súlyozza szem élyes cselekvési sémák gondolkodási m űveletekké válását. A lokális elv
a környezeti nevelésben tehát egyrészt pedagógiai lélektani szükségszerűségből fakad:
csak az jelenik meg a gyerm ek környezet-képében, amely szám ára tapasztalható, azaz
ahol létezik. A környezeti attitűdök alakulásában a lokálpatriotizmus, a saját-csoporthoz
való tartozás élménye is m ind-mind Én-központú helyzetekben gyökerezik. A környezeti
nevelés a „Think globally, act locally!” (Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!’’) e r
kölcsi hatására a cselekvés felelősségét hangsúlyozza. A környezeti nevelés élénken
biztatja az iskolákat: cselekedjenek együtt a helyi közösségekkel környezetük érdekében.
A helyi cselekvések ereje és hatása már pedagógiai metafora is: a két törekvés interak
ciója pedagógiailag értékes eredm ényt hozhat. Gyerekek, akik családjukkal és tanítójuk
kal együtt serénykednek saját környezetükben, hitelesnek érzik az iskola erőfeszítéseit
telepüíésükön.
A fejlődő em ber gondolkodása időben és térben mind tágabbá válik.Képes lesz a m eg
ismerés origójától, az Én-től távolodva „decentrálni" és létrehozni a múlt és a jővő dim en
zióit, valam int a közel és a távol kategóriáit. Mindezeket a megismerési élm ény-szeleteket
összeragasztja a létezés ökológiai hálója, az egym ásrautaltságok és kölcsönhatások fi
nom szövedéke.
A kölcsönhatások vizsgálatának életkori feltétele a kisiskoláskor végétől elinduló gon
dolkodásfejlődés.A kognitív funkciók minősége lehetővé teszi a távolabbi, a régebbi je 
lenségek m egfelelően pontos megértését és gondolati feldolgozását. Ugyanakkor érzel
mileg jóval korábban m egkezdődik a globális jelenségek felfogásának előkészítése. A
„m i-tudat" létrejövetele, a „saját-csoport” fogalmi tágassága alapozza meg az em berisé
get teljességében, a m inoritások kirekesztése vagy alárendelése nélkül.
Már óvodás korúaknái lehetséges az egész emberiséget „saját csoportként” kezelni,
amikor is a földgöm bön a szárazföldeket egységes színnel jelölve az összetartozást, nem
pedig az országhatárok által sugalmazott politikai és gazdasági különbségeket hangsú
lyozzuk.
A globális nevelés az em berek egymásrautaltságát, a környezetünk m egóvásának kö
zös felelősségét hangsúlyozza. A globális nevelés holisztikus jellegű: helyi problém áink
túlnyom ó többsége globális eredete miatt helyileg nem megoldható. E problém ákkal csak
kínlódni lehet, de m egoldásukhoz széles körű együttműködésre van szükség. Ebből fa 
kad, hogy a globális nevelés az em berek közötti szociális technikákkal is foglalkozik: a
konfliktusok kezelésével, m egoldási stratégiákkal, a békére neveléssel, miközben
együttm űködésre, toleranciára, empátiára és a másság elfogadásának nyitottságára tesz
képessé.
A globális és a lokális irányultságok egyazon célnak alárendeltek: a környezet problé
máival ism erkedő, azokat m egoldani kívánó emberiség szükségszerű békekötése és
egym ásratalálása jelenik meg e célokban, az emberiségnek nincs más alternatívája.

Aktualitás és jövő a környezeti nevelésben
A környezeti nevelés jelenidejűsége igen fontos erő, hiszen a tapasztalásra, a szem é
lyes cselekvés konkrét idői-téri kategóriáira épül. A hatékony törekvések a környezeti ne
velésben az időtengelyt annak teljes dinamizm usában felhasználják. A jelenidejűség a
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m indennapok realitását emeli be a nevelésbe. A pedagógiai transzform ációknak köszön
hetően m egjelennek a mindennapi események. Már az óvodások körében a napi élet
része a vízzel való ésszerű takarékosság, a szelektív szem étkezelés és hasonlók. M ind
ezek jelenidejű események, csakúgy, mint az állatok-növények szépsége, a talaj védel
me, a verekedős kisfiú megfeddése és egyebek. Az iskolásoknak ism eretszerzési hely
zetek a terepséták és terepgyakorlatok, a sajtó és híranyag szem lézése, a környezeti
esem ényekből, jelenségekből levonható adatok, következtetések. A jelen vékony hártyá
ja mögött mind világosabb körvonalakkal rajzolódik ki a közeli és a távolabbi jövő képe.
A környezeti nevelés a jelen tapasztalatait felhasználva transzponálja annak összefüg
géseit a jövőre, trendeket, tendenciákat keres és mind pontosabb képet vázol a jelen al
ternatív folytatásaiként.
A nevelés jövőorientált tevékenység. A környezeti nevelés nem egyszerűen egy álta
lános jövőidőt használ, hanem a jelenben mutatja fel a jövő kezdetét. A fenntartható jövő
azt jelenti, hogy a jelen életviteli szokásait, jelen szövetségeinket az anyaggal, energiával
és egym ással kell úgy alakítanunk, hogy az alternatív jövőképek közül a kedvezőt: a
mindnyájunk szám ára fenntarthatót választhassuk. A jövőképek a jelen döntéseitől ka p 
nak m eghatározást. E döntésekhez erőt ad az a hit, am elynek mélyén szunnyad az alap
vető értékekkel való azonosulás, a partikularitáson felülem elkedő eszm ények és ideák
köre. Ez adja azt a belső, személyes biztonságot, am ely alapjául szolgál a bizakodásnak.
A környezeti nevelés jövőorientáltságát a hit, az értékek és eszm ények elfogadása, a
bizakodás és a remény határozza meg. Mindezek az entitások m egjelenhetnek külön
böző ideológiai irányzatok körében, nem feltétlenül kapcsolódnak össze a vallásosság
gal, még kevésbé a vallásgyakorlással, a hívő életvitellel.
A tradicionális környezetvédelmi propaganda világszerte a pusztulástól való rettegésre
épít. A katasztrófa-pedagógiák következménye a sötét jövőt elutasító, a „felnőtt tá rsa d a 
lom által tönkretett világból” kivonuló, aszociális, cinikusan kiégett fiatalság. A környezeti
nevelés jövőorientáltságában a felmutatható értékek, és eszm ények még vonzóbbá te 
hetik a jövőt. Az elképzelt szép jövőről alkotott képek, az aktív imagináció átem elnek a
környezeti károk és pusztulás láttán kialakuló csüggedésen, erőt adnak ahhoz a harchoz,
amely a korlátozás és önkorlátozás konfliktusaiban sok nehézséget okoz. M indez so h a 
sem jelenthet kozmetikázott, hamisított jövőképet! Amint a piacosodó társadalm unk tragikomikusan hazug reklám ideáljai hamis vágyakat és igaztalan ábrándokat g erjeszte
nek, élesen el kell különülnie ezek zsibvásárától a jelenben is bem utatható környezeti
jövőképnek. Meg kell találni, fel kell mutatni a megőrzött értékeket, a közösségek erőfe
szítéseinek gyümölcsét, a szép példázatokat, mint a m egküzdött harcok és m egoldott
konfliktusok eredményei. A jövőképek a különböző életkorokban más- és más je le n tősé 
gűek. Egy három éves gyerm eknek a jövőképe tagolatlan, m eseszerűen csillogó, m ági
kusan erőteljes szívóhatást gyakorol. A nyolcvanhét éves ember jövőképe részletdús,
konkrét, ám igen kevéssé tartalmaz „húzóerőt”, hiszen meghatározza a halálfélelem , a
szeparációs szorongás.
A környezeti nevelés időtengelye az adott kultúra, az adott társadalom kerekforgása
sebességétől függően alakul. Vannak jövőbe forduló, vannak múltba révedő kultúrák.
Mindezt még színezi-differenciálja a konkrét történelm i-politikai helyzet, am elyben a do
m ináns idősík a legmeghatározóbb szerepet vállalja-követeli. A válságokban szenvedő
közösségek jövővárása felfokozott, már-már hisztérikus is lehet, hiszen a problém ahely
zetben az indulatvezérelte gondolkodás veszi át a gyeplőt. A környezeti nevelés jö v ő o 
rientáltsága olyan alapelv, amely a jövővel szemben a racionalitást, a kiérlelt és tá jé ko 
zottságra épülő döntéseket részesíti előnyben.

A környezeti nevelés rendszerszemlélete
A környezeti nevelés rendszerszem léletű tevékenység. Mint minden rendszert, ezt is
csak akkor határozhatjuk meg, ha definiáljuk az alrendszereket és azok egym áshoz való
viszonyát. További kérdés az, hogy vajon a környezeti nevelés nyílt vagy zárt rendszer-e?
A környezeti nevelés alrendszereit a nevelés általános kategóriáiból vezethetjük le. Az
alrendszerek közül kiemelt helyre kerül a nevelés alanya:
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A nevelő (a pedagógus) személye
A nevelési hatékonyság érdekében alapvetően szükséges szakm ai felkészültsége,
szaktudása. A szem élyes hatás érdekében környezeti attitűdjei, értékrendje, társas ha
tékonysága, nevelési stílusa, kommunikációs kultúrája, toleranciája és életviteli stratégi
ája közvetlenül részt vesznek a nevelési folyamatban: a nevelés eszközei és keretei. A
környezeti nevelés (is) csapatm unka, feltétlenül szükséges a nevelő kapcsolatkészsége,
nyitottsága, em pátiás érzékenysége és kitűnő kooperációs képessége. A hazai pedagó
gusképzés ismert hiányosságai és adósságai a környezeti nevelés terén (is) hiányálla
potokat terem tettek. Ugyanakkor erőfeszítések történnek a hiány felszám olásáért. Külö
nösen érdekes a továbbképzések rendszere, amelyekből kibontakozik a pedagógustár
sadalom igénye, szándéka és tehetsége.

A nevelés környezete
A környezeti nevelés olyan konkrét tevékenység, am elynek tárgyi-anyagi realitásai
vannak. Mivel a környezetről szól, az adott környezet vagy összhangban van ezzel a m on
danivalóval vagy azzal diszharm onikus. A folyamat eredm ényessége érdekében meg kell
valósítani a harm óniát, az egységet a nevelés környezete és üzenete között. Ez vonat
kozik a környezeti nevelés színterére, ahol a tevékenység folyik: az intézm ény épületére,
az építettség kultúrájára. A belső- és külső terek harmóniája, a funkcionalitás, a tájba
(környezetbe) illeszkedés, az ergonómiai tényezők, a helyi hagyom ányok esztétikus
m egjelenése és szépsége, a felhasznált anyagok és technológiák ökológiai üzenete:
mind -m ind nevelőhatássá nemesedik. Ezt a kategóriát erősíthetik a m unkaeszközök, a
belső terek és berendezés tárgykultúrája, az emberi lépték érvényesülése és a m egfelelő
emberi tevékenységeknek, kapcsolatoknak való maradéktalan megfelelés. A belső tá r
gyi-m űszaki környezet a saját energiagazdálkodásával, anyagkezelésével adott ökoló
giai és ökonóm iai színvonalat képvisel, amely lehet pozitív modell is, de lehet akár kirívó
ellenpélda is.

A környezeti nevelés tárgya: a tanuló
A nevelési folyam at interaktív és adaptív. Messzem enően alkalm azkodik a tanuló élet
korából és egyéni adottságaiból adódó fejleszthetőségéhez, egészleges hatásokra tö 
rekszik, a tanuló szükségleteire, érdekeire, a közössége elvárásaira épít. A tanuló ennek
olyan alrendszere, amelyben érvényesülnek emberi és szem élyiségi jogai, méltósága.
Különös súllyal esik latba az alanyi állampolgári joga a környezet-kultúrához, joga a kör
nyezetről szerezhető információkhoz, joga az egészséghez - annak tág értelm ezésében.
A környezeti nevelés előfeltételezi a tanuló aktivitását, vágyát a szép, értékes és ta r
talm as élethez, alkotáshoz és boldogsághoz.
Ö sszhangot terem t a tanuló közösségéhez való kapcsolódásában, erőfeszítéseket
tesz a tanuló önérvényesítése és más érdekek, szükségletek közötti konfliktusok keze
lése érdekében. A tanulóval kapcsolatban igyekszik olyan konfliktusm egoldási stratégi
ákat képviselni, átadni, am elyek birtokában a tanuló képessé válik nem csak „beillesz
kedni" adott közösségébe, hanem személyes értékeit képviselve értékterem tő életviteli
stratégiát tud megalkotni, identitását m egőrizve és másokét tiszteletben tartva.

A környezeti értékek átadása - tanítási és tanulási folyam at
Határozott követelmény a környezeti nevelésben a tanulás tág, teljeskörű értelm ezése.
Ez azt jelenti, hogy ism ereteket közöl a környezetről és információkat nyújt a problém a
m egoldáshoz, tudom ányos fogalmak és tényanyag m egtanítására is vállalkozik. S zere
pek és m agatartási módok megtanulása, viselkedési és életviteli stratégiák kialakítása
és gyakoroltatása, attitűdformálás, érzelmi viszonyulások és értékek közvetítése is része
e folyam atnak. A modern oktatási stratégiák szétfeszítik a hagyományos didaktika kiüre
sedő kereteit. A környezeti nevelés intézményes és nem-intézményes form ái mind ha
sonlóbbá válnak azáltal, hogy eltünedeznek a sablonos „iskolás" form ák, m egjelennek
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az olyan módszerek, mint a projektek, az akciók, a művészeti alkotások, a drám a és a
terepmunka.
. ,
,
A tanulás ¡tevékenység egybekapcsolódik a mindennapi léttel (óvodai, iskolai és egyéb
helyszínek). Tananyagszerűvé válik az étkezés és a tisztálkodás, a vásárlás és az emberi
kapcsolatok, a hulladékkezelés és a fogyasztói - vásárlási szokások, a háztartás és a
m entálhigiénét szolgáló tevékenységek.A környezeti nevelés az intézm ényes nevelés
egészét végigkíséri, mint másodelemzés, értelmezés, életmód - kontroll és jobbító tö 
rekvés.
.
A nem iskoláskorúaknál a tanulási tevékenység túlnyom órészt a közösségen belüli
csoportdinamikára épít: az egyéni attitűdök a csoportértékekhez való igazodás során
alakulnak. A környezeti nevelés során a szociális tanulás szerepe is óriási. A kisiskolás
kor végéig elsődlegesek a felnőtt (a pedagógus) modellek, majd később a kortárs csoport
és annak szubkultúrája válik vita th a ta tla n u l fontosabbá. Ezért a környezeti nevelés
eredm ényessége érdekében fokozottan erősíteni szükséges a kortárs c s o p o rto k ko
hézióját, építen ünk kell a kisközösségek együttes-élm ényére, norm a- és é rté k k ö z 
vetítő szerepére.
.
.
.
A környezeti nevelés a problém am egoldáshoz készít fel, ezért maga is problém afelvető
módszereket, heurisztikus eljárásokat használ. A modern tanítási-tanulási stratégia nem
nélkülözi a heurisztikát, a tanuló önálló felfedezését, alkotó kutatását, gondolkodását
igénylő feladathelyzeteket.

A környezeti nevelés tartalma
A rendszer ötödik elemét az adott környezetben élők közössége form álja abból a cé l
ból, hogy fenntartható legyen élete. A környezeti nevelés tartalm ilag tehát elsősorban a
közösségből és annak környezeti sajátosságaiból szárm azik.
A közösség (az adott társadalom ) saját kultúráját, ökológiai és társadalm i ism ereteit,
történelm ileg kialakult környezetképét transzform álja e nevelésbe. A környezettudom á
nyok fejlődése, a globalizálódás mind hasonlóbbá teszik a különböző társadalm ak kör
nyezeti nevelési tartalmait. Nyilvánvaló, hogy az általánosan érvényes, a Föld egészét
érintő problém ák megoldása az egész em beriség közös erőfeszítését igényli, ezért a glo
bális környezeti összefüggések tartalmilag elhagyhatatlanok a tananyagokból.
A tartalom szorosan kapcsolt része az emberi viselkedés, reakcióm ódok, cselekvések,
probléma-és konfliktusm egoldáshoz szükséges m űveletek sokasága, am elyek a tantervi
követelm ények „pszichom otoros” elemei.
A környezeti nevelés tartalm azza a társas készségeket, a kapcsolatterem tés és kap
csolattartás eszközeit, az emberi döntések, konfliktusm egoldások egyéni és csoportos
változatainak készségeit.
A környezeti nevelés programja tartalm azza az érzelmi viszonyulások, attitűdök fo r
málásának, befolyásolásának tervét is. A környezettudatos m agatartást az egyén viszo 
nyulásai határozzák meg. Ez vezet el a jellem alakításának pedagógiai feladatához. A
környezethez fűző viszonyok értéket is hordoznak. Az ember környezettel kapcsolatos
értékfelfogása a modern társadalom ban a polgári magatartás m egítélésében, a jellem
értékelésében nélkülözhetetlen. Itt érintkezik a környezeti nevelés a pedagógia etikai fe 
lelősségével, am ely a polgári nevelés legfőbb tartalmi eleme.

A környezeti nevelés: együttműködésre serkentés
A környezeti nevelés összetett személyiség-, magatartás- és attitűdform álás, am ely
képessé tesz másokkal való együttműködésre. E társas szokások és beállítódások a kö
vetkező elem ekből állnak:
- a m ásokra figyelés képessége,
- a m ások elfogadása, pozitív attitűdök mások iránt,
- em pátiás kapcsolatok képessége
- altruizm us, segítő m agatartásform ák képessége,
- önalávetés és dom inancia indítékok egyensúlya,
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- a közös cselekvések koordinálásának képessége,
- tü re le m és megértés mások hibázásával kapcsolatban
- a saját identitástól eltérő tulajdonság (a „m ásság”) toleranciája
- a közös cselekvések kontrollálási képessége
A társas képességek a környezeti nevelésben (is) az „ősbizalom ra” és a m ások iránti
szeretetre épülve válhatnak eredményessé. Mindezek feltételezik a m entálhigiénés
egészséget, a közösség „lelki egészségét” és harmóniáját.
Az együttm űködés és versengés finom ellentétbe feszülnek, amely paradoxont csak
különleges esetekben lehet feloldani. A v e rs e n g é s -a z önérvényesítés szélsőséges fo r
mája - kizárja az együttműködést, kivéve akkor, ha a versengésnek speciális szabályai
vannak.
A környezeti nevelés során ki kell alakulniuk és meg kell erősödniük a versengés fék
jeinek, az azt szabályozó szem élyiség és csoportm echanizm usoknak. Ezt legélénkeb
ben az együttm űködési helyzetek sokasága teremti meg.
A kisiskoláskorig a páros és kiscsoportos tanulási és játékhelyzetek válnak alkalm as
gyakorlótereppé a kooperációt illetően. A prepubertáskor a kortárs csoportokat szorosab
bá zárja, m e g n ö ve kszik a valódi együttm űködés reális lehetősége. A se rd ü lő - és ifjú 
korban is könnyen halad az együttm űködés a ta nulási és p ro b lé m a m e g o ld á si h e ly 
zetekben. A cso portkohé zió növekedtével m egnövekszik a csoporton belüli k o n flik 
tu so k esélye, am ely a csoport szé th u llásá h o z vezet. A belső riva lizá lá st csö kke n ti a
cso port külső fenyegetettsége, ám ez a jelenség már a csoportközi együttm űködés té 
maköre felé vezet el.
Az együttm űködési készségek igazi próbatétele, amikor más csoporttal kell együttm ű
ködni, összedolgozni. A környezeti nevelés sokszor edzi, fejleszti e készségeket a kö
zösségek egym áshoz irányításával, együttműködést követelő helyzetek pedagógiai célú
életrehívásával. Ezekben a szituációkban a csoportok inform ációgyűjtéssel, problém ák
m egoldásával, akciókkal foglalkoznak, és ezt a folyamat végén összegezik. A csoportok
egym ásrautaltsága kizárja a rivalizálást, a saját-csoport képzést, a győzelem -vereség
alternatíva egyoldalúságát.

A környezeti nevelés stílusjegyei
A környezeti nevelés a pedagógiai gyakorlat sajátlagos területe. Önálló célokkal, spe
ciális m ódszeregyüttessel, csak e területre jellem ző stílusjegyekkel rendelkezik.

A nalitikus és holisztikus
A környezeti nevelés a környezetet elemző módon vizsgálja, a környezet részeiről és
azok kölcsönhatásáról analitikus jellegű képet nyújt. Tényezőnként válogatja szét az egy
mással összefüggő jelenségeket, elválasztva a biotikus és az abiotikus faktorokat, a va
lóság változásainak term észetét kutatva. A környezeti nevelés szükségszerűen alkal
mazza a környezettudom ányok világszerte elterjedt módszereit - mint tudom ányos m ód
szereket - ilyenek például a mérés, összehasonlítás, vizsgálat, kísérlet, modellalkotási
eljárások. M indezek rész-egész relációkra bontják szét a valóságban összetartozó enti
tásokat és létrehozhatják a megismerő személyben a részlegességet kvázi-teljességnek
imitáló benyom ást. A környezeti nevelés veszélyesnek tartja az analitikus stílusú m egis
m erési utak egyoldalúságát, hiszen a szétszedett világ a világképben elveszíti érték-pri
oritásait.
A környezeti nevelés az elemző m ódszerek használatára kényszerülve arra törekszik,
hogy ezt egyensúlyba állítsa a holisztikus közelítésmóddal. A teljesség érzékelhető-észlelhető jelenléte a racionalitáson túli élményben ad nyomatékot a létezésnek.
A teljesség élm ényének érvényesülése a nevelésben a környezeti nevelés olyan spe
cifikuma, amelyet nem képes nyújtani sem a természettudom ányos sem a társada
lom tudom ányi nevelés.
A teljesség nem differenciálatlan káoszként, hanem a részek összességének önálló
m inőségeként jelentkezik, tehát strukturáltan gazdag differenciációval. A holisztikus v i
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lágkép magába zárja az embert: védi és fenntartja. A környezetkép holisztikus m inősé
gében felmérhető az emberegyed picinysége és közösségei felelősségének gigantikus
dimenziója. A holisztikus környezetkép teszi beláthatóvá, hogy az élet evolúciójaként fo ly
tonosan tovább differenciálódó létformák, az újabb és újabb fajok az alkalm azkodási és
ökológiai problémákra adott átmeneti megoldások, nem rendelkeznek értékkülönbségek
kel, hiszen koegzisztensen igénylik egymást. Az értékszempont, a szubordinációs kény
szer olyan mesterséges szempont, amely torzítja a holisztikus szem lélet arányosságát.
A Földön a létezők sokaságának sokféle nézőpontú elemzését m inősítését végezhetik
el tudom ányos vagy gyakorlatias módszerekkel, ám értéket mint a létezőket rangsorba
vagy fontossági sorozatba elhelyező megkülönböztető jegyet szükségtelen használni.
A holisztikus stílusjegy a nevelésben a tanuló számára egyedi létezésének teljesség
élményét, a létezők körében a létezés szépségének megosztását teszi lehetővé. Érzelmi
szem pontból ez az öröm -m egosztás vezeti be a létezés egyenrangúságának racionális
megértését. Ez az, amelyet a mítoszok, eredetmondák, az ősi eposzok és m esék (az
óegyiptomi, az indián, a kínai és a magyar is) úgy rögzítettek, hogy a létező dolgok „egy
más testvérei”.
A holisztikus élmény a tág értelemben vett közösségben való feloldódás szépségét is
nyújtja. Enyhíti a halálfélelem szorongatását azzal, hogy a szorosan összetartozó részek
az összesség teljességében találhatják meg egyedi létezésük utáni küldetésüket. A ho
lisztikus stílusjegy teszi racionálisan felfoghatóvá a globális jelenségeket, problém ákat,
az olyan elm életeket is ideértve, mint a Gaia hipotézis.

A z értelem és érzelem
A környezeti nevelésben a racionalitás jelentősége nyilvánvaló. A folyam at során a
mind tudatosabbá váló magatartásform ák éppen az értelem által kontrollált viselkedés
szabályozását segítik elő. A környezetről szerezhető ismeretek, a racionális döntések,
az inform ációk kezelése a problémahelyzetekben m ind-mind az intellektus világába utal
ható tevékenységek. A környezeti nevelés erőfeszítéseket tesz arra, hogy felfoghatóvá
tegye a gondolkodás szám ára a fenntartható társadalom feltételeit és m indennek a jelen
döntéseiben való gyökereit.
Ugyanakkor a környezeti nevelés nem tarthatja fenn az értelmi tevékenység kizáróla
gosságát a pedagógiában, amint azt fentebb a tanítás-tanulás tág értelm ezése kapcsán
megjegyeztem. A racionalitás hegem onizm usa a hibás döntések sokaságát idézi elő, az
ember racionalitása igencsak korlátozott.
Az érzelmi és az értelmi erők együttesen alkotják a magatartás szabályozásának azon
képződményeit, amelyet attitűdöknek nevezünk. A környezeti nevelés attitűdöket form ál:
az attitűdök érzelmi viszonyulásait és azok „kognitív csúcsát” is. Az érzelm i viszonyulások
m eghatározzák az egyén környezetének elemeihez és azok egész rendszeréhez való
viszonyát a vonzás és taszítás, az oldás és kötés szem élyes színezetű kapcsolatait.
Az érzelmi viszonyulások a tudattalan tartom ányban közvetlenül nem form álhatók, a bo
nyolult identifikációs folyam atok során, a modellkövetéskor, a referencia-közösség hatá
sára, ám m űvészetek által közvetítve is alakulnak.
Az érzelmi viszonyulások kapcsolódnak a motívumok, a szükségletek világához, hi
szen a pozitív érzelm ek megerősítenek, a negatívok fékeznek, visszatartanak. A környe
zeti nevelés során az attitűdök formálásával együtt próbáljuk az em ber indítékait, szü k
ségleteit és értékrendjét pedagógiai eszközökkel formálni, ezzel elősegíteni a m agatar
tásszabályozás kívánatos irányú működését.
Az érzelmi hatások a környezeti nevelés során nem csak a művészetek, a mítoszok
révén, hanem sok-sok egyéb csatornán érvényesülnek. így például a nevelő szem élyes
érzelmi hatása, a közvetlen környezet, a társas helyzet, a taneszközök, a tevékenység
m ind-m ind érzelmi reakciókat okoz, érzelmeket vált ki.
A kiváltott érzelmek pozitív vagy negatív irányúak, intenzitásuk végtelen sokféle lehet.
A környezeti nevelés sok pozitív érzelmet válthat ki: szeretetet, vonzalm at, tiszteletet,
kellemes és jó érzések sokaságát.
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Az élet tisztelete, a létezés örömteljessége, a gondoskodó érzések az élőlényekkel
kapcsolatban hagyományosan fontosak a környezeti nevelésben. Ugyanakkor ezt egyen
súlyban tartják a kiváltott negatív érzelmek: gyűlölet és harag a környezetpusztítókkal, a
környezetet rongálókkal szemben. Ellenérzéseket -helyesebben negatív érzéseket kell
ébresztenünk a tanulókban azokkal az emberekkel, intézményekkel szemben, akik v e 
szélyeztetik vagy pusztítják a környezetet. Ezt nem tom píthatják sem a hatalom vagy te 
kintély tiszteletéből fakadó, sem a szem élyes elfogultságokból adódó más érzelm ek1 A
környezethez való személyes viszonyulások erkölcsi m egítélését komoly nevelési fe l
adatnak kell tekintenünk - ez ad erőt a későbbiekben az önszabályozáshoz is.
A környezeti nevelésben nem választható külön tehát - még didaktikus m egfontolá
sokból sem - az értelmi és az érzelmi hatások, folyamatok sokasága.

Tudom ányos és m űvészi
A környezeti nevelés tudom ányos módszereket és eszközöket használ fel ahhoz, hogy
a tanulók környezetképe pontos, a valóságosnak megfelelő legyen. A term észet- és tá r
sadalom tudom ányok sokaságát „építi be" a tananyagkészítés során. Az alapozó szint
integrált tantárgyai, a tantárgyközi helyzetek a természet- és társadalom tudom ányok
széles körének ismereteit, fogalmait, eszközeit és felism eréseit ötvözik. A környezettu
dományok, a m agatartás-tudom ányok, a társadalom - és term észettudom ányok nélkülöz
hetetlenek a környezeti nevelésben. Az egyes fogalm ak és fogalmi rendszerek megőrizve
eredeti jelentésüket, bekerülnek olyan tananyagokba, ahol más tudom ányok fogalmaival,
eszközeivel kapcsolódnak. A környezeti nevelés a fogalmi komplexitással igyekszik m o
dellezni a valóság bonyolult jelenségeit.
A m űvészeti tevékenység az alkotás és élm énybefogadás szintjein teremti meg azokat
a lehetőségeket, am elyek során intuitív módon, érzelmi viszonyulásokon keresztül válik
m egragadhatóvá a környezet vagy annak egy része. A művészet eszközei a környezeti
nevelés során a létezés élményét sokszínű érzelmi köntössel díszítik, fokozva és kitel
jesítve annak szépségét és értékét. A környezeti nevelés során a képzőm űvészetek, a
szépirodalom , a dráma, a zene, a mozgásm űvészetek, a film és videó egyaránt m egta
lálják saját helyüket és küldetésüket.
A környezet értékeinek és azok fenyegetettségének ábrázolása rajzokon, festm énye
ken, kollázsokon a személyes kreatív erők örvénylő indulataiban hozza intuitív m egra
gadható közelségbe a szubjektív érzelmeket és értékelést - esztétikailag is élvezhető
módon. Világszerte terjednek a környezeti tem atikájú rajz- és fényképkiállítások, m űvé
szeti körök, szakkörök, pályázatok, melyeknek nevelőhatása nyilvánvaló.
A tapasztalás analitikus, tudom ányos eszközökkel történő produktum ait kiegészítik,
szem élyesen hitelesítik az ábrázolások, amelyek a szabadrajz vagy más, önkéntesen
választott technikával kifejezik a szubjektív élmény instanciáit.
A dráma olyan lehetőség, amelyben a személyes érzelmi és indulati tartom ányok fe 
jeznek ki szubjektív üzeneteket. A társas dramatikus játékokban a szerepek sűrítenek
emberi értékeket, attitűdöket, és jelképesen bemutatják a konfliktusok lényegét, m egol
dásmódjait. A dráma eljátszásakor átélhetővé válnak a szerep érzelmi-indulati mélységei
és kifejezhetők az ezzel kapcsolatos személyes reflexiók: öröm ök és félelmek. Mindezzel
a dráma katartikus funkciót is betölt: ugyanakkor a drám ajáték látványa em pátiásán kö
vethető, átélhető.
M indezek alapján - nem részletezve most a művészetek más műfajait, form áit - be
látható, a környezeti nevelés a művészi tevékenység (alkotás és/vagy m űélmény befo
gadás) révén képes a szem élyes érzelmi-indulati szféra dinamizálására. A művészet a
sűrítés, a szim bolikus kifejezés vagy a közvetlen expressziók által a környezethez fűződő
személyes indulatokat és érzelmeket megragadhatóvá, követhetővé és érzékelhetővé te 
szi. A szubjektum átélheti az irracionalitás mélységeit, megragadhatja a szépség, a jóság
és az igazság artisztikum át az esztétikum izzásában.
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Helyszínek és pedagógiai környezetek
A környezeti nevelés téri sajátosságai is kettősséget mutatnak. A nevelés helyszíne
ként egyaránt szükségesek a belső, ember-alkotta terek: mint az óvodai csoportszoba,
a tanterem , a laboratórium, a könyvtár, a színház, és hasonlók. A tanulási tevékenység
tartalma, feltételei, eszközei és más szempontjai segítik meghatározni, hogy milyen az
alkalmas (pontosabban a legalkalmasabb) helyszín.
A valóság m egism erésének J. B ru n e rszerint három szintje lehetséges: az enaktív, az
ikonikus és a szimbolikus. Az enaktív leképezés a közvetlen konkrétságot igényli: az adott
környezet önm agát reprezentálja az adott pedagógiai helyzetben. Ezáltal péidául az is
kola épülete, a folyosó, a tanterem, az étterem, a mosdók önm agukat jelentik, mint p e 
dagógiai környezetek.
A környezeti nevelés a természeti környezet megismeréséhez, tapasztalásához ve ze 
tő úton a legalkalm asabb helyszínként magát a term észetet választja. A term észet gyak
ran a legjobb tanterem.
A megism erés közvetlen varázsát, az élmény teljességét nem pótolják a hagyom ányos
„élősarok” jellegű utánzatok. Ugyanakkor ezek igen primitív, durván leegyszerűsítő m o
delljei a valóságnak. Az élősarokkal kapcsolatos fellendülő érdeklődés a városiasodással
együttjáró, örvendetes pedagógusi hevület - amelyet egyre erősebben bírálnak a kör
nyezetvédők. Érveik szerint a kisállatok mesterségesen elkülönített tartása az állatoknak
szenvedést, a term észet-egésznek pedig kárt okoz. Az iskolaszervezet nehezen b irkózik
meg azzal, hogyan lehet összeegyeztetni egy bárm ennyire is kisméretű biotóp m ester
séges fenntartását és az iskola pedagógiai és egyéb funkciói teljesítését. M egjegyzést
érdemel, hogy minél kisebb az adott biotóp, fenntartása annál bonyolultabb technikákat
és eszközöket igényel.
A külső term észeti környezet kínálja önmagát a pedagógiai folyam atok szám ára az
iskolaudvaron, iskolakertben, a táborban, az erdei iskola helyszíneken, a terepgyakorla
tok során.
Nem mindig a term észeti környezet jelenti a „külső” helyszínt, lehet ez a város, az utca;
a falu egyik tere vagy vasútállom ása is. Ezeken a helyszíneken az adott környezet sa já 
tosságairól valóságos és konkrét képet lehet nyerni, azzal interaktív kapcsolatba lehet
kerülni.
A Bruner-i szim bolikus és ikonikus leképezésnél ugyanis sohasem jöhet létre a tanuló
és a valós környezet közötti interakció!
A szabadban folytatott környezeti nevelés során az élmény ingergazdagsága pótolha
tatlan, hasonlóan azokhoz az érzelmi és racionális hatásokhoz, am elyek a tapasztalás
közvetlensége révén az élmény hitelességét biztosítják.

Term észetközpontú és társadalom központú
A környezeti nevelés az emberre, az ember magatartására, annak szabályozására irá
nyul. Közvetlen céljai tehát alárendeltek a viselkedésszabályozás társas m echanizm u
sainak. Az embert felkészíti e pedagógiai folyamat arra, hogy társadalm i környezetében
hogyan vezesse életét a term észeti erőforrások, a term észeti lényként történő létezése
fenntarthatóságának érdekében. A környezeti nevelés naprendszerében kettős napko
rong világít.
Az összefüggések vonatkoztatási pontjaként alapvető módon érvényesül a term észet,
a term észeti jelenségek és erők világa. Az ember a term észet része, a Föld környezetét
e term észeti erők alakítják.
A term észettudom ányok szerepe ezért a környezeti nevelésben kétségbevonhatatlan.
A term észet részeként tételezett em beriség azonban - jól-rosszul - m egalkotta önm aga
környezetét, szabályozóit. Az evolúció során az emberré válás a biológiai szabályozók
egy részének elvesztését e re d m é n y e z te -a m in t azt Konrad Lorenzés m ások tanításából
felismertük. Az emberi csoportok agresszióját, a tulajdonhoz és territórium hoz való vis e l
kedési sztereotípiáit többé nem a csupasz majom biológiai öröksége, hanem a Hom o
sapiens által megalkotott törvények, tabuk és erkölcs szabályozzák.
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A barlang helyett a mai metropolisok, a szavannák ösvényei helyett aszfalt és betono
zott úthálózat, a gyűjtögetett és vadászott élelem helyett a kisebbség a konzum álódott
piac m anipulációkkal kísért és túlcsom agolt táp-csodáit csipegeti, a többség a hagyom á
nyos éhezés és alultápláltság nyomorát szenvedi.
A környezet valós állapotának megismeréséhez hol a természetet, hol a társadalm at
kell szem lélnünk, élvezve és gyötrődve a két középpont által vonzásban tartott naprend
szer bonyolultságában.
A környezeti nevelés a term észetről és a társadalomról, mint a földi jelenség összefo
nódott hiperstrukturájáról szól. Ennek a tevékenységnek alanya és tárgya is az ember,
az a term észeti-társadalm i képződmény, akit biológiai léte a term észeti erők által vezérel
-s z ü k s é g e van fogyasztható vízre, levegőre, kell oxigén és megfelelő mennyiségű szer
ves anyag is - ám viselkedését, magatartását a közösségi lét (amely az egykori hordát
felváltotta) határozta meg. Értékrendjét, attitűdjeit a társas helyzetek kom m unikációs tö r
ténései form álják, fogalm akat és szavakat tanul, létformákat és életvitelt utánoz, eszm ék
ben hisz és hitet kovácsol biztonsága és üdve érdekében. Tehát nem csak a term észeti
erők vonzásában kering (a Madách-i Föld Szelleme analógiájaként), hanem tagja-rabja
annak a kultúrának, am elybe beleszületik.
A környezeti nevelés e kultúrális örökséget igyekszik ökológiai szem pontokkal, a fenn
tarthatóság érdekében értékprioritásokkal, az egyéni magatartás és életvitel racionálisan
kontrollált form álásával erősíteni.

G ondolkodás és cselekvés
A környezeti nevelésben a külső és belső tevékenységnek egyaránt jelentős szerepe
van, nem szorítkozhatunk csak az egyikre, illetve csak a másikra.
A környezetről szerzett ismeretek, a problémák felismerése, a m egoldás m egtalálása,
a döntést előkészítő m érlegelés eléggé belső, kívülről nem látható folyamatok. A kognitív
tevékenység nem-látványos, ám fontos előkészület! A tanuló gondolkodását kell, hogy
fejlessze a környezeti nevelés, hiszen a környezettudatos magatartás a jó döntésekre
épül. A környezet elválaszthatatlan része a belső környezet, a lelki-m entális szféra. En
nek történései, belső folyamatai a cselekvést, a döntéseket előkészítő érzelm i-indulati
folyam atok. A lelki feszültség által létrejött intuíciók és im aginációk az em ber cselekvő
válaszait vetítik előre, a képzelet képernyőjére.
A környezeti nevelés nem csak a cselekvés előkészítésével, hanem annak konkrét ki
vitelezésével, edzésével és gyakorlásával is foglalkozik.
A környezetről az aktív cselekvés nyújtja a legpontosabb képet. A tanulók környezeti
nevelésre az életvitelük cselekvő m agatartásában nyilvánul meg. A környezeti nevelés
célja nem arra irányul, hogy eredm ényesen tudjanak a tanulók környezeti vetélkedőkön
teszt feladatokat megoldani, vagy ezzel kapcsolatos elméleti felism eréseket hozni. Még
kevésbé a környezeti szépségeken vagy katasztrófákon való szépelgés, bájolgás vagy
szörnyülködés a cél.
A tevékenység központúság az a szemléleti alap, amelyre biztonsággal helyezhető el
a környezeti nevelés pedagógiai építménye. Ebből az következik, hogy a program m eg
alkotásakor az álljon a középpontban: mit cselekdjen, mit tevékenykedjen a tanuló? A
követelm ények felvázolásakor nem csak ismereteket, érzéseket, hanem konkrét cse le k
vési elem eket és komplex tevékenységeket igyekezzünk megragadni. A tanulókkal szem 
ben tám asztott igények lehetőleg maguk a cselekvések, tevékenységek legyenek.
A tevékenységet nehéz standardizálni, hiszen végtelenül sok helyi, szem élyiségbéli
és más változótól függenek. Meg kell alkotni az óvodai, iskolai életnek azt a tevékeny
ség-készletét, amelyet elsajátíthat, fejleszthet és megalkothat minden tanuló. Mind több
olyan feladatot és problémát kell beemelni a „tananyagba” , amely a tanulási folyam atban
egyensúlyba hozza a belső és a külső cselekvéseket. A projektek, a problém afelvető
módszerek, a heurisztikus tanulási helyzetek sokféle lehetőséget nyújtanak.
A környezeti nevelés követelménykészletét úgy komponálhatjuk meg, ha az adott is
kolatípus adott évfolyam ának valamennyi tantárgya valamennyi követelményéből öszszerendezzük azokat, amelyeket integráló erővel strukturál a környezeti nevelés célkitű
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zése. E követelményeket kiegészíthetjük „tantárgyakon kívüli" követelm ényekkel : olya
nokkal, amelyek kiszorultak, vagy egész egyszerűen nem kaptak helyet a tantárgyakban.
A tevékenységek tartalmát, formáját, produktumát és minőségét értékelve kerülhet sor a
követelmény teljesítésének elbírálására.
A tevékenységközpontú felfogásm ód a környezeti nevelést a tanulók öntevékenysé
gének fejlesztő hatásában tudja igazán értékelni. Az öntevékenység élesen elkülönül a
kényszertevékenységtől, amely a kínosan kötelező, belülről, szem élyesen igazából fel
nem vállalt cselekvések fintora. Ezek nem fejlesztik az tanulót, hanem „kiszolgáló rab
szolgává” alacsonyítják. A környezeti nevelés minden igyekezete arra irányul, hogy a ta 
nulókat erkölcsi indítékokkal, a felelősség felkeltésével, az érdeklődés és kíváncsiság
nyitottságával, a játékosság vidámságával, a társas helyzetek term észetes öröm ével és
a fenntartható jövő Ígéretével sikerüljön az öntevékenységre hangolni.
J á té k o s é s k o m o ly
A hagyományos pedagógia és a közgondolkodás azon az állásponton van, hogy a ta 
nulás „kom oly” dolog, am elynek tervezettsége, célszerűsége, értéktartalm a és követel
ményekben megragadható „súlya" tekintélyt parancsoló. Mindezzel szem beállítja ez a
konvenció a játékot, amely az önfeledt és öncélú gyönyörködés, öröm teljes és könnyű
szórakozás jelenközpontú komolytalansága.
Az ember alapvető tevékenységi formái között a játék és a tanulás azonos súllyal és
értékkel esnek latba. Fejlődéslélektanilag a játéktevékenység a legelső az alapvető te 
vékenységi form áink közül. A közgondolkodás túlságosan merev módon rögzíti a játékot
a gyerm ekkorhoz, ezzel a gyerm ek „alacsonyabb rendűségét", alávetettségét, önállótlanságát a játékossághoz ragasztja. Sikerült a huszadik század derekáig a játékot lejá
ratni, lebecsülni- jóllehet már a harm incas évek lélektani felism erései (különösen J. Pia
get, H. Aebli, és a pszichoanalízis nagy alakjai, mint C. Jung és S. Freud) m egalkották a
játék modern fogalmát. A klasszikusan hagyományos pedagógia a játékot az iskolában
csak mint a pihenés és kikapcsolódás ajándékát fogadták el, kivételesen rövid időre, h i
szen a játék nem iskolába, hanem óvodába való.
A játék az életünk végéig megmaradó tevékenységünk. Lényege a funkcióöröm va rá 
zsa. Az a cselekvés, amely önmagában jutalomértékü, am elynek nem csak az eredm é
nye, értékelése, külső elvárásokhoz való igazodása okoz kellemes érzést.
A játék során fejlődik a m egismerő tevékenység, pontosabbá válik a valóságról alkotott
kép. Játszva sajátítunk el szerepeket, alakítunk a csoporton belül norm ákat, kötünk m eg
állapodásokat. A szerepjátékok és a szabályjátékok sokfélesége segít tisztázni és értel
mezni, majd begyakorolni és fejleszteni társas kapcsolatokat, kezelni konfliktusokat. A
m ozgásos játékok során a térben és időben kivitelezett mozgásaink válnak pontosabbá,
finom odik a koordináció és élvezzük a mozgás örömét.
A konstrukciós játékok során a rész-egész relációkat, az anyagok darabjainak illesztgetését, a jelképek és ábrák logikus rendjét tanuljuk, fejlesztjük. A csoportos játékok so
rán tanuljuk meg a győzelem örömét másokkal megosztani, a veszteség kudarcait m a
gunkban feldolgozni.
A környezeti nevelés játékokkal való telítettsége igen fontos. Pedagógiai szem pontból
azért, mert lehetőséget kap a funkcióöröm, a belülről vezérelt, m otivált öntevékenység.
A nevelési folyamat spontán derűje áthat, bearanyozza öröm teljes sugárzásával a hely
zetet, a közösséget, az emléket.
A környezeti nevelés a legkisebb kortól kezdődően szinte kizárólag a játéktevékeny
ségben valósul meg. A magvakkal, kavicsokkal való önfeledt játék, az esőcseppecske
meséje, az eredetm ondák borzongatóan szépséges poézise a gondolat és a képzelet
játékai. Az óvodások a szerepjátékban és a szabályjátékok sokaságában gyakorolnak
be szokásokat és cselekvéseket. A kisiskolások csapatjátékai, szabály-játékai, majd a
számítógépes és egyéb eszközös játékok a kisgyerm ekkor ősi érzéseit szabadítják fel
és terítik rá a tanulási helyzetre A játék pedagógiailag igen komoly dologi Az a ped a g ó 
gus, akiből hiányzik a játékosság, aki nem tiszteli a játékot, nem tud a gyerekekkel azonos
hullám hosszra kerülni.
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A serdülő-és adolescens korban is megmarad, sőt, erősödik a játék szeretete - bár
másféle játékok válnak fontossá. A szellemi kalandok izgalmát vetítik elő a dram atikus
játékok, az izgalm as problémák, projektek. A szituációs helyzetek, a szim ulált konfliktu
sok és m egoldásaik, a diákhum orba feloldott feszültségek mind-mind a játék öröm ét b i
zonyítják. Játékos a táborok művi mikrotársadalm a, az erdei iskola kalandja, a környezeti
akciók lelkesült és vidám közösségi jellege.
Az anyag evolúciója a Teremtő játéka - fogalmazott Einstein. A term észet a variációk
ban játékoskedvét csillantja fel. A környezeti nevelés a pedagógia eszközei körében mind
több játékos elemet használ. A létezés jövője a tét. Élet és halál súlyos kérdései sötétle
nek a környezeti nevelés indítékhátterében, amellyel csillogó harm óniába olvad az ember
örökké tartó játékossága és játék iránti vágyakozása.

Természetfilmek
a Reflektor Videótól
„ Vadon é lő gyógynövényeink"
(57 perc, 1200 Ft+ÁFA)
100 féle növény felismerését és felhasználását elősegítő
Ismeretterjesztő film.

„ Életközösségek I. Kis növényism eret"
(55 perc, 1200 Ft+ÁFA)
3 részes oktatófilm, amely az erdő, a rétek, a vizek és vízpartok növényzetét
a tananyag alapján mutatja be Általános és középiskolák számára ajánljuk.
Mindkét filmben
lektor: Csapody István c egyetemi tanár
narrátor: Rupnik Károly színművész
producer: Berényiné Szilágyi Márta
Az Életközösségek témakör folytatása környezetünk vadon élő állatainak be
mutatásán keresztül az erdő, a rétek, a vizek és vízpartok sokszínű életébe
nyújt bepillantást A 3 különálló film 1994 nyarán fog megjelenni
A filmek megrendelhetőek levélben, telefonon vagy faxon Utánvéttel szállítünk, számlát küldünk.
Reflektor Videó
9495 Kópháza, Jurislcs u 26
tel/fax 99/357-210
- A Reflektor Videó filmjei a természet iránti tisztelet és szeretet sugallatával
szórakozást nyújtanak a diákoknak, segítséget a pedagógusoknak, mert
szemléletükkel hatékony eszközei környezetünk megismerésének és védel
mének.
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