
A környezeti nevelés 

hatékonyságának vizsgálata 

középiskolákban 

Vancsik Anna Viktória 

(L30NS0) 

2015 



A környezeti nevelés története 

• 20. század derekán megjelentek az első környezetvédő szervezetek 

– UNESCO (ENSZ) 1945. 

– IUCN 1948. 

– UNEP (ENSZ) 1972 

• Megalkották a környezeti nevelés fogalmát és meghatározták 
tartalmát : „A környezeti nevelés olyan folyamat, melynek célja, 
hogy a világ népessége környezettudatosan gondolkodjék, figyeljen 
oda a környezetre és minden azzal kapcsolatos problémára. 
Rendelkezzen az ehhez szükséges tudással, beállítódással, 
képességekkel, motivációval, valamint mind egyéni, mind közösségi 
téren eltökélten törekedjék a jelenlegi problémák megoldására és az 
újabbak megelőzésére.”  

 

 



A környezeti nevelés története 

• Magyarországon csak később jelent meg 

– 1996-ra minden oktatási intézményben kötelezően környezeti nevelést 
kell végezni 

– 2004-re környezeti nevelési tervet kellett készíteni a pedagógiai 
program részeként 

 

• Folyamatosan megújított NAT (legújabb 2012) és a 
természettudományos kerettantervek segítették a környezeti nevelés 
alkalmazását 

 

• A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (1998) számos lehetőséget 
mutat be a környezeti nevelés fejlesztésére 

– Életkori sajátosságok 

– Humán tantárgyak lehetőségei 

– Iskolai tanórán kívüli lehetőségek 



Ökoiskolák 
• 2005-ben jelent meg hazánkban 

 
• Jelenleg 668 ökoiskola működik 

 
• Örökös ökoiskola címért pályázhatnak 6 év után 

 
• Kitüntetett feladata a fenntarthatóságra nevelés és a környezeti 

nevelés hatékonyságának fokozása 
 

• Az egész intézmény működésének, környezetének és a 
munkatársak hozzáállásának is tükröznie kell a környezetbarát 
hozzáállást 
 

• Feladattervek kötelező részeként témahetek, témanapok, 
projektmódszerek  és élményközpontú tanulás 
 
 
 



Kutatási módszerem 

• Sikeres környezeti nevelés alapja a környezeti problémák ismerete 

• Kérdőíves felmérést végeztem 9. és 12. osztályokban, ugyan 
azokat a kérdéseket tettem fel 

• 3 hagyományos középiskola és 3 örökös ökoiskola gimnáziumi 
osztályaival 

–  Könyves Kálmán Gimnázium  

–  Madách Imre Gimnázium  

–  Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium  

– Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola.  

– Budapest XXII. Kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium  

– Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium  

 



Kutatási módszerem 

• Környezeti problémák pontos ismereteit vizsgáltam a 
kerettantervek alapján 

• Egy helyes (2 pont), egy logikailag helytálló (1 pont) és két 
helytelen (0 pont) választ tartalmazó zárt kérdések 

• 4 csoportban vizsgáltam, minden csoportból 75 diák, így 
összesen 300 diák vett részt a kérdőíves felmérésben. 

• Hipotézisem: Ökoiskolák jobb eredményeket fognak 
elérni, mint a hagyományos iskolák 

 



Kiértékelés 1. feladat 

•A globális problémák felismerése és a  kezelések kivitelezhetősége 

•„Gondolkodj globálisan cselekedj lokálisan” mondat tartalmának 
megértése és gyakorlatban való alkalmazása  
 



Kiértékelés 1. feladat 

•Legtöbben csak 2 problémát ismertek fel az 5-ből. 

•Legrosszabb eredményt a 9. osztályos ökoiskolákból érkezett 

•Az ökoiskolák 12. évfolyama teljesített a legjobban 

•Minden csoportból kivitelezhetőbbnek tartották a kisebb 

problémák megoldását 



Kiértékelés 2. feladat 

0 pont 1 pont 2 pont Nem tanulta 

Nem ökoiskola 9. 23% 9% 65% 3% 

Nem ökoiskola 12. 11% 7% 83%   

Ökoiskola 9. 21% 9% 65% 4% 

Ökoiskola 12. 16% 11% 73%   
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2.feladat 

•A hagyományos iskolák 

jobban teljesítettek 

•Legtöbben a helyes 

választ jelölték 

        a) Talajok szennyezése b) Orvvadászat 

c) Élőhelyek pusztítása d) Klímaváltozás 

2. Melyik folyamat okozza legnagyobb mértékben a fajkihalásokat? 



Kiértékelés 3. feladat 

3. Mi a fő okozója a vízhiánynak? 

a) Folyószabályozások b) Mezőgazdaság túlzott vízfelhasználása 

c) Óceáni áramlások gyengülése d) Ipar túlzott vízfelhasználása 

0 pont 1 pont 2 pont Nem tanulta 

Nem ökoiskola 9. 5% 45% 19% 31% 

Nem ökoiskola 12. 25% 51% 24%   

Ökoiskola 9. 9% 52% 20% 19% 

Ökoiskola12. 13% 64% 23%   
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3. feladat 

•Nagyon magas az 1 

pontot érő választ adók 

száma 

•Összességében kicsivel 

jobban teljesítettek az 

ökoiskolák. 



Kiértékelés 4. feladat 

0 pont 1 pont 2 pont Nem tanulta 

Nem ökoiskola 9. 31% 51% 15% 4% 

Nem ökoiskola 12. 24% 59% 17%   

Ökoiskola 9. 45% 36% 15% 4% 

Ökoiskola 12. 27% 47% 27%   
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4. feladat 

a) Papírgyártás b) Építési terület szerzése 

c) Mezőgazdasági terület szerzése d) Bútorgyártás 

4. Mi világszerte a legfőbb oka az erdőirtásoknak? 

•Közel azonos 

eredmények 

•Több helyes válasz az 

ökoiskolákban 



Kiértékelés 5. feladat 

5. Melyik gáz felelős leginkább a fokozódó üvegház hatásért? 

a) Szén-dioxid b) Metán 

c) Nitrogén d) Szén-monoxid 

•Több helyes válasz a 

hagyományos iskolákban 

•A helytelen válaszok 

nagy aránya 

•Összpontszámokban 

nincs különbség 
0 pont 1 pont 2 pont Nem tanulta 

Nem ökoiskola 9. 23% 5% 53% 19% 

Nem ökoiskola 12. 33% 7% 60%   

Ökoiskola 9. 13% 15% 55% 17% 

Ökoiskola 12. 23% 21% 56%   
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5. feladat 



Kiértékelés 6. feladat 

a) Metán b) Szén-dioxid 

c) CFC-k (halogénezett szénhidrogének) d) Szén-tetraklorid 

6. Melyik anyag felelős leginkább az ózonréteg vékonyodásáért? 

0 pont 1 pont 2 pont Nem tanulta 

Nem ökoiskola 9. 61% 7% 7% 25% 

Nem ökoiskola 12. 61% 8% 31%   

Ökoiskola 9. 44% 7% 21% 28% 

Ökoiskola 12. 63% 8% 29%   
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6. feladat 
•Meglepően rossz 

eredmények 

•Diákok 2/3-ának rossz 

információi vannak 

•Azonos összpontszám 



Kiértékelés 7. feladat 
7. Mit nevezünk talajpusztulásnak? 

a) Talaj élővilágának pusztulása 

b) Emberi tevékenység által a talaj elszennyeződik 

c) A tengerszint emelkedése miatt a szárazföld területe egyre csökken 

d) Természetes és emberi hatás következtében a talaj minőségének romlása, 
terméketlenné válása 

0 pont 1 pont 2 pont Nem tanulta 

Nem ökoiskola 9. 15% 8% 63% 15% 

Nem ökoiskola 12. 7% 5% 88%   

Ökoiskola 9. 23% 20% 48% 9% 

Ökoiskola 12. 9% 8% 83%   
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7. feladat •Magasabb összpontszám a 

hagyományos iskolákban 

•Legtöbben a helyes választ 

jelölték 

•Jó eredménynek mondható 



Kiértékelés 8. feladat 
8. Az üvegház-hatás: 

a) Természetes folyamat, aminek mértékét az ember növelte meg egyrészt a CO2 
kibocsátás növelésével 

b) Természetes folyamat, aminek mértékét az ember növelte meg az ózonréteg 
károsításával 

c) Az emberi tevékenységek hatására létrejött folyamat, amit az ózonréteg 
vékonyodása befolyásol 

d) Az emberi tevékenységek hatására létrejött folyamat, amit főként a növekvő CO2 
kibocsátás alakított ki 

0 pont 1 pont 2 pont Nem tanulta 

Nem ökoiskola 9. 29% 36% 23% 12% 

Nem ökoiskola 12. 32% 39% 29%   

Ökoiskola 9. 29% 28% 29% 13% 

Ökoiskola 12. 37% 41% 21%   
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8. feladat 

•Nagy szórás 

•Hagyományos középiskolák jobb 

eredménnyel zártak 

•Magas a rossz válaszok 

részaránya 

 

 



Kiértékelés 9. feladat 

a) Más élőlényekkel szimbiózisra képes fajok 

b) Behurcolt fajok, amik gyors szaporodásukkal környezeti és gazdasági károkat okoznak 

c) Őshonos kártevő fajok, melyek valamilyen emberi hatásra mértéktelenül 
elszaporodtak és ezzel károkat okoznak az élővilágban 

d) Főként gyógynövények, amiket egészségügyi hasznuk miatt termesztenek 

9. Mik az invazív fajok? 

0 pont 1 pont 2 pont Nem tanulta 

Nem ökoiskola 9. 1% 4% 7% 88% 

Nem ökoiskola 12. 9% 37% 53%   

Ökoiskola 9. 7% 17% 15% 61% 

Ökoiskola 12. 8% 23% 69%   
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9. feladat 
•Egyértelműen jobb 

eredményt értek el az 

ökoiskolások 

•9. osztályosok többsége nem 

tanult a témáról 

 



Kiértékelés 10. feladat 

a) Kifejezi, hogy egy adott területen mekkora a népesség  

b) Kifejezi, hogy mekkora az aránya az életszükségleteink által felhasznált 
földterületnek és a megújulni képes földterületnek. 

c) Kifejezi, hogy egy személy vagy csoport életszükségleteinek kielégítéséhez a Földnek 
mekkora részét használja fel. 

d) Kifejezi, hogy egy adott nagyságú területen hány őshonos faj található meg  

10.  Mit jelent az ökológiai lábnyom kifejezés? 

0 pont 1 pont 2 pont Nem tanulta 

Nem ökoiskola 9. 11% 19% 32% 39% 

Nem ökoiskola 12. 13% 17% 69%   

Ökoiskola 9. 20% 11% 20% 49% 

Ökoiskola 12. 12% 9% 79%   
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10. feladat 

•Egyértelműen jobb eredmény 

az ökoiskolákban 

•9. osztályosok nem tanultak a 
témáról 



Kiértékelés 

• 12. évfolyamok (a 8. feladat kivételével) jobban teljesítettek 

• Csak az utolsó két feladatban teljesítettek kimagaslóan jobban az ökoiskolák 

• Összpontszámok tekintetében alig van különbség 
– Hagyományos iskolák 

• 9. osztályok: 809/1800 

• 12. osztályok: 1105/1800 

– Örökös ökoiskolák 

• 9. osztályok: 776/1800 

• 12. osztályok: 1142/1800 

• Átlagpontszám a 12. évfolyamokban 
– Hagyományos iskola: 14,7 (max 24) 

– Ökoiskola: 15,2 

• T-próba eredménye: még 34%-os szignifikancia szint mellett is 
állíthatjuk, hogy a két középiskola típus diákjainak összpontszámai 
között nincs szignifikáns különbség  
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Összefoglalás 

• Nem teljesült az előzetes feltételezésem 

• Véleményem szerint elvárható lenne a környezeti problémák 
pontosabb ismerete 

• Megkérdőjelezhető az ökoiskolák hatékonyabb környezeti és 
fenntarthatóságra nevelése, ha hiányosak az alapok 

• Felmérésem nem reprezentatív 

• A megoldást a tantárgyakba épített környezeti nevelés megléte 
mellett egy külön „környezettan” nevű összegző tantárgy 
létrejöttében látom 



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 


