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BEVEZETÉS 

A környezeti nevelésünk célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos 

magatartásának, életvitelének kialakítását, a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek 

megismertetését, elfogadtatását a környezeti válság megakadályozása érdekében. Az ECO2-

project egy olyan tudatosan tervezett hosszú távú fejlesztési terv, amely beépíthető az iskolák 

szervezeti működésébe, hozzájárul intézményi szinten a kibocsátott szén-dioxid 

mennyiségének csökkentéséhez. Ehhez a projekt produktumaként kifejlesztettünk egy 

ökokalkulátort, melynek segítségével az iskolák folyamatosan nyomon követhetik ökológiai 

lábnyom értéküket. Az ökolábnyom csökkentésének elősegítésére további tananyag-

objektumokat dolgoztunk ki, mely szemléletformálásukkal elősegítik a környezetterhelés 

csökkentését iskolai, valamint egyéni szinten is. Az elsajátított tudás mérésére és 

ellenőrzésére kérdőíveket dolgoztunk ki, valamint az oktatóvideók alkalmazásához 

óravázlatok készültek, így nemcsak tanórákon, hanem tanórán kívül és iskolán kívüli 

tevékenységekben is megjelenhet a környezettudatos szemléletformálás.  

Programjainkat úgy alakítottuk ki, hogy azok egymásra épüljenek, erősítsék és 

támogassák egymást, illetve figyeltünk arra is, hogy a mélyebb környezeti tartalmakat érintő 

ismeretátadás is megvalósuljon. Ehhez igazodik a partnerség összeállítása, melyben távoli 

európai országok oktatási intézményein túl környezetvédelmi tevékenységet folytató 

szervezetek is jelen vannak, tapasztalatukkal segítve, támogatva az iskolákat és a projekt 

sikeres megvalósítását.  

Az együttműködésben résztvevő iskolák és szervezetek: 

 Humob Group Kft. (P1 HUN)                             

 Grigore Antipa Technological High School (P4 ROM) 

 Anamur Vocational Training School (P2 TUR)   

 Bolu Provincial Directorate of Environment and Urbanization (P3 TUR) 

 Mobilizing Expertise AB – (ProIFALL) (P5 SWE)                                                

 Christliches Jugendorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD) (P8 GER) 

 Centro de Formação Profissional da Ind.Ourivesaria e Relojaria-Cindor (P6 POR)  

 Geoclube - Associação Juvenil de Ciência, Natureza e Aventura (P7 POR) 
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Projekt produktumai: 

1. "Carbon footprint calculator"  

2. "CO2 emission survey and analysis"  

3. "Green Objects"  

4. "ECO Comics Network"  

5. "ECO2 GUIDE", mely minden partnerszervezet nyelvére lefordításra kerül, így 

segítve az országon belüli ECO2-Network építését, melynek eredményeképpen egy 

egységes európai szintű környezeti szemléletformálás valósulhat meg. 

Jelen tanulmányt a projekt összegzéseképpen készítettünk el, az értékelést és az 

adaptációhoz szükséges útmutatást összegezzük, kiegészítve a legfontosabb környezetvédelmi 

fogalmak lexikonjával. Fontosnak tartjuk, hogy az oktatási intézményekből kikerülő diákok a 

szerzett szaktudás mellett a fenntartható fejlődést szolgáló magatartással is rendelkezzenek, 

energiatakarékos, környezettudatos állampolgárokká váljanak mind a magánéletben, mind a 

munkavállalásban.  

A pályázat keretében megvalósuló projektünkkel tehát a környezettudatos oktatási-

nevelési szakmai munka színvonalának emelését és a külső kapcsolatépítést tűztük ki célul. 
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AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM    

 

„Nem változtathatjuk meg a 

lábszámunkat,  

de megváltoztathatjuk ökológiai 

lábnyomunkat.” 

 

Az ökológiai lábnyom leírja a szén 

(szennyezés) mennyiségét, amelyet az egyes személyek, intézmények, országok a szállítás, a 

fűtés, az energiafogyasztás, a hulladékkezelés, a megvásárolt termékek és élelmiszerek 

előállítása során a légkörbe bocsátanak. Az elsődleges lábnyom a háztartási energiafogyasztás 

és a fosszilis tüzelőanyagok, beleértve a közlekedést (pl. autók és repülőgépek) által okozott 

közvetlen CO2-kibocsátás mértéke. A másodlagos lábnyom egy olyan közvetett CO2-

kibocsátási érték, amely a teljes életciklusból származó termékek (használati tárgyak, 

élelmiszerek) előállításával, használatával és végül szemeteléssel jár. 

Az ökológiai lábnyom „globális hektárban” (gha) van kifejezve. A World Wildlife 

Fund (WWF) "Élő bolygó jelentése" szerint az ökológiai lábnyom személyenként 2,7 gha. 

Sajnos a természeti erőforrások fogyasztásának sebessége meghaladta a természet 

önmegújulási arányának 50%-át. Napjainkban az emberiség 1,3-bolygót használ fel a 

szükséges erőforrások biztosításához, és a termelt hulladék elnyeléséhez. Ez azt jelenti, hogy 

a Földnek 1 évre és 4 hónapra van szüksége ahhoz, hogy regenerálhassa azt, amit egy év alatt 

felhasználunk. Ez a hosszú idő nagyrészt a szén-dioxid-kibocsátásnak és a magas 

élelmiszerigénynek köszönhető. Az Egyesült Nemzetek mérsékelt forgatókönyvei azt 

mutatják, hogy ha megtartjuk ugyanazt a fogyasztási rátát és a népességnövekedést, 2035-re 2 

bolygóra lesz szükségünk.  

De természetesen csak egy bolygónk van! 

Ezért mindennapi életünkben számos viselkedést 

kell megvizsgálnunk, és a megfelelőeket kell 
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alkalmaznunk, a Földünket érő károk minimalizálása érdekében.  

Európai projektünkben a partnerek közös ügye, hogy a környezet védelme és 

megőrzése céljából megelőző intézkedéseket tegyünk. Projektünk során kifejlesztettünk egy 

iskolai intézményekre szabott számítógépes programot, melynek segítségével az egyes 

intézmények földrajzi elhelyezkedésüktől függetlenül fel tudják mérni környezetterhelésüket 

és meghatározhatják ökológiai lábnyomukat. Az ECO2 kalkulátor adatainak segítségével 

információt nyernek arról, hogy hol tartanak, és ahogy az adatok is mutatják, milyen gyorsan 

és mely területeken kell változtatni. Rendkívül fontos, hogy megismerjék ökológiai 

lábnyomukat és azt, hogy a jelenlegi életmódjuk hogyan befolyásolja a környezetet. 

Korlátozott mennyiségű erőforrásunk van, ezért meg kell kezdeni a lehető legnagyobb 

mértékű védekezést, melynek fontos helyszíne a középiskola. Fontos, hogy kitaláljuk, mit kell 

változtatnunk, tehát legyen ez az első lépés a változás felé! 

Mivel az emberek több erőforrást használnak fel, mint valaha, kiemelkedő szerepet 

kap az emberek környezetvédelmi tudatosságának erősítése a lehető leghamarabb. A 

környezetvédelem és az éghajlati folyamatok megértéséhez tehát fontos a fiatalok ökológiai 

lábnyom fogalmáról való tanítása. Csak akkor tudják sikeresen kezelni ezt a problémát, ha 

többet tudnak a lábnyomukról és arról, hogy a saját életmódjuk hogyan járul hozzá a 

környezet és/vagy az éghajlat változásához.  

AZ ECO2 KALKULÁTOR  

 

 A Carbon Footprint Calculator egy számítógépes program, amelyet a projekt 

magyarországi koordinátora, a HuMob Group Kft. tervezett az iskolák ökolábnyomának 

kiszámításához. Az iskolák felhasználói névvel és jelszóval használhatják a kalkulátort. A 

kalkulátor az alábbi kategóriákra vonatkozik:  

❖ tanulók és személyzet ingázása, utazási szokások 

❖ energiafelhasználás,  

❖ az iskolai étkezdébe az ételek szállítása,  

❖ vízhasználat és  

❖ hulladékkezelés.  
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 A partneriskolák egy éven keresztül alkalmazták a kalkulátort az adatok bevitelével, a 

kapott eredményeket minden partner elemezte és értékelte, melynek összegzését az 

alábbiakban ismertetjük: 

 

Anamur Vocational Training School (P2 TUR)   
 

A szénlábnyomot alkotó adatokat rendszeresen, havi szinten vezettük a kalkulátorba. 

Az utazás (oda-vissza), a hulladékkezelés, a villamos energia és a vízfelhasználási adatok, 

valamint az élelmiszerfogyasztásból adódó szállítás, amelyek összegyűjtésük és a programba 

való bevitelük során meghatározzák az iskolák napi szén-dioxid-kibocsátását. A program 

kiszámította és világosan megadta iskolánk minden területén a szén-dioxid kibocsátásának 

mennyiségét. Így megtudtuk, hogy mennyi szén-dioxid kibocsátást generálunk naponta, 

havonta és évente. A kalkulátor kiszámítja a keletkező szén-dioxid mennyiségét és a napi 

szénlábnyomot. Arról is beszámol, hogy mennyi zöldterületet kell tervezni, hogy 

ellensúlyozzuk ezt a szénlábnyomot.  

Az ECO2 kalkulátor megtanította nekünk, hogy mennyire szennyeztük a környezetet 

és mennyi kárt tettünk a természetben. Megmutatta, hogy mennyi szén-dioxid-kibocsátás 

történt az egyes területeken, így megtudtuk, hogy hol kell csökkentő intézkedéseket 

bevezetni: vízhasználat, villamos energia, hulladék, üzemanyag stb. A különböző területek 

számítása lehetővé teszi, hogy megtudjuk, hova kell nagyobb figyelmet összpontosítanunk.   

Az információ bevitele a kalkulátorba, valamint a projekt során elkészült 

segédanyagok felhasználása (videó, képregény) tapasztalataink szerint érzékenyítik a diákokat 

és az iskolai személyzetet a szénlábnyomra való odafigyelésben. Ez az érzékenység láthatóan 

nőtt: gyakoribb a hulladékok újrahasznosítása, a lámpák eloltása, a csapok elzárása, 

tömegközlekedés használata, kerékpározás és a növényültetés. 

Véleményünk szerint az adatok bevitelével, mérésével és értékelésével hatékony 

eredményt érhetünk el. 

Grigore Antipa Technological High School (P4 ROM)  
        

  “Grigore Antipa” Technological High School az egyik olyan iskola, amelynek több, 

mint egy év alatt, 2018. februárjától 2019. májusáig kellett mérnie és értékelnie az iskolában 

gyűjtött adatokat. Az adatokat havonta, minden hónap második részében rögzítettük. E 
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tevékenység révén intézményünk nagy és világos képet kapott az általunk termelt szén-dioxid 

mennyiségéről. 

 A kalkulátor különböző kategóriákra utal, és ezekre hivatkozva két különböző 

időszakról beszélhetünk: 

- az iskola tanítási ideje, amikor a diákok és a személyzet iskolába jár, energiát és vizet 

használ, ételt fogyaszt és szemetet termel; 

- a nyaralás ideje, amikor csak a személyzet tagjai járnak az iskolában. 

 A mérési adatokból jól látható, hogy szeptemberben, októberben, decemberben, 

januárban, februárban, márciusban, májusban és június első hetében a szén-dioxid kibocsátás 

nagyobb. Decemberben és januárban, áprilisban, június utolsó hetében, júliusban és 

augusztusban a szén-dioxid-kibocsátás kisebb. Azt mondhatjuk, hogy augusztusban a 

kibocsátások még kisebbek, mivel a személyzet sok tagja is nyaral. 

 A kalkulátor használata tovább erősítette törekvésünket abba az irányba, hogy nagy 

hangsúlyt kell fektetni a környezetvédelemre az oktatásban. Az elkészült tananyag-

objektumokat igyekszünk beépíteni a tanítási folyamatba és a szabadidős tevékenységekbe is. 

 

Centro de Formação Profissional da Ind.Ourivesaria e Relojaria-Cindor (P6 POR) 

 

 A kalkulátor használata döntő jelentőségű volt. Először megállapítottuk a 

gyengeségeinket, meghatároztuk a beavatkozási stratégiákat, amelyek célja a környezetre 

gyakorolt káros hatások csökkentése és kiküszöbölése. A második pillanatban a munka a 

közösségünk felé történő terjesztésre összpontosított, figyelemfelkeltő cselekvések és a 

„környezetbarát” bevált gyakorlatok elfogadása és végrehajtása révén. Példa erre az 

újrahasznosítható vizespalackok használata, a papírfogyasztás csökkentése, az 

újrafelhasználható termékek újrafelhasználása, az energiafogyasztás csökkentése többek 

között a hagyományos lámpák LED-ekkel történő cseréjével. Noha az ökológiai lábnyom nem 

az egyén, az iskolai közösség vagy az ország problémája, hanem globális, sürgősen minden 

erőfeszítést meg kell tenni a „környezetbarát” gyakorlatok végrehajtása érdekében. 

 

Utazás az iskolába és az iskolából 

- Diákjaink többsége tömegközlekedést használ a napi iskolai ingázás során. 

- A kerékpárok elfogadottsága nem jelentős, mert a terep nem segíti elő. 

Energiafogyasztás 
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- Az összes lámpát LED-es világítás váltotta fel. A napelemek alkalmazását megvizsgáljuk 

2019 végéig. 

- Ugyanakkor a tanárok, a diákok és a többi munkavállaló az órák végén ellenőrzik, hogy 

minden berendezés ki van-e kapcsolva. 

Iskolai étkezés 

Az iskolai menükben készített ételeket a jelölések szerint készítik, nincs helye pazarlásnak. 

Vízfelhasználás 

A csapvizet az iskola által elosztott ivóvíz-tartályokban szállítják, az étkezdében 

üvegpoharakban szolgálják fel. 

Az étkezőbeli mosogatást ECO programmal ellátott mosogatógépek végzik. 

Hulladékkezelés 

Az iskolában minden típusú hulladék újrahasznosítására vannak konténerek. 

A tantermekben használt összes fémet újra felhasználják. 

 Olyan tevékenységeket végzünk a szakmai oktatás során, amelyekben a hulladékot 

újrahasznosítjuk, felhasználjuk a műalkotásokban (pl. tengeri hulladékokból ékszerek). 

Arra biztatjuk a diákokat, hogy használják újból tárgyaikat, és biztosítsanak nekik új 

felhasználást. 

 

Christliches Jugendorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD) (P8 GER) 

Németországban a CJD, a német projektpartner a németországi Frechenben található 

Christophorusschoolban vezette be a kalkulátort. Ez egy speciális szakképzési iskola és 

képzési központ a speciális igényű fiatalok számára. A második/harmadik évfolyamot vonták 

be az ECO2 projektbe. A helyi projektvezetővel és tanáraikkal együtt minden hónapban 

összegyűjtötték az eredményeket és bevitték a kalkulátorba. Ezt a helyi projektkoordinátor 

végezte a legtöbb fiatal korlátozott angol nyelvtudása miatt. Ezt követően az eredményeket 

összegyűjtötték és elemezték annak érdekében, hogy az iskolák 

erőforrás-felhasználásának minimalizálására irányuló 

intézkedéseket vezethessenek be. Továbbá az eredményeket 

bemutatták a CJD Frechen igazgatójának, hogy azonos vagy 

hasonló intézkedéseket vezessenek be a CJD Frechen többi 

részében. Így a kalkulátor segített a CJD Frechennek és a 
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Christophorus school-nak, hogy jobban megismerjék, mit lehet tenni ezen a területen a szén-

dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. 
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AZ ECO2 VIDEÓK ÉS ALKALMAZÁSI 

LEHETŐSÉGEIK 

A tananyagként tervezett videókat projektpartnereink 

készítették el, melyek felhasználhatóak az oktatásban és azon kívül is. 

Az ECO2 projekt eredményeként készültek, 4 különböző témakört 

dolgoznak fel: a hulladékkezelést, a vízhasználatot, 

energiafelhasználást, valamint egy iskola ökológiai lábnyomát 

mutatják be. A videókhoz óravázlatok és tudásellenőrző kérdőívek is 

készültek a felhasználás segítése végett, melyet a partneriskolák teszteltek és értékeltek.  

 

Bolu Provincial Directorate of Environment and Urbanization (P3 TUR) 

 

A Bolu Provincial Directorate of Environment and Urbanization a vízfelhasználásról 

készített videót „Water Use” címmel. Minden partner a projekt ideje alatt megnézte és 

véleményezte a videót. Amikor elkészült az Anamur Vocational and Technical Anatolian 

High School-lal versenyt szerveztünk a diákok körében a videó alapján. A "Water Use" videót 

az iskola bemutatta a „Greenday” rendezvényük alkalmából, melyet az Anamur Vocational 

and Technical Anatolian High School 2019. március 22-én, a Víz Világnapján szervezett. A 

videóhoz készítettünk egy kérdőívet a vízfelhasználásról a iskola diákjai számára, a tanárok 

pedig óratervet állítottak össze a könnyebb gyakorlati felhasználás végett. Feltöltöttük a 

“Water Use” videót YouTube-ra és megosztottuk közösségi oldalakon, mint például 

Facebook-on, LinkedIn-en. 

 

Anamur Vocational Training School (P2 TUR) 

A videó angolul készült, hogy megtekinthető legyen Európában és a világ minden 

táján. Török és angol felirat is készült hozzá.  

A videót először az iskolánkban dolgozó tanárok nézték, értékelték és megvitatták, 

hogy hogyan lehet beépíteni a szakképzésbe. A tanárok különböző területeken használták fel. 

Bemutatták a diákoknak, melyet a diákok érdeklődéssel figyeltek. Az óravázlat 2 tanórára 

készült el. A lecke előtt egy kérdőívet töltöttek ki a diákok a vízhasználatról. Az óra végén a 
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hallgatók tudását értékelték. Ezzel az oktató videóval a diákok megismerkedtek a világban 

lévő ivóvíz mennyiségével, és hogy mennyi vizet pazarolnak. Bár városunkban nincs 

vízprobléma, de szót ejtettünk a világban sok helyen fennálló vízhiányról. Megtudták, mit 

tapasztalhatunk, amikor nem elégséges a tisztavíz ellátás. Megértették, mennyire fontos az 

emberi élet számára a víz. Megtanulták, hogyan használják a vizet hatékonyan otthon és az 

iskolában, ennek érdekében a következőkre hívtuk fel a figyelmüket: 

● Javítsd meg a csöpögő csapokat! 

● Ne hagyd nyitva a csapot kéz- és fogmosáskor! 

● Mosd autódat vödörrel és ronggyal locsolócső helyett! 

● Mosd a ruhákat és az edényeket rövid programon! 

● Használj szenzoros csapot! 

● Használj csöpögtető módszert mezőgazdasági locsoláskor; 

● És a legfontosabb dolog: 

  

“A víz az élet, ne pazarold el az életet.” 

 
Grigore Antipa Technological High School (P4 ROM) 

A projekt ideje alatt létrehozott videók nagyon hasznosnak bizonyultak az 

intézmények, az iskolák, a diákok és a szülők közösségei számára. A videók témái összetettek 

és nagyon valóságosak: az energia, a víz, a hulladékgazdálkodás, a környezetszennyezés. A 

tanárok a videók témáival foglalkozó óraterveket készítettek, amelyek tanórák során 

használhatóak fel. A diákok lelkesedést és érdeklődést mutattak ezek iránt az órák iránt. 

Geoclube - Associação Juvenil de Ciência, Natureza e Aventura (P7 POR) 

A Drop of Lights videó célja, hogy felhívja a figyelmet a környezeti nevelés 

fontosságára a tanítási-tanulási folyamatban. Ez egy audiovizuális pedagógiai eszköz, amely 

tudatossá teszi a diákokat a bolygónk megőrzésének szükségességére és a szén-lábnyomunk 

csökkentésére. A videó motivációs erőforrás, amelyet a lecke elején kell használni, és 

különböző tanórákon többek között pl.: angol nyelvórán, állampolgári ismeretek órán, 

projektórán használható fel.  
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Az első vizualizációs élményt egy ötletbörze/brainstorming követi, amely a diákok 

érzelmi érzékenységére összpontosít. Ezután a tanulóknak azonosítaniuk kell a központi 

témát: a megújuló energiák használatának sürgősségét. Ez a tevékenység a természeti 

erőforrások, a megújuló energiák és a végrehajtási stratégiák tükrözésére irányul. Emellett 

minden tanulónak egy mondatot kell írnia, amely összefoglalja a videó központi üzenetét, és 

megosztja azt az osztállyal. Majd a tanár és a diákok megvitatják a megújuló energiákat és a 

környezet megőrzésének módjait viták, eszmecserék, írásbeli feladatok és érzékenyítő munka 

révén. A videó ingyenesen letölthető: https://vimeo.com/318889417 

Centro de Formação Profissional da Ind.Ourivesaria e Relojaria-Cindor (P6 POR) 

A videó célja egy hálózat létrehozása volt, amely felhívja a hallgatók és a közösségek 

figyelmét a környezetvédelmi oktatásra. A bevált gyakorlatok elterjesztése és a környezeti 

veszélyekre való figyelmeztetés mindannyiunk együttes felelőssége. Kiváló munkaeszközként 

szolgál a tanárok számára az osztályok ösztönzéséhez, mert csak ilyen szemléletformáló 

eszközökkel lehet pozitív hatást elérni  a környezetvédelem érdekében. A " Drop of Light " 

fontossága messzemenő, nem korlátozódik az osztálytermekre, a téma transzverzalitása 

sokkal mélyebb, a motiváció és az érzékenység előmozdítása mellett az a célja, hogy rövid 

idő alatt eredményeket érjen el. A diákok lesznek a bolygó megőrzésének kulcsfontosságú 

eszközei, olyan ismételt gyakorlatok elfogadásával, amelyek nem sértik a környezetet. 

Mobilizing Expertise AB – (ProIFALL) (P5 SWE)     

 A videót a hulladékgazdálkodásról készítettük a projekt számára, a VideoScribe 

program segítségével hoztuk létre. Ez egy olyan program, amely automatikusan készít tábla 

animációkat. Nagyon hasznos eszköz, amely lehetővé tette videóink létrehozását, egyedi 

megjelenését, és lehetővé tette számunkra a hangfelvételt és a kreatív grafikákat is. A program 

innovatív grafikával, valamint számos betűtípussal és stílussal rendelkezik, amelyeket 

használni tudtunk. Be tudtuk illeszteni a projekt emblémáját, valamint az Erasmus Plus logót 

a végén, és a nézőket a projekt weboldalára is átirányíthattuk a terjesztés egyik módjaként. A 

videó hangja a videón keresztül irányította a nézőket, és szórakoztató és új stílusú tanulási 

lehetőséget biztosított számukra.  

 A videó bármikor leállítható, és kérdéseket tehetünk fel a tanulóknak, vagy akár a 

diákok is tehetnek fel kérdéseket. A videót három könnyen kezelhető, a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos témára osztottuk. Ez azon a kutatáson alapult, amelyet a 

videó létrehozása előtt végeztünk. A kutatás új terület volt a szervezetünk számára, ezért 
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megbizonyosodtunk, hogy megbízható erőforrásokat használtunk az osztálytermi 

környezethez megfelelő, használható és hasznos videó létrehozására. A német partner valódi 

képeket bocsátott a rendelkezésünkre az iskolájukban történő újrahasznosításról és 

hulladékgyűjtésről, amelyek elősegítették a videó összekapcsolását az iskolájukkal. Ezeket 

beleillesztettük a videóba. Úgy gondoljuk, hogy ezáltal nagyobb lesz az érdeklődés a videók 

tekintetében, különösen Németországban. 

 

Christliches Jugendorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD) (P8 GER) 

A négy videó egyikét a svéd partner fejlesztette ki a német partner támogatásával. A 

videók tartalma általában a hulladékokról és az energiafelhasználásról szól. Különös 

hangsúlyt fektetnek azokra az intézkedésekre, amelyeket az e kérdésekkel kapcsolatos 

kihívások kezelésére lehet végrehajtani. Mielőtt a videót Németországban megnéztük, az 

angol szöveg le lett fordítva németre, hogy a diákok könnyebben dolgozhassanak vele. 

Továbbá az alkalmazás előtt egy óraterv készült, amely általánosságban a videóra és a 

hulladék csökkentésének módszereire összpontosít. A projektpartnerek közötti feladatok 

megoszlása szerint az óratervet a német szakemberek fejlesztették ki a CJD-től. A 

megvalósítás ugyanabban a szakképzési osztályban zajlott, amely a projekt kezdetétől részt 

vett a munkában. 

AZ ECO2 KÉPREGÉNYEK 

 

A partneriskolák és szervezetek bemutatják országukban, városukban és iskolájukban 

jellemző környezeti helyzetet és az alkalmazott környezetvédelmi tevékenységeket a 

képregényeken keresztül. 4 különböző témát választottunk a képregények számára: erdőirtás, 

víz, dohányzás, környezetvédelmi önkéntesség. 
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Anamur Vocational Training School (P2 TUR) 

 

 

Bolu Provincial Directorate of Environment and Urbanization (P3 TUR) 

 

 
Grigore Antipa Technological High School (P4 ROM) 

 

 
 

  

A képregények igen hatékony pedagógiai tananyagok, mert felkelti 

a diákok figyelmét, nagyon hasznosak a környezettudatos generáció 

nevelésében. A különböző korosztályú diákok számára azonban másként 

kell alkalmazni, de kiváló módszer a hagyományos tanításhoz képest. 

Érdekesnek kell lenniük a karaktereknek és a történetnek, valamint világos, 

érthető üzenetet kell közvetíteniük, hiszen csak így tudja felhívni a diákok 

figyelmét. A tanulók bevonása hasonló képregények készítésébe 

megvalósítja a cselekedve és tapasztalva tanulást. 

A projekt teammel közös feladatunk volt az ECO2 képregény 

témájának meghatározása. A román iskola a magyar szervezettel 

alkotott csapatot ennek a szellemi terméknek a létrehozására. Ezt a 

szellemi terméket 2018. október 1. és 2019. január 31. között kellett 

létrehozni. Választott témánk, mely mindkét ország helyi és nemzeti 

problémája, az erdőirtással kapcsolatos. Romániának komoly 

problémája van az erdőirtással: a Bacău régióban sok hektár található, 

ahol erdőket vágtak ki és a fát exportálták. Számos katasztrófa történt a 

helyzet miatt: árvizek, földcsuszamlás stb.  

A román iskola a magyarországi partnerrel egyetértésben a 

„The Beauty of the Sleeping Woods” címet választotta a képregény 

számára a Csipkerózsika című Grimm mese alapján. Újságok és 

folyóiratok, valamint tanulmányi kirándulások során gyűjtöttünk 

információkat. Egy képregényt írtunk, amely a szennyezés és az 

erdőirtás témáját tárgyalja. Az üzenet nagyon világos:  

„Nem túl késő megmenteni bolygónkat,  

hogy megtegyük a szükséges intézkedéseket a környezet 

védelmére  

és a jövőnk és gyermekeink jövőjének biztosítására.” 

 

Az Anamur Vocational and Technical Anatolian High School-lal a 

víz témát választottuk iskolai szinten. Az iskolával a vízhasználat témakörét 

kutattuk egy kérdőív segítségével, melyet kiértékeltünk. Felismertük, hogy a 

vízhasználat komoly probléma az iskolákban. A képregény tartalmát, mind a 

kutatás, mind pedig a kérdőív alapján határoztuk meg. Ezután készítettük el 

a képregényt.  
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Geoclube - Associação Juvenil de Ciência, Natureza e Aventura (P7 POR) 

 

 

Centro de Formação Profissional da Ind.Ourivesaria e Relojaria-Cindor (P6 POR) 

 

 

Mobilizing Expertise AB – (ProIFALL) (P5 SWE) 

 

 

A képregények mögött az volt az elképzelés, hogy bemutassuk 

az országunk, városunk és iskolánk/szervezetünk környezetvédelmi 

tevékenységeit vagy körülményeit. Az év során a Geoclube a 

célcsoportunkkal (fiatalokkal) folytatott számos tevékenység során 

gyűjtött össze ehhez szükséges információkat. Ezért, szorosan 

együttműködve a CINDOR-al, felvetettük azt az ötletet, hogy hozzunk 

létre egy olyan képregényt, amelyet Gang Y-nek hívnak. Ennek a 

Gangnak 3 tagja van, és mindegyikük 3 különböző nézőpontot képvisel: 

Európa, Portugália és Gondomar. A karakterek Erasmy, Tugy és Goldy.  

Ez a baráti társaság helyi és nemzetközi szinten élnek át 

kalandokat, miközben környezetvédelmi kérdésekkel/aggodalmakkal 

foglalkoznak, és felhívják a figyelmet a környezeti nevelésre. 

A projekt által elkészített képregények hatékonynak 

bizonyultak a fiatalok körében, mivel nagyon jó visszajelzést kaptunk 

tőlük, valamint jelentős számú „kedvelést” és „megosztást” a közösségi 

médiánkban, minden alkalommal, amikor posztoltuk őket. Ez 

határozottan pozitív tevékenység volt, pozitív eredményekkel, és azt 

tervezzük, hogy a CINDOR-ral együtt folytatjuk az ECO2 projekt 

lezárását követően. 

Ez egy nagyon jó szemléltető képregény a környezeti valóságról, 

hazánkat, városunkat és iskolai szervezetünket illetően. Tehát, szorosan 

együttműködve a Geoclube-val, felmerült az ötlet egy Gang Y band 

létrehozására. Ez a baráti társaság 3 tagú, környezetvédelmi kérdésekkel 

foglalkoznak, és felhívják a figyelmet a zöld oktatásra.  

 

Az ECO projektben létrehozott képregények felkelthetik a 

tanulók érdeklődését a tudomány, az ökológiai problémák és a 

szénlábnyomuk iránt. A képregények hasznos eszközök lesznek, hogy 

segítsenek a tanulóknak abban, hogy visszaemlékezzenek arra, amit 

megtanultak és egyben eszközt nyújt az utólagos megbeszélés 

aktiválásához is. Segíteni fognak a diákok bevonásában, és motiválják 

őket arra, hogy változtassanak a környezeti világon.  

Az ECO képregények formátuma rövid idő alatt nagy 

mennyiségű információt közvetít. Ez különösen hatékony az ilyen konkrét 

és gyakran összetett témák tartalmainak tanításában. A képregények 

grafikájukkal és szövegükkel minden korosztálynak és minden képességű 

egyénnek segíthetnek. 
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Christliches Jugendorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD) (P8 GER) 

 

 

Humob Group Kft. (P1 HUN) 

 

 

 

  

Egy színes kép, egy karikatúra, vagy éppen egy színes képregény, 

mindig könnyebben felkeltik az érdeklődést, mint a hagyományos, szöveg 

formátumban elkészült dokumentumok. Oktatási projektről lévén szó a 

célcsoport, a fiatal korosztály megszólítása igen fontos. A 

környezetvédelem terén ők az elsődleges célcsoport. Ezért az elkészült 

képregények könnyen alkalmazhatóak a napi oktatásban akár önálló 

témaként történő feldolgozásra, vagy éppen csak kiegészítő anyagként. 

A négy képregény egyikét a német partner fejlesztette ki a svéd 

partner segítségével. A képregény a cigarettacsikkek környezeti hatásáról 

szól.  A téma a CJD Frechen-i iskolájához való relevanciája miatt lett 

kiválasztva, ahol sok fiatal csak eldobja cigarettacsikkjét a hamutálca 

helyett, amit a helyi tanár a helyi projekt koordinátorral együtt elvárna 

tőlük. Ezután a tevékenység megvalósítása során a fiatalok - mindegyikük 

speciális igényű – elkezdte kutatni a problémát. Ezután PowToon 

segítségével fejlesztették ki a képregényt. Végül, bemutatták a többi 

tanárnak, hogy felhasználhassák ők is az óráikon.  

Ezzel a fiatalok többet megtudtak a dohányzás környezeti 

hatásairól. Mindemellett elsajátítottak több készséget is a médiaműveltség 

vagy a prezentációk készítése területén. 
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A VIDEÓK ÉS KÉPREGÉNYEK TANÓRAI 

FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

JAVASLATOK, MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A 

SZAKKÉPZÉSBEN 

 

A szakképzést nyújtó iskolák közvetlenül kapcsolódnak az üzleti élethez, mint például 

az ipar, a technológia és a mezőgazdaság. Ezért a környezetvédelmi kérdések fontosabbak a 

szakképzésben. Tudjuk, hogy az ipar és a technológia azok a dolgok, amelyek a legtöbbet 

szennyezik a természetünket, és globális felmelegedést okoznak. Ha olyan generációkat 

nevelünk fel, amelyek érzékenyek a környezetre, világunk kevésbé szennyezett lesz, és 

élhetőbb környezetet biztosít. 

Minden típusú iskolának környezetvédelmi oktatási programokat kellene 

végrehajtania. Először is, mérnie kell saját szénlábnyomát, és dolgoznia  kell annak 

csökkentése érdekében. Biztosítani kell valamennyi diák közvetlen részvételét. A 

környezetvédelmi tevékenységekben való részvételnek befolyásolnia kell a tanulói 

teljesítményt és az érettségi pontszámot. Mindezekhez a szükséges jogi eljárásokat a 

kormányoknak kellene meghatározni. A tanárok nagy felelősséggel tartoznak a 

környezettudatos tanulók oktatásában. Minden tanárnak tisztában kell lennie a 

szénlábnyomával. Példát kell mutatniuk a környezetvédelmi tevékenységeik során, például a 

környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás, az energia és víz megtakarítás, az erdőtelepítés, a 

megújuló energiák, a tömegközlekedés, a kerékpározás stb. tekintetében.  

Olyan óraterveket kell létrehozni, amelyben a diákok aktívan részt vehetnek és részt is 

akarnak venni, többnyire csoportmunkában kellene dolgozni. Így hatékonyabb tanulás zajlik. 

Meg kell teremteni a szülőkkel való együttműködést, hogy a diákok otthonukban is 

végezhessék környezetvédelmi tevékenységüket. Így nő a szülői hozzájárulás is a 

környezetünk védelméhez. Új tanítási módszereket kell fejleszteni és alkalmazni a tanulók 

tanulási szintjének növelése érdekében. (Anamur Vocational Training School (P2 TUR)) 

A képregények és videók kiegészítő forrásként használhatók fel a biológia, a földrajz 

stb. tanórákon. A szakoktatás és képzés számára felhasználhatóak a környezeti műveltséggel 

foglalkozó óratervek. A különleges napokon tartott rendezvényeken is használhatók, mint 
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például a Víz Világnapja, A Világ Környezetvédelmi Napja stb. (Bolu Provincial Directorate 

of Environment and Urbanization (P3 TUR)) 

Grigore Antipa Technological High School (P4 ROM) konkrét javaslatai, ahova 

beépíthetőek a projekt eredményei a portugál iskolák tananyagaiba: 

 Angol nyelv – 9. osztály– “Be Clean, Be Green” 

 Module 2 (Extreme Weather Phenomena) -  11. osztály -  “Soil Erosion” 

 Földrajz –11. osztály - Fejezet: “Természetes és antropikus veszélyek”, óra: 

“Az erdőirtás és az elsivatagosodás” 

 Francia nyelv –10. osztály – “Protégez notre planète” 

 

A szakképzésre és a szakképzésben tanulókkal kapcsolatos tapasztalatainkra alapozva 

úgy gondoljuk, hogy az ECO2 projekt keretében készített képregények és videók fontos 

motivációs erőforrások, ezért elkezdtük azokat beépíteni az órákba. Stratégiánk 

eredményesnek bizonyult a szakképzésben részt vevőkkel tanórai kereteken belül és azon 

kívül is. 

A videót vagy a képregényt a tanóra elején használjuk. Az első vizualizáció után egy 

ötletbörze/brainstorming következik, amely a diákok érzelmi érzékenységére összpontosít. 

Ezután a tanulóknak azonosítaniuk kell a központi témát: a megújuló energiák használatának 

sürgősségét. A diákokat arra kérjük, hogy különböző stratégiák segítségével fejezzék ki 

érzéseiket: művészet, festészet, írás, költészet és mások. (Geoclube - Associação Juvenil de 

Ciência, Natureza e Aventura (P7 POR)) 

A tanítási módszer megválasztása az egyes helyzetfajtáktól, a tanulói profiltól és a 

tanítandó tartalomtól függően történik, de ideális esetben nincs korlátozás csupán egyetlen 

módszerre. Ami fontos, hogy új megközelítésekre nyitottan vezessük az órákat, és hogy a 

részleteket az eredményekhez igazítsuk. Így a megfelelő technológia használata az 

osztályteremben különböző módszerekként használható, akár gyakorlati alkalmazásokon, 

tartalmi expozíción keresztül a tanár által előzőleg előkészített előadásokon keresztül, 

másrészt videók és weboldalak felhasználásával az elméletek bemutatásához. A módszer 

kiválasztása az elérendő célokhoz kapcsolódó változókhoz is kapcsolódik. Ebben az 

értelemben az osztályokat különböző módszerek alkalmazásával dinamizáljuk: 

1. Ismertető:  A tények és fogalmak egyszerű megismerése és megértése; 
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Az információk közzététele; 

A téma bevezetése annak érdekében, hogy felkeltse az érdeklődést, vagy  

iránymutatást adjon az aktív módszerek által vezérelt feladatok elvégzéséhez;  

Adatok megőrzése viszonylag rövid ideig. 

2. Kérdő: technikailag és módszertanilag helyes kérdések egy sora, amely arra irányul, hogy a 

tanuló új ismereteket találjon a gondolkodás és az érvelés révén; 

3. Demonstratív: lényegében az „ismerni – csinálni” fejlesztése. 

4. Aktív: olyan technikák használata, amelyek tanulói tevékenységet provokálnak. 

A formális kérdések különböző kontextusok lehetnek: 

✔ Általános, ha általában a csoportra irányul; 

✔ Közvetlen, egy bizonyos diákra irányítva; 

✔ Visszatérés a csoport véleményére egy másik diák által feltett kérdésben. 

✔ Tükör, a tanuló megkérdezése magáról a kérdésről; 

✔ Nyitott: nyitott válasz fogadható el; 

✔ Zárt: csak "igen" vagy "nem" válasz fogadható el; 

✔ Alternatív választás létrehozása a cél; 

Egyéb kiegészítő módszerek: 

1. Csoportos munka. 

2. A tanár által alkalmazott expozíció módszerei. 

3. Független munkamódszer. 

4. Problémamegoldó technika. (Centro de Formação Profissional da Ind.Ourivesaria e 

Relojaria-Cindor (P6 POR)) 

 

A képregények műveltségi órákon is használhatók, szövegértés fejlesztésére és irodalmi 

elemzésre. Előzetes olvasási tevékenységként szolgálhatnak a komplex kérdések jobb 

megértéséhez, mint például a környezet, a globális felmelegedés, az éghajlatváltozás, a 
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hulladékgazdálkodás és egyéb szükséges szövegek. A tanulók motiválása személyes 

érdeklődésükkel és személyiségükkel rezonáló szövegekkel bővíti szókincsüket és növeli 

olvasási stratégiáik gyakoribb használatát. (Mobilizing Expertise AB – (ProIFALL) (P5 

SWE) ) 

 

A kalkulátor használata nemcsak az iskola, hanem az egyes diákok háztartása számára,  

mert így végiggondolhatják az otthoni helyzetre vonatkozó intézkedéseket is.  

A környezeti kihívásokról való beszélgetésnek 

nagyobb szerepet kell játszania a szakképzésben 

általában. Ha egy adott kurzus témája (pl. 

kertészkedés) valamilyen szempontból 

összekapcsolható a környezeti kihívásokkal, ezt meg 

kell tenni (pl. kertészkedés  víztakarékos öntözés). 

A németországi képregény különösen a 16/18 éves szakképzésben részt vevő diákokra 

vonatkozik. Javasoljuk, hogy a dohányzás témája miatt ne használjuk azt korábban. A 

videókat és a képregényeket célszerű lefordítani a helyi nyelvre (az adott csoporttól függően). 

A videókat és a képregényeket olyan gyakorlati intézkedésekkel kell összekapcsolni, amelyek 

- az optimális esetben - közvetlenül az iskolák által megvalósíthatók. (Christliches 

Jugendorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD) (P8 GER)) 

 

HOGYAN CSÖKKENTSÜK ÖKOLÓGIAI 

LÁBNYOMUNKAT? 

 

Az ökológiai lábnyom csökkentése egyre inkább aggasztja a lakosság jelentős részét.  

Elérjük a bolygó nem megújuló erőforrásainak határát, és ez mindennapi életünkben nagyon 

fontos gondot jelent. Nehéz megváltoztatni a viselkedésünket, hogy zöldebbé és 

barátságosabbá váljon környezetünk, pedig néhány változtatástól karnyújtásnyira vagyunk. 

Ehhez javaslunk néhány egyszerű lépést, amit a mindennapi életünkben megvalósíthatunk: 
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Figyelj oda mit eszel és hogy szerzed be élelmiszereidet! 

Ne fogyassz ételt és italt, melyet nagy távolságról szállítanak! 

Csökkentsd a húsfogyasztást, különösen a vörös hús fogyasztását! 

Kerüld a túlcsomagolt termékeket és szolgáltatásokat! 

A lehető legnagyobb mértékben el kell kerülni a nagy szénlábnyomú termékeket! 

Kerüld el az ételpazarlást, soha ne dobj ki ételt! 

Kerüld a felesleges vásárlás! 

Kerüld a műanyag zacskók vásárlását. Ha van otthon, vidd magaddal a táskádban és használd 

újra őket! 

 

Takarékoskodj az energiával! 

Ne utazz repülővel! 

Használj megújuló energiát. Használj napenergiát melegítésre! 

Kapcsold ki a teljesen nem használt eszközöket! (lámpák, TV, Wi-Fi, számítógép stb.) 

Csökkentsd egy kicsit a fűtés hőmérsékletét! 

Húzd ki a mobiltelefont a töltőből, amint feltöltött! 

Használj energiatakarékos izzókat! 

Szigeteld a ház tetejét és falát! 

A diákokat, tanárokat és munkatársakat tájékoztasd a napelemek, napkollektorok és 

szélerőművek segítségével történő energia- és vízfelhasználás csökkentésének lehetőségeiről! 

Telepíttess érzékelőket, amelyek automatikusan kikapcsolják a fényt és a fűtést, amikor az 

emberek elhagyják a szobát! 

Kevesebb energiát fogyasztó számítógépeket és egyéb eszközöket vásárolj! 

 

Takarékoskodj a vízzel! 
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A mosogatógépet és a mosógépet teljesen feltöltve működtesd. Így megtakaríthatunk vizet, 

villamos energiát és mosószert! 

Zárd el a csapot az arc-, kézmosás, fogmosás, borotválkozás közben! 

 

Közlekedj környezetbarát módon! 

Használd a tömegközlekedést a vezetés helyett! 

Ösztönözz mindenkit a tömegközlekedés és a hibrid autók 

használatára! 

Kerékpározz vagy gyalogolj napi közlekedésed során! 

Használd a tömegközlekedést amennyire csak lehetséges. Ismerd meg és használd a helyi 

buszszolgáltatásokat! 

 

Szemetelj kevesebbet és hasznosíts újra! 

Hasznosíts újra, amikor csak lehetséges! 

Tájékozódj a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeiről! 

Használj újrafelhasználható tasakokat. A műanyag zacskók kikerülnek a 

hulladéklerakókba vagy máshová a környezetünkbe! 

Csak annyit nyomtass, amennyi szükséges! 

Használj újrafelhasználható italos üvegeket!   

Ne dobd el a jegyzeteidet! 

 

Amit az ECO2 csapata javasol: 

● Az iskolai naptárban szerepeltetni kell egy olyan napot, amikor fákat ültetnek más 

iskolákkal együttműködve.  
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● A tanterv tartalmazzon egy vagy több, a környezet megőrzését célzó fejezetet 

(elméleti-gyakorlati osztályokban), amelyek a környezettel kapcsolatos valamennyi 

témát érintik. 

● Minden iskolai évben legyen kiválasztva egy olyan helyszín, ahol közös 

tevékenységeket lehet megvalósítani, mint például többek között erdőtisztítás (a 

tűzesetek elkerülése érdekében), szemétgyűjtés a folyó- és tengerpartokon.  

● Vigyázzunk a vizekre. Ne szemeteljünk folyókban, tavakban és egyéb vízi 

környezetben és az azokat körülvevő területeken sem (erdő és 

egyéb területek)! 

● Az iskola diákjai szervezzenek előadásokat és játékos 

feladatokat a környezet megóvásával kapcsolatosan 3 és 10 év 

közötti gyermekek számára. 

● Partnerségek létrehozása önkormányzati szervezetekkel, olyan 

kritikus helyek azonosítása érdekében, amelyekben gyors 

beavatkozásra van szükség, például egyebek mellett a szeméttároló tartályok 

elhelyezésére. 

● Nagy hangsúlyt kapjon az iskolákban az újrahasznosításra való nevelés, ezáltal az 

ember számára ideális körülmények megteremtése és a környezet megőrzése. 

● Tudatosságnövelő intézkedések kidolgozása a vízfogyasztás csökkentése érdekében. 

● Tudatosságnövelő intézkedések kidolgozása a műanyag használatának drasztikus 

csökkentésére. 

● Csökkentés, újra felhasználás és újrahasznosítás, amennyire csak lehetséges. 

● Az energiafogyasztás csökkentése. 

● Az autóhasználat kerülése. 

 

Jó gyakorlatok megosztása más iskolákkal!  

A diákok és a közösség tagjainak ösztönzése az ökológiai tevékenységekre: faültetés, a 

szelektív hulladékgyűjtés, elemek vagy papírok gyűjtése újrahasznosítás céljából! 

Használj hosszú élettartamú, esetleg mosható anyagból készült szatyrokat! 



  ÚTMUTATÓ 
 „European Carbon-Footprint Optimisation – ECO2” 

2017-1-HU01-KA202-035972 

25 
 

Mindig bevásárolhatsz kellemes színű szövetszatyrokkal. Esztétikai tulajdonságaik miatt a 

szövetzacskók egyedi stílusúak, nagyon különböznek a hagyományos műanyag zacskóktól. A 

szövet táskák divatosak, és egyre több ember választja őket a bevásárláshoz, a munkához 

vagy a szabadidőhöz. 

 

Vegyél újrahasznosított anyagokat és hasznosíts újra! 

A keletkező hulladékok újrahasznosítása messze túlmutat az előállított anyag típusától függő 

szétválasztáson. Ez a tevékenység olyan tárgyak használatát jelenti, amelyek 

„használhatatlannak” minősülnek, és új célt adnak nekik. Az átalakítás fogyasztásra kész vagy 

felhasználásra kész új termékekre nagyon előnyös. Szerencsére ez szükségessé vált attól a 

pillanattól kezdve, hogy az ember rájött hogy ez a gyakorlat számos környezetvédelmi előnyt 

jelent a bolygónkra nézve. 

 

Használd többet a tömegközlekedést! 

Manapság az autóvezetés nagyon drága. Ez a tevékenység nagy mennyiségű mérgező gázt 

bocsát ki, például szén-dioxidot a légkörbe. Az egyik elgondolkodtató megoldás, hogy oszd 

meg a járművedet másokkal, csökkentve az utazási költségeket. Ha inkább a 

tömegközlekedést választod, akkor az is kiváló alternatíva lesz. 

 

Csökkentsd a vízfogyasztást! 

Több szokás elhagyása, mint például a csap nyitva hagyása fogmosás közben vagy a kádban 

való fürdés nagy változást jelent.  

 

Csökkentsd az energiafogyasztást! 

Kerüld el, hogy a fűtőkészülékek, ventillátorok, légkondicionálók és lámpák mindig be 

legyenek kapcsolva. Az áram drága, ezért olcsóbb és fenntarthatóbb alternatívákat kell találni 

az energiafogyasztás csökkentésére. 

 

Válaszd az legorganikusabb ételeket, amit csak lehetséges és állítsd elő saját magadnak! 

Minden tárgy előállítása és a fogyasztókhoz való eljuttatása túlzott mennyiségű erőforrást 

igényel. 

 

Vásárolj másodkézből! 
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Használt tárgyak vásárlásakor elkerülhetjük az új termékek vásárlását, takarékoskodva azzal 

az energiával, amelyet a gyártási szakasztól a szállításig használtak el. 

 

Vásárolj helyben! 

Akár helyi boltokban, piacokon vagy kistermelőktől. Amellett, hogy könnyebben juthasz 

szezonális termékekhez, ezek frissebbek, ízletesebbek a legjobb áron. A helyi gazdaság 

segítésével segítséget nyújtasz a bolygónak is.  

 

Készíts saját házi mosószert a tisztításhoz. 

Ehhez használj olyan termékeket, mint a szódabikarbóna, a citrom vagy az ecet. Készíts házi 

készítésű biológiai kártevőirtókat a kert kártevőinek leküzdésére. 

 

Készíts függőleges kerteket 

Amellett, hogy a környezetet sokkal kellemesebbé teszik, klimatizálnak, tereket frissítenek. A 

vertikális kertek hozzájárulnak a biológiai sokféleség növekedéséhez, a madarak és rovarok 

valamint más élőlények élőhelyeinek megteremtéséhez. Segíthetnek az urbanizáció okozta 

biológiai sokféleség csökkenésének leküzdésében is. Az ilyen típusú kertek által kialakított 

zöld falak növénynevelésre alkalmasak, mint például kis gyümölcsök, zöldségek és 

gyógynövények. Ily módon hozzájárulnak a fenntartható és helyi élelmiszerforráshoz 

alacsonyabb áron. 
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ECO2 HÁLÓZAT 

A projekt során számos hálózatépítési tevékenységet alkalmaztunk, mely során 

lehetőség nyílt a közös eszmecserékre, valamint együttműködésre, workshopok, tudományos 

rendezvények lebonyolítására. Továbbá létrehoztuk az ECO2 platformot, melyen elérhetővé 

tesszük regisztrációt követően az iskolák számára kifejlesztett ökológiai lábnyom kalkulátort. 

Szeretnénk, ha a platformon az iskolák megosztanák a későbbiekben is tapasztalataikat a 

kalkulátorral kapcsolatban és közzé tennék jó gyakorlataikat, amit a szén lábnyomuk 

csökkentése érdekében vezetnek be. Így tehát az ECO2 platform a hálózat tagjai számára az 

információcsere színtereként szolgálhat. 

  

Amennyiben szeretne hálózatunkhoz csatlakozni, regisztráljon be a co2optim.eu oldalon 

töltse fel adatait az ökokalkulátorba. Kövesse nyomon hónapról-hónapra az értékeket, 

majd alkalmazza tanítási órák keretein belül és kívül a honlapunkon elérhető 

szemléletformáló tananyagobjektumokat, videókat, képregényeket. Az óravázlatok 

segítségével könnyedén beépíthetők a pedagógusok mindennapi munkájába, 

szemléletformáló eszközként használva. Bízunk benne, hogy ezek az eszközök segítik a 

környezettudatosságra nevelést és tényleges, kézzel fogható eredményt érhetünk el az 

iskolai ökológiai lábnyom csökkentésében. 
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SZÓJEGYZÉK 

 

Alternatív energiaforrások 

Olyan energiaforrás, ami nem fosszilis energiából (szén, olaj, gáz) származik, például szél, 

víz, napenergia és biomassza. 

Biodiverzitás 

A „biológiai sokféleség” kifejezés idegen formája, ami azt jelenti, hogy ezen a bolygón 

milyen az élet sokfélesége és hogyan hat az élőhelyeken és az ökoszisztémákban. A biológiai 

sokféleség kiterjed minden növényre, állatra és mikroorganizmusra a szárazföldön és a 

vízben.  

Bioenergia 

Minden biomasszából származó energia, beleértve a bioüzemanyagokat is. 

Biológiailag lebomló hulladék 

Szerves hulladék, amely jellemzően növényi vagy állati eredetű (például élelmiszer-

maradékok és papír), amelyeket más élő szervezetek képesek lebontani. 

CO2-semlegesség 

Olyan fogalom, amely szerint minden szereplőnek csak annyi CO2-t kell előállítania, 

amennyit képes internalizálni (egy adott időszakon belül). 

Erdőirtás 

Az erdőkben lévő fák csökkentése a természeti erők vagy az emberi tevékenység, például 

égetés vagy a fakitermelés miatt. 

Felhasznált energia 

A felhasznált energia a termék teljes életciklusa során felhasznált energia a termék gyártása, 

szállítása, használata és ártalmatlanítása 

érdekében. A lábnyom tanulmányok gyakran 

használják a fogalmat az árukereskedelem 

nyomon követése során. 

Fenntartható fejlődés 

Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen 

szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő 

nemzedékek saját igényeinek kielégítését. Ez a 
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meghatározás, amelyet a Világ Környezetvédelmi és Fejlesztési Bizottsága a Közös Jövőnk 

jelentésében kínál. 

Fogyasztás 

Szolgáltatások és termékek használata. A fogyasztás kifejezésnek tartalomtól függően két 

különböző jelentése van. Amint azt a lábnyom tekintetében általánosan használják, az áruk 

vagy szolgáltatások használatára utal. A teljes életciklus számolása során figyelembe veszik a 

termelési láncban használt összes dolgot, beleértve az út során elszenvedett veszteségeket is. 

Például az elfogyasztott élelmiszerek nemcsak a növényi vagy állati anyagot tartalmazzák, 

hanem a háztartásban elfogyasztott, illetve a feldolgozás vagy a betakarítás során elvesztett 

energiát, valamint az élelmiszer növekedéséhez, betakarításához, feldolgozásához és 

szállításához felhasznált energiát is. 

Fogyasztási összetevők (vagy fogyasztási kategóriák) 

Az ökológiai lábnyom-elemzések összességében a fogyasztási összetevők, jellemzően az 

élelmiszer, a lakhely, a mobilitás, az áruk és a szolgáltatások összes lábnyomát osztják fel, 

gyakran további alkotóelemekbe rendezve. A tanulmányok következetes kategorizálása 

lehetővé teszi az egyes fogyasztási összetevők lábnyomának régiók közötti összehasonlítását 

és az egyes kategóriák relatív hozzájárulását a régió teljes lábnyomához. A kettős beszámítás 

elkerülése érdekében fontos biztosítani, hogy a fogyasztásokat csak egy összetevőhöz vagy 

alkomponenshez rendeljék. Például hűtőszekrény lehet az élelmiszer, az áruk vagy a lakóhely 

komponensben, de csak egyben. 

Friday for Futures Mozgalom 

Fiatalok mozgalma, amely a környezetvédelem kérdéseivel foglalkozik; híres a 2019-ben 

zajló pénteki tüntetésekről. 

Globális felmelegedés 

A Föld felszíni hőmérsékletének fokozatos emelkedése olyan emberi tevékenységek által, 

amelyek magas szén-dioxid és egyéb gázok levegőbe történő felszabadulását okozzák.  

Háztartási hulladék 

Az emberek mindennapi élete során a lakásokban, lakóházakban, valamint a pihenés, üdülés 

céljára használt helyiségekben és azok területein keletkező hulladék.  

Hulladék  

Minden olyan anyag, amely a gyártás és a fogyasztás között minden szakaszban előfordul, és 

már nem hasznos a felhasználó számára. 

Hulladékgazdálkodás 
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A hulladékgyűjtés, -kezelés, -feldolgozás, -tárolás és -szállítás kezelése, a hulladék 

keletkezési helyétől végső elhelyezéséig.  

Hulladék megelőzés 

A hulladékgazdálkodás egyik aspektusa, amely magában foglalja az általunk termelt hulladék 

mennyiségének csökkentését és a termékek csomagolásából vagy összetevőiből az emberi 

egészségre vagy a környezetre gyakorolt esetleges károsodás minimalizálását. 

Kiotói jegyzőkönyv 

Ez egy nemzetközi keret megállapodás a globális felmelegedés és az éghajlatváltozás elleni 

küzdelem érdekében. Ezt a jegyzőkönyvet az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozásról szóló 

keretegyezményében írták alá. 

Klímaváltozás 

A klímaváltozás a Föld klímájának, éghajlatának tartós és jelentős mértékű megváltozását 

jelenti, helyi vagy globális szinten. Ilyen lehet például a hőmérséklet és a csapadék 

mennyiségének és eloszlásának, a széljárás vagy a napsütéses órák számának megváltozása. 

Környezet 

Biológiai, fizikai, társadalmi, gazdasági és kulturális környezet, amelyben az élőlények 

fenntartják létfontosságú kapcsolataikat és kölcsönhatásba lépnek egymással. 

Környezetszennyezés 

A földi/légköri rendszer fizikai és biológiai összetevőinek szennyeződése olyan mértékben, 

ami a normális környezeti folyamatokra kedvezőtlen hatással van. 

Megújuló energia 

A megújuló energia a folyamatos természetes folyamatok energiaáramából nyert energia. 

Ezek az erőforrások a napenergia, a szélenergia, a geotermikus energia, és a biomassza-

energia kategóriában szerepelhetnek. 

Napenergia 

A napenergia egy tiszta energiaforrás, amelyet a közvetlen napfény állít elő mindenféle káros 

anyag kibocsátás nélkül. 

Nulla Hulladék  

Hulladék megelőzésre összpontosító elvek összessége, amely ösztönzi az erőforrás 

életciklusok újratervezését, hogy minden termék újra felhasználható legyen. A cél az, hogy a 

hulladéklerakókba, hulladékégetőkbe vagy az óceánba ne kerüljön szemét. 

Ökológiai adósság 
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Az éves ökológiai hiány összege. Az emberiség lábnyoma először az 1980-as évek közepén 

lépte át a globális biológiai kapacitást, és ez évről évre megtörtént. 2011-re ez az éves túllépés 

ökológiai adósságot eredményezett, amely meghaladta a Föld teljes termelékenységének 11 

évét. 

Ökológiai hiány/tartalék VAGY biokapacitás hiány/tartalék 

A régió vagy ország biokapacitása és ökológiai lábnyoma közötti különbség. Az ökológiai 

hiány akkor fordul elő, ha a lakosság lábnyoma meghaladja a lakosság számára rendelkezésre 

álló terület biokapacitását. Ezzel szemben ökológiai tartalék keletkezik, ha egy régió 

biokapacitása meghaladja a lakosság lábnyomát. Ha regionális vagy nemzeti ökológiai hiány 

áll fenn, azt jelenti, hogy a régió biokapacitást importál kereskedelem útján, vagy felszámolja 

a regionális ökológiai vagyontárgyakat, vagy hulladékot bocsát ki olyan globális 

közösségekbe, mint a légkör. A nemzetgazdasági szinttel ellentétben a globális ökológiai 

hiányt nem lehet kompenzálni a kereskedelem révén, ezért a definíció szerint megegyezik a 

túllépéssel. 

Párizsi Megállapodás 

A különféle nemzetközi szereplők közötti, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 

csökkentésére, az alkalmazkodási intézkedésekre és azok finanszírozására összpontosító, 196 

állam által aláírt nemzetközi megállapodás. 

Származtatott termék 

Az elsődleges termék feldolgozásából származó termék. Például, a cellulóz, a másodlagos 

termék, a fa származtatott terméke. Hasonlóképpen a papír a cellulózból származó 

származtatott termék. 

Szélenergia 

A szélenergia a szél mozgásából eredő kinetikus energia. Ezt az energiát elektromos 

energiává alakítják át és széles körben használták a múltban és ma is. 

Széndioxid (CO2) 

Színtelen gáz, amely az állatokból és az emberekből a kilégzett levegőben és a növények 

bomlása során természetesen keletkezik. A légkörből eltávozik a növényekben lévő 

fotoszintézis segítségével és a vízben, különösen az óceánok felszínén való oldódással. A 

fosszilis energiahordozók energiafelhasználása növeli a szén-dioxid koncentrációját a 

légkörben, amelyről úgy gondolják, hogy hozzájárul a globális felmelegedéshez.  

Szénkibocsátás 



  ÚTMUTATÓ 
 „European Carbon-Footprint Optimisation – ECO2” 

2017-1-HU01-KA202-035972 

32 
 

Az éghajlatváltozás összefüggésében a szén-dioxid akkor szabadul fel, amikor anyagokat, 

különösen olajat, gázt és szenet égetnek járművek és repülőgépek, gyárak és otthonok. 

Szénlábnyom 

A szén lábnyom a fosszilis tüzelőanyag-felhasználással kapcsolatos CO2-kibocsátást méri. Az 

ökológiai lábnyom számot ad arról, hogy mekkora biológiailag termelő területek szükségesek 

a CO2 elnyeléséhez. A szénlábnyomot hozzáadják az ökológiai lábnyomhoz, mivel a 

légkörben a növekvő CO2 koncentráció az ökológiai adósság felhalmozódását jelenti. Néhány 

szén-dioxid-lábnyom értékelés tonnákban fejezi ki a kibocsátott értéket évente anélkül, hogy 

ezt a mennyiséget lefordítaná arra a területre, ami szükséges a lekötéséhez. 

 

Természeti tőke 

A természeti tőkét a föld összes nyersanyagának és természeti ciklusaként lehet meghatározni. 

A lábnyom elemzés kulcsfontosságúnak tekinti az életet támogató természeti tőkét vagy 

röviden az ökológiai tőkét. Ez a tőke az élő ökológiai eszközök állománya, amely 

folyamatosan termékeket és szolgáltatásokat nyújt. A fő funkciók közé tartozik az erőforrás-

termelés (mint például hal, fa vagy gabonafélék), a hulladékok asszimilációja (mint például a 

CO2-felszívódás vagy a szennyvíz-bomlás) és az életet támogató szolgáltatások (például UV-

védelem, biológiai sokféleség, víztisztítás vagy éghajlati stabilitás). 

Újrahasznosítás 

Szilárd hulladékok elkülönítése anyaguk szerint (papír, üveg, műanyag stb.), ezen anyagok 

fizikai, kémiai vagy biokémiai módszerekkel történő átalakítása és újra felhasználásuk. 

Üvegházhatás 

A Föld légkörének felmelegedése a növekvő gázszintek, például a vízgőz és a szén-dioxid 

miatt. Ezek a gázok elnyelik a talajból természetesen kibocsátott sugárzást, így lelassítják a 

földről származó energiaveszteséget. Az üvegházhatás mindig létezett; anélkül a Föld 

túlságosan hideg lenne a növények, az állatok és az emberek számára a túléléshez. De az 

utóbbi években az üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedése miatt az üvegházhatás 

sokkal erősebb, ami a globális felmelegedéshez vezet.  
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