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Absztrakt 

 

A környezeti oktatás és nevelés átfogó célja, hogy elősegítse minden 

korosztály környezettudatos szemléletének, magatartásának, életvitelének 

kialakulását. Jelen kutatás során bemutatjuk, hogy a nem formális oktatás 

keretein belül megvalósult ifjúsági csereprogramok milyen hatással voltak a 

résztvevőkre, valamint milyen fajta módszertani megközelítésben lehet a 

megújuló energiaforrásokat közelebb hozni a fiatalokhoz. 

Alkalmazott mérési módszerként bemeneti és kimeneti kompetenciaméréseket 

végeztünk az ifjúsági cseréinken. A kutatás alapját a „Fiatalok Megújuló 

Energiákkal”, az „Energia Demokrácia Mindenkinek” és a „SWEET Life” 

című ifjúsági csere projektek adták, amelyeken összesen 140 fiatal vett részt. 

Ezen ifjúsági programokon a különböző kompetenciák (köztük kiemelten a 

természettudományi) fejlődését YouthPass tanúsítvánnyal díjazzák, amely 

kiválóan mutatja az interkulturális tanulás sokszínűségét, s az EuroPass 

önéletrajzok mellékleteként is jól alkalmazhatóvá válhatnak. 
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Bevezetés 

 

A környezeti oktatás és nevelés átfogó célja, hogy elősegítse minden 

korosztály környezettudatos szemléletének, magatartásának, életvitelének 

kialakulását. Ezen azt értjük, hogy a fiatal generációknak a döntéseikben és 

megoldó képességeikben egy újféle tudást szükséges alkalmazniuk. A 

környezetvédelem kérdésének előtérbe kerülése szükségszerűvé teszi, hogy az 

elkövetkező években az oktatásban és a nevelésben nagyobb teret kapjanak a 

környezeti (természeti, társadalmi, gazdasági) jelenségek, folyamatok és 

összefüggések megismerését szolgáló tantárgyak és tevékenységek, és ez a 

nevelés – oktatás – szakképzés rendszerében tudatosan felépítve végig 

megjelenjen. Így tehát elsősorban olyan foglalkozásokat tartalmaz a tanulási 

folyamat, amely korosztályokon és szakképzetségen túl mutatóan a fejlődést 

hivatott előhozni a környezeti témakörökben (Németh, 2008). 

A tanulási színterek és formák sokszínűvé válásával azok dimenziói is 

definiálásra, újragondolásra szorultak. A formális-nonformális-informális 

tanulás fogalomhármasát Philip H. Coombs alkotta meg a hetvenes években, 



amikor az UNICEF megbízásából vizsgálta a már akkor is válságban lévő 

formális oktatási rendszereket. Ezt az alább felsoroltak szerint definiálták: „A 

céltudatos tanulási tevékenységnek három alapkategóriája van. A formális 

tanulás az oktatási és képzési alapintézményekben valósul meg, és elismert 

oklevéllel, szakképesítéssel zárul. A nem formális tanulás az alapoktatási és 

képzési feladatokat ellátó rendszerek mellett zajlik és általában nem zárul 

hivatalos bizonyítvánnyal. A nem formális tanulás lehetséges színtere a 

munkahely, de megvalósulhat civil társadalmi szervezetek és csoportok (pl. 

ifjúsági szervezetek, szakszervezet, politikai pártok) tevékenységének a 

keretében is. Megvalósulhat olyan szervezetek vagy szolgáltatások révén is (pl. 

képzőművészeti, zenei kurzusok, sportoktatás, vagy vizsgára felkészítő 

magánoktatás), amelyeket a formális rendszerek kiegészítése céljából hoztak 

létre. Az informális tanulás a mindennapi élet természetes velejárója. A 

formális és nem formális tanulási formákkal ellentétben, az informális tanulás 

nem feltétlenül tudatos tanulási tevékenység, és lehetséges, hogy maguk az 

érintettek sem ismerik fel tudásuk és készségeik gyarapodását." (Európai 

Közösségek Bizottsága, 2009) 

Az ifjúsági cserék különböző országokból érkező fiatalok csoportjainak 

teremtenek lehetőséget a találkozásra, és az egymástól való tanulásra. A 

fiatalok együtt valósítják meg a programot, amit az ifjúsági csere előtt közösen 

dolgoznak ki. Az ifjúsági csere lehetőséget nyújt a fiatalok számára, hogy 

fejlesszék képességeiket, kompetenciáikat, új kultúrákkal, szokásokkal és 

életmódokkal ismerkedjenek meg, leginkább a peer learning módszerével. 

Továbbá a résztvevők szolidaritása és demokratikus értékrendje is erősödik. A 

csere lehet két, három- vagy többoldalú, különböző európai uniós és azon 

kívüli országok nemzetközi együttműködésével. Lehetőleg már a tervezés 

során megtörténik az aktív bevonása a résztvevőknek, és így több országon 

átívelő ötletezésből kialakult tényszerű program alakul ki. 

(http://eplusifjusag.hu/ckeditor/uploads/files/KA1%20ifj%C3%BAs%C3%A

1gi%20cser%C3%A9k.pdf 2015.09.20) 

 

A kutatás célja és az alkalmazott módszerek 

 

Kutatásunk elsődleges célja, hogy bemutassuk a Fiatalok Lendületben 

Program és az Erasmus Plus Program keretein belül megvalósult három 

megújuló energia témájú ifjúsági cserénk nem formális tanulmányi 

eredményeit, melyek alkalmazhatók a környezeti nevelés fejlesztése során is. 

Olyan részét kívánjuk bemutatni a környezeti témának, amely egy speciális 

témakörrel foglalkozik (a megújuló energiaforrások témakörével), melyet az 

általános és a középiskolai oktatásban csak részben érintenek a foglalkozások. 

Másodlagos célja, hogy az egyes kulcskompetenciák fejlesztésének 

lehetőségeire kitérjünk, így az interkulturális környezeti nevelés hatásaira is. 

http://eplusifjusag.hu/ckeditor/uploads/files/KA1%20ifj%C3%BAs%C3%A1gi%20cser%C3%A9k.pdf
http://eplusifjusag.hu/ckeditor/uploads/files/KA1%20ifj%C3%BAs%C3%A1gi%20cser%C3%A9k.pdf


Ez az ifjúsági cserék egyik mozgató rugója, mely a témától függetlenül meg 

kell valósuljon egy ifjúsági projektben. Így azt kívánjuk bemutatni, hogy a 

környezeti nevelés eme speciális esetében milyen pozitív hozammal jár a 

program megvalósítása. 

A kutatásunk során három, a Kárpátikum Közhasznú Alapítvány 

(továbbiakban Alapítványként említve) által megvalósított programon végzett 

értékelő munkálatok során dokumentált eredményeket mutatjuk be, valamint a 

fiatalok által kitöltött tanulási naplókat, amelyeket egy YouthPass 

tanúsítványként tudnak mellékelni az EuroPass típusú önéletrajzukhoz. A 

projekthelyszínek (Noszvaj, Mogyoróska és Sarud) kiváló környezetet 

teremtettek a határon átívelő nemzeti együttműködési kapcsolatok 

elmélyítésére, valamint a megújuló energiaforrások általános és speciális 

megismerésére is. 

 

Eredmények 

 

A három ifjúsági csere esetében az 1. táblázatban figyelhetjük meg az 

alapvető információkat. A cseréket a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 

Intézet által működtetett Fiatalok Lendületben Program és az ErasmusPlus 

Program keretein belül valósítottuk meg.  

 
1. táblázat: A Kárpátikum Közhasznú Alapítvány három ifjúsági cseréjének alap adatai 

(2015) 

Cím Fiatalok 

Megújuló 

Energiákkal 

Energia 

Demokrácia 

Mindenkinek 

SWEET Life  

(Solar and Water 

Energy Entering 

Tendency) 

Helyszín Várkút Mogyoróska Sarud 

Partnerek országai 

és települései 

Beregszász 

(Ukrajna) – 

Nagykapos 

(Szlovákia) 

Máramarossziget – 

Csíkszereda 

(Románia) – 

Nagykapos 

(Szlovákia) 

Máramarossziget 

(Románia) – 

Nagykapos  

(Szlovákia) 

Jó gyakorlatok 

helyszínei 

Bükkaranyos, 

Eger, 

Felsőtárkány, 

Noszvaj 

Felsőzsolca, Gibárt, 

Korlát, 

Mogyoróska,  

Erk, Kisköre, 

Sarud, Poroszló, 

Tiszafüred, 

Tiszaörkény 

Megújuló 

energiaforrások 

Napenergia, 

Szélenergia, 

Geotermikus 

energia, 

Biomassza 

Napenergia, 

Vízenergia,  

Biomassza 

Napenergia, 

Vízenergia 

Forrás: http://www.karpatikum.hu  

http://www.karpatikum.hu/


Az ifjúsági csere célja, hogy a résztvevők képesek legyenek mind az 

egyéni, mind a közösségi szinten megvalósítani szabadidős elképzeléseiket, 

képesek legyenek kommunikálni saját korosztályukkal a szabadidő hasznos 

eltöltésével kapcsolatban. Az energiaügyi kihívások hatalmas próbatételt 

jelentenek Európa számára. Fontos tényezőként választotta meg az Európai 

Unió a megújuló energiaforrások hasznosítását, mellyel a környezetvédelem 

és a klímaváltozás kihívásaira kívánnak választ adni. Az elkövetkezendő 

években jelentős beruházásokra lesz szükség, hogy Európa energetikai 

infrastruktúráját a jövő kihívásaihoz igazítsák. Az Európai Unió egyik jelentős 

szakpolitikája az energiapolitika (Az Európa 2020 program kiemelten 

foglalkozik a megújuló energiák témakörével).  

Az ifjúsági cserék elsődleges célja az volt, hogy a fiatalok tanulási 

igényeik szerint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos információkkal 

kapcsolatosan ismeretet szerezzenek. A programokat úgy állította össze az 

Alapítvány a fiatalok tervezésbe való bevonásával, hogy egyszerre tudják 

megismerni a résztvevők a megújuló energiák jellemzőit és a helyi települési 

ismereteket, s ezeket tovább tudják adni a partnereknek, így hasznos 

információtartalomban gazdag program kerül megvalósításra.  

A kompetenciafejlesztés számos vonalon működött és nem csak a 

megújuló energiákkal foglalkozott. Mint a 2. táblázatban is jól látható, a 

fiatalok úgy állították össze a tanulási igényeiket, hogy azt a szervezők 

hatékonyan meg tudják valósítani. Két kompetenciának a részletes és célzott 

fejlesztésére nem tért ki az ifjúsági csere:  ezek a matematikai és az anyanyelvi 

kompetenciák fejlesztésre irányulnak. 

A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatosan a technológiai eszközök 

és berendezések, valamint a tudományos adatok és megállapítások 

felhasználása, illetve az azokkal való munka valamilyen cél vagy 

következtetés elérése érdekében volt a tevékenységünk része mind a három 

csere esetében. A tanulási fejlődési pálya és a fiatalok érdeklődése elérhetővé 

tette, hogy mind három esetben megtörténjen az ismeretek korszerű 

elsajátítása. Ami még a táblázatból kiemelendő, hogy a fiatalok egy-egy 

speciális témakör során arra is tudtak időt szakítani, hogy a „tanulás tanulását” 

és a jövőbeni életút-tervezés önálló, hatékony irányítását is elsajátítsák. Az 

ismeretszerzés időbeosztása, autonómiája, fegyelme és információkezelése a 

tanulási folyamat során a legfontosabb metódus és folyamat volt. Kiemelendő 

még az állampolgári ismereteknek a fejlesztése, különösen az „Energia 

Demokrácia Mindenkinek” című projektnél. Itt olyan speciális témával 

foglalkoztunk, amely az energiaforrások tudatosítása és társadalmi 

elismerésének az elősegítése céljából is fontosnak tekinthető. A társadalmi 

aktivitás erősítése is megjelent projektjeinkben, továbbá a helyi, illetve a 

tágabb közösséget érintő problémák megoldása iránti érdeklődés 

kinyilvánítása is 



 
2. táblázat: Az elemzett három ifjúsági csere a kompetencia-táblázata a projektdokumentáció 

alapján (2009) 

 Fiatalok Megújuló 

Energiával 

Energia Demokrácia 

Mindenkinek 

SWEET Life 

Természet-

tudományi  

kompetencia 

Műhely-

foglalkozás, 

csoportos fogalom- 

feldolgozás 

Műhelymunka, 

fogalom-feldolgozás 

Csoportos 

feladatok, interaktív 

prezentációk 

Megújuló 

energiával 

kapcsolatos 

jó gyakorlat 

Jó gyakorlat, 

tervezői munka 

Jó gyakorlat, 

csoportos munka 

Műhelyfoglalkozás, 

csoportos fogalom- 

feldolgozás 

Digitális 

kompetencia 

Blog szerkesztés és 

Microsoft 

programok (Word, 

PowerPoint) 

Blog szerkesztés és 

Microsoft 

programok (Word, 

PowerPoint) 

Blog szerkesztés és 

Microsoft 

programok (Word, 

PowerPoint) 

Idegen 

nyelvű 

kompetencia 

Plusz program 

keretein belül 

megújuló 

energiaforrásokkal 

kapcsolatos szavak 

Plusz program 

keretein belül 

megújuló 

energiaforrásokkal 

kapcsolatos szavak 

Angol nyelven 

megvalósuló 

program és a 

szakszótár, mely 

tartalmazta a fontos 

szavakat 

Tanulás 

tanulása 

Műhelyfoglalkozás, 

csoportos fogalom- 

feldolgozás 

Műhelyfoglalkozás, 

csoportos fogalom- 

feldolgozás 

Műhelyfoglalkozás, 

csoportos fogalom- 

feldolgozás 

Vállalkozói 

kompetencia 

Projektmódszerrel 

végig vitt 

vállalkozástervezés 

Kampánytervezés Vállalkozástervezés 

a nap- és a víz-

energiára tervezve 

Kulturális 

kompetencia 

Az esti programok 

során megvalósult 

programok és 

foglalkozások 

Az egész csere alatt Csoportos feladatok 

során 

Állam-

polgári 

kompetencia 

Műhelyfoglalkozás, 

csoportos fogalom- 

feldolgozás 

Műhely-foglalkozás, 

csoportos fogalom- 

feldolgozás Műhely-

foglalkozás, 

Műhelyfoglalkozás, 

csoportos fogalom- 

feldolgozás 

Mentorálás 

és rásegítés 

Előadók Munkatársak és 

fiatalok 

Partnerek által 

Forrás: http://www.karpatikum.hu  

 

 

 

 

http://www.karpatikum.hu/


A projektek az alapítvány szervezeti, működési és szakmai-módszertani 

fejlődésében bekövetkező változásokat is mutatják. Egy kevesebb módszertani 

elemet felvonultató program után komplexebb tanulmányi jellegű program 

megrendezésére került sor, végül egy angol nyelvű program következett, 

amelyben „SWEET Life” néven a nap- és vízenergia összetett szakmai 

feldolgozása történt meg. A környezeti neveléshez (főleg a fiatal felnőttekhez 

kapcsolódóan) ezek a programok és fejlesztői folyamatok jelentős mértében 

hozzájárultak, így kijelenthetjük, hogy számos fajta nem formális módszer 

alkalmazható kiegészítő ismeretszerzésként. 

 

 

Összefoglaló 

 

Megállapíthatjuk, hogy a nem formális módszerek jól alkalmazhatóak az 

iskolán kívüli környezeti nevelésben. Az Alapítvány által szervezett ifjúsági 

cserék kiválóak a formális oktatásban elsajátított ismeretek bővítésére. 

Ráadásul ez interkulturális környezetben nem csak tanulási folyamat, hanem 

oktatási lehetőség is. Mint azt az eredményeinkben is bemutattuk, ezek a fajta 

módszerek jól kiegészítik a formális oktatás és az iskolai kirándulások adta 

tanulást és tudást.  

Összességében leírható, hogy a nem formális oktatás megfelelő 

kiegészítése a formális oktatásnak. A környezeti nevelés és a földrajzoktatás a 

nem formális úton való megközelítésben hozható a legközelebb egymáshoz. 

Az ifjúsági cseréken főleg (a formális oktatási ismereteket kiegészítve) 

a résztvevő fiatalok adta ötletek kerültek megvalósításra és több mentor és 

facilitátor adta a szakmai tapasztalatokat az ismeretek hatékonyabb elsajátítása 

érdekében. A programok tapasztalatainak segítségével tanácsokat adhatunk a 

fiataloknak a pályaorientációjukkal kapcsolatban, illetve álláslehetőségek 

sokaságát ismerhetik meg az aktív részvétel során. 
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