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A hat partner

• Gloucestershire-i Egyetem (Nagy-Britannia)

• Frederick Egyetem (Nicosia, Ciprus) 

• Kutató Tanárok Országos Szövetsége (Budapest, 
Magyarország)

• A Fenntarthatóság Tudományának Olaszországi Egyesülete 
(Róma, Olaszország)

• Duurzame PABO (Oostburg, Hollandia)

• Tallinni Egyetem (Tallinn, Észtország) 



A fenntarthatóságra nevelés akkor 
válhat sikeressé, ha átgondoljuk, mit és 

hogyan tanítunk az iskolákban. 

„A szűk keresztmetszet ott van, hogy nincs elég, 
a fenntarthatóságra nevelésben kompetens 
pedagógus”

(UNECE Konferencia, Belgrád 2007)

Alapok



ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága– UNECE (2012):
A fenntarthatóságra nevelők kompetencia 

keretrendszere

A fenntarthatóságra nevelés meghatározott 
kompetenciái – világszerte kiemelt jelentőség a 
pedagógusképzők számára, és számottevő hozzájárulás 
az ENSZ Fenntarthatósági Évtized munkájához. 

A dokumentum részei:

• Általános ajánlások szakpolitikai döntéshozók 
számára 

• A fenntarthatósággal kapcsolatos kulcskompetenciák 
rendszere a nevelők-oktatók számára



A kompetencia keretrendszer

• A tudás útján
A nevelő érti…

• A cselekvés útján
A nevelő képes…

• A személyiségfejlődés útján
A nevelő olyan személy, aki…

• Az együttélés és együttműködés útján
A nevelő úgy működik együtt másokkal, hogy …





Mindez azonban elméleti eszköz maradt, 
amelyet mindeddig:

(i) nem fordítottak át konkrét, mérhető 
cselekvésekké, tevékenységekké;

és

(i) nem próbáltak ki a sürgető és fontos 
gazdasági prioritásokkal szemben.



Ezért a projekt célja, hogy…
1. …gyakorlati akkreditációs modellt fejlesszen ki, amelyet a 

pedagógusképzők az európai gyakorlatban is alkalmazni tudnak. 

2. …olyan „eszközöket és iránymutatást” fejlesszenek ki és 
terjesszenek el, amely elősegíti, hogy a pedagógusképzők az 
akkreditációs modellt alkalmazzák. 

3. …olyan, szélesebb körű kompetenciakészlettel gazdagítsa a 
hagyományos képzési kínálatot, amelynek révén a formális 
oktatás a fenntartható fejlődést támogathatja. 

4. …alapos, folyamat- és összegző értékeléssel kövesse a projekt 
folyamatát. 

5. …a kompetencia keretrendszer hatásainak vizsgálatát célzó 
kutatásokat folytasson tanító- és tanárképzős hallgatók körében.



Köszönjük megtisztelő figyelmét!

A projektet bemutató diasor Dr. Paul Vare (Glouchestershire-i Egyetem) prezentációja 
nyomán készült.

A projekt kódja: 2015-1-UK01-KA203-013720


