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Hargita Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszere 

- projekt hírlevél – 

Környezetvédelmi képzés tananyag 

 

Hargita Megye Tanácsa 2013 októberében egy olyan projekt finanszírozási szerződését írta 

alá, amelynek a kivitelezése az egész megye hulladékgazdálkodási menedzsmentjét hivatott 

megoldani. A projekt áfa nélküli értéke körülbelül 164 millió lej, amelynek 70,5%-át uniós 

forrásokból, 14,2%-át kormányalapokból, 15,3%-át pedig a megyei tanács saját 

költségvetéséből finanszírozzák. Ez a projekt a megyében az egész hulladékgazdálkodási 

folyamatot építi újra, kezdve az összegyűjtéstől a végső lerakásig.  

 

A projekt lebonyolítása során több alkalommal is környezetvédelmi képzésre hívta a megye 

oktatóit Hargita Megye Önkormányzata, partnerintézményeivel közösen. A képzések célja 

hulladékgazdálkodási ismeretek átadási módszertanának részletes kidolgozása és átadása 

volt.  

 

A szervezők olyan gyakorlati eszköztárat bocsájtottak a tanárok rendelkezésére, amelyek 

segítségével a későbbiekben a diákok megismerhetik a környezetet, és megérthetik, hogy 

milyen hatással van arra a túlzott hulladéktermelés. A képzések során több, a környezet- és 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos tematikát jártak körül a résztvevők. A trénerek például a 

gyógynövények világába kalauzolták őket, az éghajlati változásokról és az erdőkről tartottak 

foglalkozásokat, ugyanakkor a környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek átadására, 

illetve a környezettudatos magatartás kialakításának módozataira is oktatták a 

pedagógusokat. Mindezt tették azzal a céllal, hogy minél hatékonyabb környezetnevelésben 

tudják részesíteni a diákokat.  

 

A következőkben modulonként bocsájtjuk az érdeklődők rendelkezésére a tananyagot, 

természetesen a teljesség igénye nélkül. Bővebb információkkal, esetlegesen bővített 

tananyaggal és módszertannal Pakot Mónika környezetvédelmi szakember áll 

rendelkezésükre a pakotmonika@gmail.com email címen. 

  

Témáink a következők: I. A klímaváltozás és az erdők;  II. Hulladékhasznosítás;  

III. Környezetvédelem, komposztoktatás; IV. Gyógynövények, mint természetes források 

 

I. A KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS AZ ERDŐK 

Általános célkitűzések 

Alternatív oktatási lehetőségek jelenleg sajnos nem rendszeresek, néhány hasonló pályázat ad 

erre csupán lehetőséget különböző civil szervezetekkel karöltve. Ennek a nevelési 

módszernek az adott témán belüli bemutatása, lehetőségeinek kidomborítása, létező példák 

bemutatása a célja. 



 
 

2 
 

Az erdőpedagógiát tekintve erre kiemelten jó példa Magyarország, ahol az összes 

erdőgazdaság működtet erdei iskola házat és programot, amely minden diák számára elérhető 

és ráadásul a témakörök nagyon sokszínűek: erdő, természet és környezetvédelem, biológiai 

sokszínűség ismerete, hagyományőrzés, baranta, stb. 

Az erdei iskola programok elterjedése Európa szerte nagyon népszerű és komoly 

hagyománnyal rendelkezik. 

A diákokat, gyerekeket élénken foglalkoztatja a környezetvédelem, a klímaváltozás, az 

erdőirtás fogalma. Az a tapasztalat, hogy a 21. század információ áramlásának köszönhetően 

nagyon informáltak már egész kis kortól a diákok. Ennek tudatában legfontosabb feladatuk az 

oktatóknak “helyre tenni a dolgokat”. Megbízható információkat adni, segíteni, megérteni az 

összefüggéseket, szűrni az információ áradatot. 

Elengedhetetlen az erdőirtás fogalmának a tisztázása, illetve, hogy milyen egyéb módokon 

károsulhat az erdő, például a klímaváltozás hatására. 

Egy másik célkitűzés a fenntartható erdőgazdálkodás fogalmának megismerése. Az erdő, 

mint megújuló energiaforrás feltárása. Hogyan használjuk erőforrásainkat fenntarthatóan? 

Mit tegyünk mi annak érdekében, hogy minél kisebb nyomás nehezedjen erdeinkre? A jobb 

megértetés érdekében képletes példák lehet használni, technikákat és eljárásokat alkalmazni a 

folyamatok szemléltetésében. 

Fontos tudatosítani, hogy az erdő jelen tudásunk szerint az egyedüli eszköze a klímaváltozás 

és az ezt kiváltó globális felmelegedés ellensúlyozásának. Milyen lehetőségeink vannak a 

hétköznapokban, pl. összetett területhasználaton keresztül, tenni a klímaváltozás ellen? 

Az emberekben tudatosulnia kell, hogy mindennapi tevékenységeink és életformánk 

meghatározza a környezetünkre nehezedő nyomást ennek az alapelvnek a Székelyföldi 

régióban az erdőkre való kivetítése. Milyen következményekkel jár az erdőink használata 

ránk a nagyvilágban és régiónkban? 

Székelyföldet, mint régiót, 50%-ban erdő borítja. Az itt élő emberekben és főleg a jövő 

generációkban tudatosulnia kell annak, hogy milyen következményekkel járhat egy 

klímaváltozás térségünkben. Az erdőtakaró esetleges károsulása vagy talán változása 

nagyban meghatározza mindennapi életünket úgy környezeti következményeivel, mint 

gazdaságilag is. Az erdőgazdálkodás és a faipar egy önálló régió kialakításában a nagy 

területi részesedés miatt elsődleges gazdasági kérdés az önfenntartásban. Az erdők területe, 

állapota és minősége meghatározza az itt élők életszínvonalát és foglalkoztatottságát is. 

Mindez elsősorban a jelenleg kisdiákok életét befolyásolja majd a legerőteljesebben. 

Kihagyhatatlan olyan oktatási tervek kidolgozása, amely az erdő és a klímaváltozás 

kölcsönhatását mutatja be. A diákok, mint a jövő generációi az oktatóikon keresztül 

nevelhetők a leghatékonyabban, ha a tanárok képesek eligazodni ebben a témában. Így a 

jövőbe fektetett energia a leghatékonyabban térül majd meg. Legfontosabb célkitűzés ezért a 
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tanárok felkészítése annak érdekében, hogy a témával kapcsolatosan tisztán lássanak és 

elköteleződjenek a diákok természettudatos nevelése mellett. Mindezt az oktatók 

környezetbarát meggyőződésével érhetjük el, mely csupán a témával kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítésével és a régióban az erdők és klímaváltozás helyzetének a valós 

ismerete motiválhatja.  

Gyakorlati tevékenységek: mit tehetek én a környezetemért, biodiverzitás fenntartásáért, 

élőhelyek teremtéséért. Olyan aktivitások, melyek lekötik a figyelmét a diáknak, érdekesek, 

ráirányítják a figyelmét az adott témára és tapasztalattal gazdagítják, amit később otthon is 

kivitelezhet. 

Megszerezhető kompetenciák 

Leghatékonyabb módszer, ha valakit érzékennyé teszünk egy téma iránt. Ezzel elérhetjük, 

hogy motivált legyen. Hogyan motiváljuk a tanítványokat a klímaváltozás elleni szükséges 

lépésekről, hogyan tudatosítsuk őket, hogy gyerekként és majdani felnőttként TEHETNEK ez 

ellen?  

Mit tehetnek oktatóként és öntudatos diákként a környezetünkben élők gondolkodásmódjának 

megváltoztatására és tudatosítására. A tudás átadása OKTATÓ —> DIÁK —> SZÜLŐ, 

NAGYSZÜLŐ, BARÁTOK hogyan valósul meg? Nagyon fontos az, hogy a megszerzett 

tudást ne magamnak tartsam meg, mert az csak egy helyesen cselekvő embert jelent, hanem 

minél inkább terjesszem ezt az életformát környezetemben, mert az több cselekvő embert 

eredményezhet. Megfelelő és hatékony tervek kidolgozása a jövő generációinak ez irányú 

nevelésében és tudatosításában.  

Gyakorlatorientált oktatási programokkal a tanulók konkrét tapasztalatszerzését, önálló vagy 

csoportos élményét biztosítjuk. Kiemelten kezeljük a kutató, felfedező és alkotó jellegű 

munkákat.    Az erdő fogalmának és működésének ismerete a „nem látjuk az erdőt a fától” 

közmondás aktuálisabb, mint bármikor.  

Az erdők gazdasági jelentőségükön keresztül mindennapi létünk és életszínvonalunk 

meghatározói. 

Korrekt, kiegyensúlyozott az ökológiai, környezeti és gazdasági szempontokat figyelembe 

vevő és tudásalapú vélemény kiformálása a sokat emlegetett erdő téma kapcsán. Ennek a 

képességnek a továbbadása az ifjú generációknak. 

 Információforrások, honlapok, kiadványok ismerete az oktatói munkát segítő tárgyi 

eszköztár és szellemi termékek (tanulmányoktól a grafikai kiadványokig) beszerzésének 

forrásai. Szervezetek, elérhetőségek, személyiségek és kulcsfigurák a környezettudatos és 

alternatív oktatás, erdőpedagógia terén. 

1.Téma: Bevezető, Erdő és klímaváltozás 

Célkitűzések: 
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 Ismerkedés, ráhangolódás, vélemények megosztása.  

 A résztvevők megismertetése az erdők ökológiai, társadalmi és gazdasági szerepének 

fontosságával. A három szerep közül melynek van elsőbbsége a klímaváltozás 

tükrében. 

 Milyen kölcsönhatások lépnek fel klímaváltozás ↔ erdők. Mik a lehetséges 

következmények? 

A tevékenység formája: beszélgetés, érvek-ellenérvek, elemzése, tervek készítése, gyakorlati 

programok kidolgozása. 

Módszertan: Előadás, beszélgetés, vélemények és ötletek kielemzése. Globális és az adott 

régióra vonatkozó példák (pl. száradó fenyvesek) lehetséges okok, megoldások. Módszerek 

kidolgozása, bemutatása melyekkel legjobban bemutathatjuk az erdőt és a klímaváltozást. 

Gyakorlatban alkalmazható tevékenységek melyekkel szemléltethetjük a témát és 

elősegíthetjük ennek megértését. 

Időtartam: 30 perc 

2.Téma: Az erdő klímamodellező hatása 

Célkitűzések: 

 Mire jó az erdő, mi történik hiánya esetében; 

 Mit tesznek értünk a fák? 

 A CO2 kérdése, az erdő, mint a leghatékonyabb elnyelő és ezáltal az üvegházhatás 

elsődleges orvossága; 

 Az erdő, mint a légköri nedvesség, hőmérséklet szabályzója; 

 Az erdő a szél a viharok és a hófúvások ellensúlyozója. 

A tevékenység formája: beszélgetés, érvek-ellenérvek, elemzése, tervek készítése, gyakorlati 

programok kidolgozása. 

Módszertan:  

 Előadás, beszélgetés, vélemények és ötletek kielemzése. Globális és az adott 

régióra vonatkozó példák (pl. Klímaerdők és a Kárpát-medence, mint a 

legtökéletesebb ökológiai és biogeográfiai egység) lehetséges forgatókönyvek a 

klímaváltozás – éghajlat - erdő változásaira és kölcsönhatására;  

 Módszerek kidolgozása, bemutatása melyekkel legjobban bemutathatjuk az erdőt 

és a klímaváltozást;  
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 Gyakorlatban alkalmazható tevékenységek melyekkel szemléltethetjük a témát és 

elősegíthetjük ennek megértését; 

 Csemeteültetés, mint tavaszi-őszi tevékenység, csemeték előállítása otthoni 

módszerekkel újrahasznosított anyagok segítségével. 

Időtartam: 60 perc 

3.Téma: A víz, mint a közös kulcspont 

Célkitűzések: 

 A víz, mint a legfontosabb tényező és egyben az emberiség elsődleges problémája a 

globális felmelegedés kapcsán, vagy túl sok lesz vagy kevés, az eloszlás aránytalan. 

Milyen lehetőségeket kínál az erdő. A szárazság iránti tolerancia a fafajok esetében; 

 Az erdő vízkörforgásban játszott szerepe a légkörben és a talajban. A víz egyenletes 

és folyamatos biztosítása; 

 A víz, mint újrahasznosított elem, ennek az újrahasznosításnak a legfőbb mozgatója 

az erdő. 

A tevékenység formája: bemutatók, beszélgetés, érvek-ellenérvek, elemzése, tervek készítése, 

gyakorlati programok kidolgozása. 

Módszertan: Előadás, beszélgetés, vélemények és ötletek kielemzése. Globális és az adott 

régióra vonatkozó példák (pl. mangrove erdők és pálmaligetek) és képletes szemléltetése a 

folyamatoknak. Módszerek kidolgozása, bemutatása melyekkel legjobban bemutathatjuk az 

erdőt és a vízháztartásban játszott szerepét. Gyakorlatban alkalmazható tevékenységek 

melyekkel szemléltethetjük a témát és elősegíthetjük ennek megértését. A víz és gyökérzet 

kapcsolata, szemléltetés az erdei avaron, humusz rétegen és a földlabdás csemetéken. 

Időtartam: 90 perc 

4.Téma: Az erdő, mint élettér és lehetséges élelemforrás 

Célkitűzések: 

 Sok lakója van az erdőnek és mind gyönyörű, az erdő egy élő közösség; 

 Állatfajok melyek erdeinkben élnek, a populációkra és a fajokra gyakorolt hatása a 

klímaváltozásnak; 

 Invazív és özön fajok; 

 Ember nagyragadozó konfliktusa lokális és globális vonatkozásban; 
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 Biotermék az erdőből, erdei melléktermékek régen talán többet hasznosítottunk. 

Mennyit vegyek el az erdőtől, mennyit kell hagynom lakóinak? Fenntartható 

gazdálkodást tanúsító szervezetek FSC, PEFC, UTZ, GAP, ezek ismerete és 

megismertetése; 

 Pálmaültetvényeket vagy esőerdőt? 

 Holtfa az élő erdőkért, avagy az erdő mindent újrahasznosít; 

 Természetvédelmi és természet-megőrzési (Natura 2000) területek, ezek programjai 

és pályázatok erdei iskola és ökológiai nevelésre. Szervezetek melyek erdei iskola és 

ökológiai nevelésre pályáztatnak. 

  A tevékenység formája: bemutatók, beszélgetés, érvek-ellenérvek, elemzése, tervek 

készítése, gyakorlati programok kidolgozása. 

Módszertan: Előadás, beszélgetés, vélemények és ötletek kielemzése. Globális és az adott 

régióra vonatkozó példák (medve, farkas-gazda ember székelyföldön, gorilla-afrikai telepes) 

és bevált módszerek a természetvédelem elfogadására a helyi közösségeknél. Erdei iskola 

programok, PRO Natura és cserkésztáborok, tevékenységek megszervezésének lehetőségei 

vidékünkön. Gyakorlatban alkalmazható tevékenységek melyekkel szemléltethetjük az erdőt, 

mint életteret. Rovarhotel, darázs garázs, sün odú, madárlak készítése. Könnyen beszerezhető 

és újrahasznosított anyagok, hulladékok segítségével. 

Időtartam: 60 perc 

5.Téma: Mezítláb az egészségünkért  

Célkitűzések: 

 Sétaösvény kialakítása faháncsból, tobozokból, kövekből stb.; 

 Az alkotás folyamatának megélése; 

 Megismertetni a résztvevőkkel a mezítlábos járást; 

 Csapatmunka fejlesztése; 

 A Kneipp módszer megismertetése; 

 A különböző természetes hulladékból készült akadályok legyőzése. 

A tevékenység formája: Kneipp ösvény készítése a környezetben megtalálható 

alapanyagokból 

Módszertan: csapatmunka, alapanyagok begyűjtése pl. tobozok, kéreg, avar, kavicsok. Az 

ösvény elkészítése, ötletbazár. 
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Időtartam: 120 perc 

 

II. HULLADÉKHASZNOSÍTÁS 

 

1.Téma: Természeti erőforrás, hulladék hasznosítás 

Célkitűzések: 

 Megismerni egymást; 

 Felmérni a résztvevők meglévő tudását, ismereteit a hulladékgazdálkodásról; 

 Tisztázni a különböző erőforrási lehetőségeket a hulladékgazdálkodás témájában. 

Módszer:  

Bemutatkozós játék: egy műanyag palack dobálásával mindenki bemutatkozik és azt, hogy 

mi is vezényelte, hogy részt vegyen ezen a programon, elvárások megfogalmazása 

Beszélgetésindító kérdés: Milyen lehetőségeket lát a hulladékokban, lehet e egyáltalán 

használni? 

Megbeszélni, hogy a hulladékgazdálkodás sok erőforrást rejt magában a témában, a 

megelőzés területén kaphatnak fontos szerepet. A meglévő szemetet, hogyan hasznosítjuk, a 

hulladékkeletkezésnek a megelőzése és ennek különböző technikái. A hulladék felhasználás, 

újrahasznosítás, átalakítása haszon cikkekké.  

Hulladékhasznosítási cikkek: különböző praktikák, melyekkel hulladékból alapszükségletű 

termékek készíthetők, készítési eljárások bemutatása. 

Szükséges eszközök: tábla, műanyag palackok 

Időtartam: 1 óra 

2.Téma: Hulladék fogalma a 21. században 

Célkitűzések: 

 Régen miért volt kevesebb hulladék, most mért olyan sok, rámutatni a régi hasznos 

praktikákra; 

 Megelőzés, azaz milyen fogyasztási és haszon cikkeket érdemes vásárolni, termék és 

csomagolás teljes körű felhasználása; 

 A lebomló hulladékok komposztálási lehetősége és a komposzt minőségének nyomon 

követése; 
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 Társadalmi felelősségvállalás, megértetni, miért lényeges az újrahasznosítás 

manapság, társadalmi és szociális problémaként történő kezelése a mostani hulladék-

felhalmozódásnak.  

Módszer: interaktív beszélgetés  

Beszélgetést indító kérdés: Mi változott hulladékgazdálkodás terén az elmúlt 25 évben? 

Szemléletesen hatni a részvevőkre egy játék keretében. 

Szükséges eszközök: kivetítő, 1 szemetes és papír hulladék 

Időtartam: 1 óra 

3. Téma: Ökobirotika 

Célkitűzések: 

 Olyan technológiák bemutatása, amellyel egy épületen belül (osztályterem) 

kedvezőbbé tehetjük a környezetünket – zajszennyeződés redukálása, nyugtató hatást 

sugalló növények; 

 Munkahelyi, irodai környezetünket kedvezően befolyásoló eszközök ismertetése és 

használata; 

 Irodai eszközök, használati cikkek házi készítése. 

Módszer: Csoportos implikáció, ötletfejlesztő (pl. körbe ülünk és a téma kapcsán egy 

kulcsszó fogalmazódik meg, és mindenki sorban fel kell öltöztesse tartalommal, a mediátor 

mérlegeli, hogy mennyiben illik a megadott jellemző a kulcsszóhoz) 

Szükséges eszközök: Európai zöld iroda program útmutató 

Idő: 1 óra 

4. Téma: Hulladékhasznosítás mintakertekben 

Célkitűzések: 

 Alternatív megoldások bemutatása hulladékhasznosítás terén; 

 Hulladékból lehet hasznos kertészeti eszközöket és szaporító létesítményeket 

készíteni; 

 Felhívni a figyelmet arra, hogy szemétből lehet hasznos terméket és esztétikai cikket 

készteni; 

 Iskolában generált hulladék képes egy kis léptékű mintakert kialakításához, amiben a 

gyerekek a hulladék-újrahasznosítást és termesztést párhuzamosán megtanulhatják és 

otthon kivitelezhetik.  
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Módszer: mintakerti példák mesterfogások bemutatása, felvázolása, gyakorlati program 

csoportos megvalósítási kivitelezése a résztvevők által 

Egy átlagos mintakert felvázolása, összetevők meghatározása, kivitelezés - függő design 

Szükséges eszközök: kivetítő, különböző háztartási hulladék (tojástartó, WC papír guriga, 

kartonlap, margarinos doboz) 

Időtartam: 1 óra 

 

5.  Téma: Hulladékból gyümölcsöst és kertet 

Célkitűzések: 

 Felvázolni a körforgást a természetben alapul véve a hulladékot, kezdve a megfelelő 

komposzt ellátástól, növény előállítás, növényvédelmi technikák, öntözőrendszer, 

betakarítást segítő eszközök egyszerűen újrahasznosított termékekkel;  

 Felhívni a figyelmet annak fontosságára, hogy ne importáljuk idegen gyümölcsöt, 

termeljük meg mi magunk. Ökológiai vonatkozásban az import szennyeződés képzési 

lábnyoma; 

 Olyan praktikák bemutatása és feltárása, amely hasznos lehet az iskolai program során 

(iskola másképp program, technológiai órák ), használják a környezetükben 

megtalálható hulladékot (egy almacsutkából gyümölcsfát lehet előállítani ha ismerjük 

a szükséges lépéseket); 

 Az iskolai környezet szebbé tétele olyan szobanövények használata mely jó hatással 

vannak a levegő minőségére; 

 Iskolakert szebbé tétele kertészeti megoldásokkal (oltás, bujtás, dugványozás) és 

hulladék felhasználása; 

 A tanultak gyakorlatba ültetésének elősegítése; 

 Programterv készítése, hogyan alkalmazzák a résztvevők a nap során elhangzottakat a 

gyakorlatban. 

Módszer: csapatmunka, interaktív beszélgetés, kézműves munka 

Videós bemutatások, brainstorming (ötletbörze), melyben mindenki véleményt alkot az 

elhangzott tartalomról és megpróbálja beépíteni a sajátos közegébe, ezen eszmefuttatást 

megosztja a csoporttársakkal. A gyakorlati bemutatóban az oktató bemutatja a 

mesterfogásokat majd mindenki szerre kipróbálja, közben kiértékelődik a csoporttársak által 

a kivitelezés. 
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Oltás, szemzési eljárások ismertetése és kipróbálása. 

Szükséges eszközök: oltókés, oltóviasz, kivetítő, flipchart  

Időtartam: 2 óra 

III. KÖRNYEZETVÉDELEM, KOMPOSZTOKTATÁS  

1.Téma: Időtartam 1 óra 

Felkészülés egy kis „időutazásra”, társadalmunk fejlődésének nyomon követése és 

szeméttermelése. Mit tesz a környezetünk a hulladékkal? 

Történelmi áttekintés: 

Első városok: szemét felhalmozódás, nincs fürdés, WC hiánya okozza a pestis, kolera 

járványok megjelenését 

Napjainkban: kolera Haitin, kolera AEÁ a Katrina hurrikán alatt, Afganisztán porfelmérése- 

WC hiány, Nápoly, Nimes városok takarítás függősége (vetítés lehetősége). 

Tanyai élet: körforgás a természettel, kevés hulladék, nincs járványveszély 

Megoldás: lassú átállás, teljes vízönellátó program, belga családi minta, hulladéképítkezés 

(vetítés lehetősége). Diákok vizuális rávezetése, falu- és városrajzolás lehetősége 

csoportokban, különböző korokból az ismeretek bővülése szerint. Mesék, regék, legendák. 

2.Téma: Időtartam 1 óra 

Talaj= föld fennmaradásunk záloga, Földbolygó – a szó fontossága. 

Mi van a lábunk alatt? (Tanárok- Együttes fokozatos rajzolás, majd séta az erdő alatt, a réten. 

Játék: ablak a talajra- avarnéző.) 

 Modern mezőgazdaság a talaj élet kárára – emberi tetem németországi vizsgálata. 

Állat, kőzet, növények, gomba és mindnyájuk szerepe. 

Egy teáskanálnyi földben (millió, milliárd élőlény, nagyok és kicsik, 5% ismert, giliszta 

gyomrában több mint 1000 baktérium). 

Miért van szükségünk a komposztra? Megújulás a körforgás által. 

Lebomló hulladék – komposzt – föld – környezet védelem (Kimosódási kísérlet: műtrágya 6 

év és 8 hónap, trágya 6 év, komposzt 17 év) 

A gyógyulás – gyógyítás eszköze a komposzt. 140 éves életkor. 

3.Téma: Időtartam 2 óra 
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Játék: talajgyártók- mindent bele- változásunk tényezője: IDŐ 

A komposztálás formái 

Természetesen – vetéssel, hagyva korhadni 

Talajtakarás – lusta kertész módszere 

Komposzt halom – gyümölcsfa körül 

Ember trágya – gyógyszer semlegesítés, biogáz. 55-65 C fok- meleg víz. 

Tündérország: legendáink, meséink, Jordánia, Ausztria, jó tojás a komposzttal- tyúktraktor 

(vetítés lehetősége). 

4.Téma: Időtartam 1 óra 

Kertész: Gyógyító- parlagfű jelenség 

 Erdő – gyümölcsös – gombák erejének hiányos ismerete (5%), (6 km), Gyergyó – Európa 

erdői- 80 és 20 százalék felcserélődése. Szelídebb természet. 

 Mező – veteményes, virágos – baktériumok 

 Ember – veteményes, gyümölcsös – baktériumok, gombák. Kutatás a szalmabála + kőolaj + 

gomba= a lebontás ereje. Az atom szemete. Termesz és a gomba. 

Eszköz szükséglet: projektor, vetítővászon, színes karióka, 15db. rajzpapír A1 vagy A0 

méretben. 

 

IV. GYÓGYNÖVÉNYEK, MINT TERMÉSZETES ERŐ-FORRÁSOK 

1.Téma: gyógynövények jelentősége 

Célkitűzések: 

 Megismerni egymást; 

 Felmérni a résztvevők meglévő tudását, ismereteit a gyógynövényekről; 

 Tisztázni a gyógynövények szerepét a hulladékgazdálkodás témájában. 

Módszer:  

Bemutatkozós játék: kettesével beszélgetnek 10 percet, majd ki-ki bemutatja beszélgetőtársát, 

ki ő és mennyire ismerős neki már a gyógynövények világa, valamint mit vár el a mai naptól. 
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Beszélgetésindító kérdés: Mit gondolnak, miképp kapcsolódhatnak a gyógynövények a 

hulladékgazdálkodás témájához? 

Megbeszélni, hogy a gyógynövények, a hulladékgazdálkodás témájában, a megelőzés 

területén kaphatnak fontos szerepet. A többlépcsős hulladékhierarchia első és legfontosabb 

lépcsője a megelőzés. Ezen a területen kell először minden tőlünk telhetőt megtenni. Az 

újrafelhasználás, hasznosítás csak ezután következhetnek.  

Gyógynövényismeret felmérése: illusztrációkból választ ki-ki egy rokonszenves 

gyógynövényt, beszélünk arról hányat ismernek, mire használják stb. 

Szükséges eszközök: gyógynövény illusztrációk, tábla 

Időtartam: 1 óra 

2. Téma: Gyógynövénygyűjtő túra  

Célkitűzések: 

 Felmérni a meglévő tudást, tapasztalatokat, ötleteket cserélni, információt megosztani; 

 Felhívni a figyelmet arra, hogy gyógynövényekkel mindenütt találkozhatunk, gazdag 

természeti erőforrás kincsestára a mi környékünk; 

 Kihangsúlyozni annak fontosságát, hogy a gyógynövények irányában felébredt egyre 

növekvő érdeklődés miatt mindenkinek felelősséget kell vállalnia a vadon termő 

növénypopulációk védelmében. Népszerűsíteni a természetbarát gyűjtő magatartást! 

Módszer: séta a környéken, gyógynövények megfigyelése, tanulmányozása, információcsere 

Szükséges eszközök: kosár, ollók 

Időtartam: 1 óra 

3. Téma: Négy évszak gyógynövényei 

Célkitűzések: 

 Felmérni mennyire ismerik, használják a környezetükben megtalálható 

gyógynövényeket a résztvevők, alkalmazzák-e pedagógiai gyakorlatukban valamilyen 

formában. Ötletek megbeszélése; 

 Rendhagyó gyógynövény kalendárium készítése, amely segítségével bemutatjuk, 

megbeszéljük, hogyan alkalmazhatjuk a gyógynövényeket sokoldalúan egész éven át, 

évszakokra bontva. 

Módszer: csapatmunka, interaktív beszélgetés, kézműves munka 

Gyógynövény kalendárium készítése csapatmunkában. 4 évszak - 4 csapat 
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Évszakonként néhány fontosabb gyógynövényt összeválogatva készül a kalendárium, ami 

tartalmazza a gyógynövényekről a fontosabb tudnivalókat, recepteket, felhasználási módokat. 

Minél több ötletet összegyűjtünk, megbeszéljük, kiegészítjük. A kalendárium lapjain a 

gyógynövények illusztrációi alá “zsebeket" készítünk, ide jönnek a receptek, megjegyzések. 

Rövid videókat nézünk meg ökologikus mosószer készítése vadgesztenyéből, nyírfanedv 

kinyerése fa - és természetbarát módon stb. 

Szükséges eszközök: gyógynövény illusztrációk, ollók, színes ceruzák, filcek, golyóstollak, 

A4 lapok, internet hozzáférés, esetleg kivetítő 

Időtartam: 1,5 óra 

4. Téma: Boszorkánykonyha 

Célkitűzések: 

 Készíteni közösen valamilyen gyógynövényalapú terméket, amit majd iskolai 

körülmények között is ki lehet próbálni; 

 Újszerű, izgalmas felhasználási lehetőségeit mutatni meg a gyógynövényeknek;  

 Érdeklődést, lelkesedést kelteni a természetes, ökologikus használati cikkek házi 

készítéséhez. 

Módszer: 

Testápoló tömböt, színes teakeverékeket, arc- és testradírt, fűszer sót, fürdőbombát, 

potpourrit készítünk. 

Szükséges eszközök: méhviasz, növényi olaj, só, kozmetikai agyag, gyógynövények 

Időtartam: 1 óra 

5. Téma: Gyógynövényekről tanulni játékosan 

Célkitűzések: 

 Megosztani és összegyűjteni ötleteket arra vonatkozóan, miképpen lehet a 

gyógynövényekről az iskolában játékosan, érdekesen ismereteket közvetíteni; 

 Kreativitást, lelkesedést, új ötleteket generálni. 

Módszer: powerpoint bemutató (konkrét ötletek: különböző játékok, módszerek fotói), 

interaktív beszélgetés, filmbejátszás (példaeset: gyógynövény "kert" PET palackból az 

iskolában) 

Szükséges eszközök: internet hozzáférés, számítógép, esetleg kivetítő 
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Időtartam: 1 óra 

 

6. Téma: Gyógynövényes program az iskolában 

Célkitűzések:  

 A tanultak, elhangzottak integrálási kapacitásának fokozása; 

 A tanultak gyakorlatba ültetésének facilitálása; 

 Készüljenek konkrét programterv minták, hogyan alkalmaznák a résztvevők a nap 

során elhangzottakat a gyakorlatban. 

Módszer: Kiscsoportokat (4 -5 fő) alkotva készítenek egy programtervet, a nap folyamán 

elhangzottakat felhasználva, amit alkalmazhatnának a saját osztályukban/iskolájukban.  Az 

összeállított programok bemutatásra is kerülnek.  

Eszközszükséglet: tábla, színes filcek, golyóstollak, grafitceruzák 

Időtartam: 1, 5 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


