Tantárgy neve: A fenntarthatóságra nevelés pszichológiája és pedagógiája Kreditértéke: 2
A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:50% (kredit%)
A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 28 az adott félévben,
(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………)
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): projektmunka leadás
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): –
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): –
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a fenntarthatóság alapelveivel, a fenntarthatóságra nevelés
pszichológiai sajátosságaival, pedagógiai módszereivel, továbbá segítse a fenntarthatóságra nevelés
kulcskompetenciáinak elsajátítását. A kurzus fontos része megismertetni a hallgatókat az ember és az emberi
társadalmak környezeti függőségével, a környezeti függőségünkből adódó környezeti, gazdasági és társadalmi
problémákkal és ezek kezelési lehetőségeivel, illetve ezen ismeretek átadásának pszichológiai és pedagógiai
sajátosságaival. A félév során legalább egy intézménylátogatásra kerül sor valamilyen extrakurrikuláris
tevékenységet folytató intézménybe. Mindezzel segítve a pedagógus minősítési rendszerben helyt kapott
fenntarthatóságra neveléshez kapcsolódó pedagógus kompetenciák fejlesztését, többek között a környezeti
nevelésben mutatott jártasság és a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviseletének fejlesztését és a
környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának elsajátítását, fejlesztését.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
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Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK
7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul
pl.:
a) tudása: ismeri az MKKR-ben a tanítandó korosztály számára előírt fenntarthatósághoz és a
környezettudatos magatartáshoz kapcsolódó deskriptorokat, illetve rendelkezik ezen tudás,
képesség és attitűdök fejlesztéséhez szükséges természettudományos, pedagógiai és
pszichológiai alapismeretekkel
b) képességei: képes a tanítandó korosztályban a fenntarthatósághoz és a környezettudatos
magatartáshoz kapcsolódó tudás és attitűdök fejlesztésére, jártasságot mutat a környezeti
nevelésben, továbbá hiteles képviselője a fenntarthatóság értékrendjének
c) attitűdje: nyitott a környezettudatosságra és fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatban új
ismeretek megszerzésére és azok alkalmazására
d) autonómiája és felelőssége: felismeri a fenntarthatóságra nevelés jelentőségét, ezt munkája
során diákjai, kollégái, vezetői számára önállóan kommunikálja, keresi a fejlesztés lehetőségeit
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Mónus Ferenc, egyetemi adjunktus, Ph.D.
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): –

