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Tisztelt Tanárnő / Tanár Úr! 

 

A fenntarthatóság korunk egyik legfontosabb és legösszetettebb kérdése. A 

felnövekvő generációk szemléletformálása, a fenntarthatóság kérdéseinek és az azokra 

adható válaszoknak a bemutatása iskolarendszerünk feladata is. 

Nagy örömmel tájékoztatjuk, hogy a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány 

támogatásával elkészült a középiskolák 9. és 10. évfolyama számára egy 

fenntarthatósági nevelési-oktatási program, ami egy kerettantervből, tankönyvből, 

munkafüzetből, e-learning támogató anyagból, tanári módszertani kézikönyvből és 

egy 30 órás tanártovábbképzési anyagból áll.  

A fenntarthatósági tantárgy heti egy órában, a szabadon tervezhető 

órakeretben, integráló tantárgyként biztosítja a téma oktatását, a kapcsolódó 

kompetenciák fejlesztését. A program fókuszában a környezeti fenntarthatóság áll, 

ugyanakkor annak pénzügyi, gazdasági vetületére is kitekint, ezzel is biztosítva a téma 

komplex és a valóságot figyelembe vevő feldolgozását. 

Célunk, hogy a diákok egy életközeli és életkoruknak megfelelő tankönyvet 

kapjanak a kezükbe, ami szakmailag hitelesen, ugyanakkor szellemesen, interaktív 

módon, a játékosságot sem mellőzve kelti fel és tartja ébren az érdeklődésüket.  

A tantárgy a 2021/2022-es tanévben már tanítható lesz. Bátorítjuk, hogy az Ön 

iskolája az elsők között kezdje el használni a fenntarthatósági nevelési-oktatási 

programot! Ehhez nélkülözhetetlen, hogy iskolája vegye fel pedagógiai programjába 

a fenntarthatóság tantárgyat, a tankönyvrendelés során rendeljék meg a tankönyvet, a 

munkafüzetet, és szeptembertől kezdjék el a tantárgy tanítását.  

A nevelési-oktatási program fejlesztése ezen a ponton nem áll meg. A 

következő lépés a 11. és 12.-es korosztály számára kidolgozni a program elemeit. Ezt 

a munkát már elkezdtük. 

 

További részleteket a tankönyvről erre a linkre kattintva ér el:  

https://kbka.org/tankonyv/  
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Tisztelt Tanárnő / Tanár Úr! 

Kérjük, támogassa a diákok szemléletformálását, legyen az Ön intézménye is az 

elsők között, ahol a 2021/2022-es tanévben a 9. és 10.-es évfolyamokon már a 

mindennapok részévé válhat a fenntarthatóság kérdéséről való gondolkodás.  

 

Budapest, 2021. február 24. 
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