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Gondolatébresztő

 Miként értelmezzük, hogyan értelmezhetjük az oktatást?

 Folyamatosan változik és az elemei statikusak?

 Statikus de az elemei folyamatosan változnak?

 Hova illeszkedik a környezeti nevelés? 

-> és hova az antipedagógia?

vagy

A kettő összekapcsolódik?
Forrás: https://sanodornature.hu/kornyezeti-neveles-mar-kisgyermekkortol-fontos/



A környezeti nevelésről

 Több generációt érintő oktatási –

tanulási folyamat

 Számos tudományterület kapcsolódása

 A cél egy állapot elérése:

 Ismeri, megismeri, törődik vele

 Tudással, készségekkel, attitűdökkel, 

motivációval és elkötelezettséggel 

rendelkezik

 Elemei számos oktatási területen és 

oktatási környezetben 

megjelennek/jelen vannak

 Módszerek és eszközök alkalmazkodnak 

az nevelésben résztvevők igényeihez 

-> rugalmasság!

Forrás: https:https://docplayer.hu/104884223-Az-okoturizmus-fogalmanak-egyedfejlodese-alapkutatas-a-

definiciotol-a-tervezesmodszertanig.html



Az antipedagógiáról

 XX. Század második felétől meghatározóvá váló narratívák

 Leírhatóság és megismerhetőség megkérdőjelezése

(Buji, 2009)

 Értelem- és létbizonytalanság

(Fukayama, 1992; Horgan, 1999; Rifkin, 1995)

 Radikális változásokat jelentő új irány

 „a nevelés ott lesz elrontva, hogy elkezdődik”

(Zrinszky, 1997)

 Tudás konstruálódása önálló felfedezésen külső kényszer és 
erőszakos hatás nélkül

(Zrinszky, 1997)

 A múltba ragadás, azaz a jövőre való felkészítés lehetetlensége 
(Ballauf, 1983)

 Az oktatás fenntartja és tovább örökíti a társadalmi 
hierarchiarendszereket -> ez szembe megy az oktatás valódi 
értelmével 

(Mihály, 2010)

Forrás: https://www.portfolio.hu/uzlet/20210125/a-vegzos-kozepiskolasok-digitalis-oktatasanak-

felfuggeszteset-keri-a-nemzeti-ifjusagi-tanacs-466692



Az antipedagógiai gondolatok a 

környezeti nevelésben
 Kapcsolódás: Az önálló felfedezések fontossága 

-> a tanuló a saját maga által konstruált 
megállapításait, a saját 
tapasztalataira alapozva tudja 
beépíteni 
(Zimmermann, 1996; Mihályi, 2005)

 Kapcsolódás: társadalmi hierarchiarendszerek újratermelésének eltörlése

-> környezeti nevelésénél nem nyíltan, 
de mindenki egyaránt részese a jövő 
építésének
(Varga, 2004; Lyotard, 1993)

 Kapcsolódás: nincs különbség a nevelésben résztvevők között

-> gyermek a középpontban

Forrás: https://givingcompass.org/article/the-importance-of-access-to-environmental-education/



Az antipedagógiai gondolatok a 

környezeti nevelésben

 Eltérés: A nevelés kiteljesedése a jövőben

-> A környezeti nevelés esetében csak ott (Robottom és Hart, 1998)

Az antipedagógia esetében a jövő értelmezhetetlen (Lyotard, 1993)

 Eltérés: Elkerülhetetlen külső irányító tényező szerepének felvállalása

-> szükségszerűen kialakuló nevelő-nevelt viszonyrendszer (Bábosik, 1999). 

Antipedagógia szerint elfogadhatatlan „szerepeket” erőltetni tanulókra.

(Zrinszky, 1997)



Dilemmák

 Mennyire lehetünk biztosak abban, hogy az 
általunk jónak tartott magatartásformák 
valóban egy jobb jövőhöz vezetnek (lásd: 
pl. Jevons paradoxon és az elővigyázatosság 
elve)? 

 Biztos, hogy a múltból származó összes 
értékünk a jövőben is megállja a helyét? 

 Ha változhatnak az értékeink, elvárhatjuk-e 
a diákjainktól, hogy a mi értékeinket 
fogadják el? 

 Hogyan nevelhetünk-e a jelenben egy 
ismeretlen jövőért?

 Hogyan legyünk hitelesek egy bizonytalan 
világban? 

Forrás: https://hu.depositphotos.com/stock-photos/environmental-education.html
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