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Hogyan tanítsunk fenntarthatóságot?
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OKTATÓI szerep



A kurzus –

Döntési technikák és Decision Techniques on Sustainability Issues



Tudományos háttér
Döntéstudomány

Ökológiai közgazdságtan



problémamegoldás
csoportmunka
facilitatálás
kritikai gondolkodás
fenntarthatóság

Készségek 
fejlesztése



A problémamegoldás folyamata
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Tudásmegosztás



“It was very interesting to talk to the 
partners from Fridays For Future, I 
think I could learn a lot from them as 
well. They gave us a deeper insight 
into the topic, and they highlighted 
aspects of sustainable meat 
consumption, which we did not even 
think about before talking to them, so 
the discussions with them were 
definitely beneficial.”



Fenntartható 
mozizás

„Nagyon érdekesnek tartom, hogy egyetemi 
kereteken belül egy megvalósuló projektet kell 
létrehozni, tehát nemcsak a levegőbe beszélünk, 
nemcsak tervezünk, hanem meg is valósítjuk. Viszont 
amikor megtudtuk, hogy fenntarthatósági témában 
lesz, akkor elkezdtem aggódni...”

„Azt sem sajnálom egyáltalán, hogy egy adott témán 
belül kellett megvalósítani az akciótervet, mert így 
rávezetett minket arra, hogy tényleg olyat csináljunk, 
amivel a környezetünkön segíthetünk, amire jó lenne, 
ha felhívnák az emberek figyelmét. Ez a kurzus 
nagyon jó volt arra, hogy a mi figyelmünket is felhívja 
erre a problémára. ”
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20 days csellendzs

“To summarize, I can say that this was 

quite a life-changing course. I look at a 

lot of things differently, I am more 

conscious about what and how can we 

do for sustainability.”

“All in all, I liked every minute of this 

course, and I did not regret to choose this 

as my elective. Going vegetarian during a 

course in the university will be a lifelong 

memory for me.”



Diákok 
élményei

„(…) above I’m starting to learn how to ride 
a bicycle which is a huge thing for me since 
I’ve been wanting to for a while but this 
whole project got me more excited.”

„What is more, there were many habits of 
mine that have changed because of the 
course. First of all, I took on cycling in the 
city. As we dug deeper into the sustainable 
transport topic, and learned how 
accessible it is in the city, I switched to 
cycling instead of public transport.”



Állampolgári tudatosság, felelősségtudat?



Kérdés

Hogy működhet a tapasztalati 

tanulás, ha a tantárgy kötelezővé 

válik?


