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A jó gyakorlat elnevezése: ENVIRO education
Az esetet lejegyezte: Dr. Viola Tamasova- Dr. Silvia Barnova
1. A jó gyakorlatok kiválasztási szempontja- szempontjai
Az ENVIRO education projekt több különböző dimenzióval bír. A projektben végzett
tevékenységek főként, de nem kizárólag, fiatal felnőttek környezetvédelmi és
környezetmegőrzési oktatására, valamint az ehhez kapcsolódó témákra irányulnak. A
program olyan kisebb, helyi innovatív projektek megvalósítását tűzi ki célul, amelyek
jelentősen hozzájárulhatnak egy meghatározott területen élő emberek életminőségéhez
annak érdekében, hogy ezen személyek szívesen vegyenek részt közösségi munkában,
együttműködjenek egymással és megosszák egymással tudásukat a jobb életkörnyezet
kialakítása érdekében. A projekt lehetőséget kínál arra, hogy megváltoztassa a
gondolkodásukat és növelje ökotudatosságukat.
2.A szervezet/ek, személy/személyek, amely(ek)hez, aki(k)hez köthető a jó gyakorlat
Az Ekopolis Alapítvány (Nadácia Ekopolis) Fair-Trade Partner, és támogatja az igazságos
üzletmenet alapgondolatait. Látomásukban egy olyan fejlett civil társadalom szerepel,
amelynek polgárai felismerik felelősségüket a társadalmi fejlődés és környezetvédelmi
kérdések terén, és akik érdekeltek abban, hogy részt vegyenek a közrend kialakításában, van
bátorságuk kritikai módon gondolkodni, és foglalkoztatja őket, mit hagynak örökségül a jövő
generációira. Az Alapítvány 1991 óta működtet a demokrácia és természetvédelem témáival
kapcsolatos nyílt pályázati programokat.
3.A jó gyakorlat érdekeltjei
A projektet a Slovenská sporiteľňa Alapítvány (Nadácia Slovenskej sporiteľne)
finanszírozza, amely oktatási, egészségügyi és közösségi intézmények tevékenységeit
támogatja, valamint jótékonysági tevékenységet végez. A 2016-os pilot programban hat
régió fiataljai vettek részt a projektben, a második évben a program kilenc régióra terjedt ki.
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4.A jó gyakorlat célja, tevékenységei
Az ENVIRO education projekt célja az, hogy a fenntartható környezet iránt érdeklődő (nem
csak) fiataloknak, középiskolai diákoknak, a tanáraiknak, egyéb felnőtteknek és
szervezeteknek lehetőséget nyújtson arra, hogy megismerjék a klímaváltozással kapcsolatos
kérdéseket, valamint hogy a résztvevők olyan projekteket dolgozzanak ki és valósítsanak
meg, amelyek elősegíthetik a környezeti problémák megoldását, legalábbis helyi szinten. A
projektnek két szakasza van: az elsőben egy interaktív előadássorozatra kerül sor az
“Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz” témájában, amelyen a résztvevők globális környezeti
kérdéseket vitatnak meg szakemberek által vezetett workshopokon. Ezek célja új ötleteket
és innovatív megoldásokat találni az aktuális környezeti problémákra. A második
szakaszban
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fiatalok

olyan

fenntartható

környezeti

projektek

megvalósításán

munkálkodnak gimnáziumokban, szakképző intézetekben és azok közvetlen környezetében,
amelyek segíthetik a változó klímához való alkalmazkodást. A program részeként egy
verseny kerül megrendezésre, amelyben a résztvevők támogatásokat nyerhetnek el a
projektjük megvalósítására.
Mivel a program kedvező fogadtatásra talált a fiatalok között, jelenleg már a 3..évében tart.
A projekt működtetői legújabban egy Instagram versenyt hirdettek iskoláknak “Adj új esélyt
a hulladéknak” címmel. A tevékenység különféle anyagok (PET palackok, műanyag, textil,
papír, stb.) magasztosabb célokra való újrahasznosítását (upcycling) célozza meg, amellyel
új eszközök, hasznos tárgyak és dekorcikkek készülhetnek el. A projekt ezen részének
célcsoportja főként a diákok korosztálya, de felnőttek (tanárok, szülők, stb.) is részt vesznek
benne.
5.A jó gyakorlat által érintett terület/ek
A projekt formális iskolai környezetben – gimnáziumokban és szakképző intézményekben
– és helyi informális környezetekben is megvalósult. Az ENVIROeducation projekt
innovatív tevékenységeinek célja a közösség életminőségének javítása, az egyének és
csoportok kapacitásfejlesztése életkortól függetlenül, tehát az, hogy az egyén megjobbítsa
életkörülményeit olyan tevékenységeken keresztül, amelyekben hangsúlyt kapnak a
közösségi tanulás és közösség fejlesztés kulcsjellemzői. Az előadásokon és workshopokon
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részt vevő fiataloknak lehetőségük nyílik megosztani a tudásukat a közösség más tagjaival,
így a nemzedékek közötti tanulás is megfigyelhető.
6.A jó gyakorlat területi hatóköre
Az ENVIROeducation projekt jelmondata: “Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!”
Az egyes projekteket helyi szinten valósítják meg, de az ország (Szlovákia) összes iskolája
részt vehet bennük. A 2016-os próbaévben Banská Bystrica (Besztercebánya), Košice
(Kassa), Zvolen (Zólyom) és Poprad régiók kerültek bevonásra, míg 2017-ben a Banská
Bystrica, Zvolen, Brezno (Breznóbánya), Rimavská Sobota (Rimaszombat), Banská
Štiavnica (Selmecbánya), Prešov (Eperjes) és Košice fiataljai vehettek részt a
tevékenységekben.
7. A jó gyakorlathoz szükséges feltételek (technikai, humán, pénzügyi)
A non-profit és civil szervezetek kulcsszerepet játszanak a környezeti projektek
kezdeményezésében és megvalósításában, a megfelelő partnerek felkutatásában, azok
motiválásában és a lehetőségek megteremtésében. Az ilyen projekteknél erősen tanácsos
iskolai partnereket keresni, hiszen az iskolák a közösségben elfoglalt különleges
helyzetüknél fogva erős hatást gyakorolnak az egész iskolai közösségre a diákokat, a
szülőket és egyéb családtagokat is beleértve, nem is beszélve az iskola partnereiről, a helyi
hatóságokról és egyéb intézményekről. Egy másik tényező az, hogy a fiatalokat könnyebb
bevonzani, mint más korcsoportokat, és lelkesedésük más korcsoportok tagjait is
motiválhatja. Ha a projekt országos vagy akár nemzetközi szinten is megvalósításra kerül,
fontos erős partnereket találni, akik hajlandók pénzügyileg támogatni a projekt minden
szakaszát, valamint részt vállalnak a személyi költségek fedezetének megteremtésében.
Ami a helyi szinten kivitelezett projekteket illeti, a személyi költségek nem olyan magasak,
és az összes tevékenység önkéntes alapon is megvalósítható. A pénzügyileg megterhelőbb
projektek esetében helyi szponzorok segíthetnek.
projektnél különbözők.
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8. A jó gyakorlat eredményei, rövid-, közép- és hosszú távú hatása
Az ENVIROeducation projekt nemcsak a fiatalok klímaváltozással kapcsolatos tudását
bővíti és növeli tudatosságukat a veszélyekkel kapcsolatban, de ráadásul arra motiválja őket,
hogy a helyi közösségekkel együttműködve saját kreatív és innovatív megoldásaikkal
álljanak elő a saját környezetük problémáira. Így a projekt nem csak a megvalósításában
részt vevő fiatalokra és fizikai környezetükre gyakorol jó hatást, de az ökológiai
környezetükben élő emberekre és a társadalom egészére szintúgy.
9.A jó gyakorlat fenntarthatósága
Számos kiválasztott projekt több évre pályázati támogatást nyert, így a közeljövőben lehet
számítani ezen tevékenységek folytonosságára és fenntarthatóságára. Azután a
tevékenységek folytatása és a projektek működtetésének anyagi forrásai már a résztvevők és
közösségük hajlandóságán múlnak. Az anyagi és műszaki követelmények minden projektnél
különbözők.
10.A jó gyakorlat adaptálhatósága
Az ENVIRO education projekt bármilyen országban vagy régióban megvalósítható
amennyiben van olyan alapítvány vagy non-profit szervezet, amely támogatja a
tevékenységeket. A résztvevő iskolák/helyi közösségek projektjei a sikeres megvalósítást
követően inspirálhatnak más kisebb közösségeket függetlenül attól, hogy különböző
szervezetek finanszírozzák-e őket, vagy sem.
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