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Összefoglaló 

A fenntarthatóság pedagógiájának célja egy egész életen át tartó tanulási folyamat. Ezért fontos az 

oktatási intézményekben kialakítani a fenntarthatóságra nevelés oktatáspolitikáját. A fenntartható 

fejlődés pedagógiájának beillesztése az egyetemek tantervi rendszerébe még nem bevett gyakorlat. A 

"zöld egyetemek" elsősorban gazdaságpolitikai szempontok kidolgozásával járulnak hozzá a 

fenntarthatósághoz. Az egyetem teljes oktatási rendszerének megreformálása, a tantervek komplex 

fejlesztése, az interdiszciplináris szemlélet kialakítása az egyes tantárgyi célok összekacsolása 

érdekében legfeljebb csak tervek formájában létezik. 
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Abstract 

The goal of pedagogy for sustainability is to establish life-long-learning processes. Thus, it is essential 

to establish the institutional and educational policy in favor of sustainable education. The introduction 

of pedagogy for sustainability into university curricular systems is still not in practice. "Green 

universities" contribute to sustainability primarily through the elaboration of economic and political 

aspects. The reformation of the total education system of universities, the complex development of 

curricula and the interdisciplinary approach formation ought to be accomplished in favor of 

sustainable development. 
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1. Bevezetés 

 A 2015 utáni időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési program tervezése 2015 

szeptemberében, az ENSZ konferenciájának keretében zárult. A Fenntartható Fejlődési 

Csúcstalálkozón az ENSZ 193 tagállama egyhangúan fogadta el azt a történelmi, új globális 

fejlődési programot, amely 2030-ig a szegénység felszámolását és a fenntartható jövő 

felépítését tűzi ki célul. Az új fenntartható fejlődési program: The 2030 Agenda for 
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Sustainable Development (United Nations, 2015) középpontjában 17 globális, Fenntartható 

Fejlődési cél található (Chin and Jacobsson, 2016). A 4. cél vonatkozik az oktatás 

minőségének javítására a fenntartható fejlődés elérése érdekében. 

 A fenntartható fejlődés fogalma gyakran együtt jár a környezeti nevelés fogalmával. A 

környezeti nevelés és a fenntartható fejlődés fogalma nem azonos, de céljaik óhatatlanul 

összefonódnak. A Tbilisziben 1977-ben tartott környezeti nevelési konferencia 

zárójelentésében találkozunk először a környezeti nevelés fogalmának hivatalos 

meghatározásával (Kalindi, 2014): „A környezeti nevelés egy folyamat, amelyben olyan 

világnemzedék nevelkedik fel, amely ismeri legtágabb környezetét is, törődik azzal, valamint 

annak problémáival. Ismeretekkel, készségekkel, attitűdökkel, motivációval és 

elkötelezettséggel rendelkezik, hogy egyénileg és közösségben dolgozzon a jelenlegi 

problémák megoldásain és az újabbak megelőzésén” (UNESCO, 1978 idézi: Nemzeti 

Környezeti Nevelési Stratégia, 2010, szerk. Vásárhelyi). A környezeti nevelés tehát egyfajta 

környezeti kultúrára nevelés, amely kultúra magába foglalja a környezetre vonatkozó 

ismeretektől a környezetbarát, cselekvő életmódig tartó teljes skálát (Nahalka, 2002; Varga, 

Czippán és Benedict, 2011). 

 1987-ban jelent meg a Bruntland-jelentés, ami a fenntartató fejlődésben látta a 

környezeti problémák megoldását (Scott, 2015). A Közös Jövőnk című jelentés alapján a 

fenntartható fejlődés fogalma alatt a társadalom egyes elemeinek olyan fejlődési folyamatát 

értjük, amely „kielégíti a jelen igényeit anélkül, hogy csökkentené a jövő generációk 

képességét, hogy kielégítsék a saját igényeiket” (WCED, 1987).  

 A fenntarthatóság pedagógiájának célja tehát olyan informált és tevékeny 

állampolgárok nevelése, akik megfelelő magatartásformákkal, szokásokkal, attitűdökkel, 

értékrenddel, kompetenciákkal rendelkeznek ahhoz, hogy lehetővé tegyék a földi ökológiai, 

társadalmi rendszerek fenntarthatóságát (Havas, 2001; Thiengkamol, 2011; Hofman, 2015).  

 A környezettudatosság alakítása megvalósulhat intézményes formában, szervezett 

keretek között, oktatási rendszerben, de ugyanúgy jelen van intézményen kívüli formában is 

(Heyl et. al., 2013). A rendelkezésre álló információk ellenére azonban a fiatalok környezettel 

kapcsolatos tudása és a mindennapi életben tanúsított környezettudatos viselkedése nem 

kielégítő (Kara, Aydos és Aydın, 2015). Környezetünk állapotának fenntartása, megóvása csak 

jelentős társadalmi nézőpontváltozás esetén biztosítható (Havas és Varga, 2006). Ezért fontos 

az oktatási intézményekben kialakítani a fenntarthatóságra nevelés oktatáspolitikáját, 

létrehozva ezáltal a komplex ismeretkészletet tartalmazó, a kognitív és affektív területeket 

egyaránt fejlesztő oktatási programokat (Tung, Huang és Kawata, 2002).  
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 Az elmúlt években egyre több egyetem ismerte fel a felsőoktatás szerepét a 

fenntartható fejlődésben, hiszen a jövő vezetőinek, döntéshozóinak, vállalkozóinak, 

kutatóinak, és nem utolsósorban fogyasztóinak a neveléséért felelősek (Jowett et. al., 2014). A 

fenntartható fejlődés pedagógiájának beillesztése az egyetemek tantervi rendszerébe sajnos 

azonban még nem bevett gyakorlat. Az egyetem teljes oktatási rendszerének megreformálása, 

a tantervek komplex fejlesztése, az interdiszciplináris szemlélet kialakítása az egyes tantárgyi 

célok összekacsolása érdekében legfeljebb csak tervek formájában létezik (Cebrián, Grace 

and Humphris, 2015). 

 

2. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka: úton 

a fenntartható egyetem felé 

 Az Újvidéki Egyetem legfiatalabb, 14-ik egyetemi kara a szabadkai székhelyű Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Kar. Az intézmény 2006. október 16-án kezdte meg működését.  

 A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon 2015-ben kezdődött meg az a felkészülés, 

melynek a végső célja a fenntartható egyetemek rendszerébe történő bekapcsolódás. 

Felismerve azt a tényt, hogy tanítóképző intézményként fontos szerepe van a vajdaságban 

magyar nyelven tanító, leendő pedagógusok elméleti és praktikus tudásának kialakításában, 

egy tervezet kidolgozásába kezdtek, melynek alapvető célkitűzése feltárni azokat a 

lehetőségeket, amelyek megvalósítása által az intézmény hozzájárulhat a környezeti nevelés 

és a fenntarthatóság pedagógiájának terjesztéséhez a vajdasági pedagógusok körében. 

 A Karon máris elindultak olyan kezdeményezések, amelyek az oktatás minőségének 

javítását célozzák a fenntarthatóságra nevelés szempontjából. A Fenntarthatóság 

munkacsoport megalakulásával párhuzamosan a 2015/2016-os tanév első félévében 

megkezdte működését a Fenntarthatóság műhely, amely az egyetemen működő tíz 

tehetséggondozó műhely egyike. A műhely általános célja a tanítóképzős hallgatók 

fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteinek és környezettudatos magatartásának fejlesztése a 

társadalomtudományi- és módszertani tartalmak összekapcsolása, saját tapasztalatokra épülő 

kutatás, valamint a kisiskolások számára szervezett fejlesztő munka által, a fenntartható 

fejlődés elveinek közvetítésével. A műhely munkájának keretein belül az intézmény 2016-ban 

első alkalommal csatlakozott az Európai Fenntarthatóság Hét (European Sustainable 

Development Week) elnevezésű eseményhez egy, a fenntartható fejlődés elveit népszerűsítő 

programsorozat megrendezésével, a minőséges oktatás (4. fenntartható fejlődési cél) 

jegyében. 
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 Társas kapcsolatai szintjén mindenképpen szükség van arra, hogy az intézmény 

oktatói ne magányos tanárokként, hanem egy célirányos csapat tagjaként működjenek együtt 

egymással, és az iskoláskor előtti intézményekben, illetve az általános iskolákban tanító 

pedagógusokkal egyaránt. A 2015/2016-os tanév második félévében 17 olyan továbbképzést 

sikerült akkreditáltatni a Karon, amelyek ennek a célnak az elérését segíthetik. Az egyik 

képzés a környezeti nevelés elméletének és gyakorlatának oktatásáról szól, gyakorló 

pedagógusok részére. A kurzus célja elérni azt, hogy az ezen a képzésen résztvevő 

pedagógusok ismerjék fel a környezeti nevelés fontosságát, szerezzenek a pedagógiai 

gyakorlatukban alkalmazható ismereteket a környezeti nevelésben alkalmazható 

módszerekről, ezek megszervezéséről és lebonyolításáról. A környezeti nevelés módszertani 

elveit alkalmazva képesek legyenek az alsó tagozatos gyerekek környezettel kapcsolatos 

szemléletének formálására. 

 Az előkészületek pedagógiai szintjén az intézmény tantervének hatékonyságvizsgálata 

a cél. A kapott eredmények tükrében dolgozhatja ki a Fenntarthatóság munkacsoport a 

tantervi rendszer megreformálására, a tantárgyak és módszerek hatékonyságának növelésére 

vonatkozó terveket. A megfelelően tanterv kialakítása elsődleges lépés a fenntartható 

egyetemhez vezető úton (Cotton et. al., 2007). Jelen tanulmányunk a tantervi rendszer első 

hatékonyságvizsgálatának eredményeit mutatja be. 

 

3. A kutatás bemutatása 
 

3.1. A kutatás célja 

 A fenntarthatóságra nevelés eredményességének értékelésére az egyik lehetséges 

módszer az, ha felmérjük, hatására milyen attitűdváltozás következik be a megcélzott 

tanulóknál.  Kutatásunk célja feltérképezni, hogy milyen mértékben járul hozzá az intézmény 

oktatási programja a hallgatók környezeti attitűdjének, környezettudatos magatartásának, 

valamint a fenntarthatóság eléréséhez szükséges gondolkodásmódnak a kialakításához. 

A vizsgálat egy nagyobb kutatássorozat részét képezi, amelyben Major és társai (2016) több 

mérőeszköz által elvégzett felmérés eredményeit hasonlítják össze. 

 

3.2. Hipotézisek  

 H1: A mintára jellemző háttérváltozók befolyásolják a környezeti attitűd értékének 

alakulását.  
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 H2: A felmérésben részt vevő hallgatók környezeti attitűdjének értéke a semleges 

érték felett helyezkedik el, mind a négy vizsgált tanévben.  

 H3: A felmérésben résztvevő összes hallgató környezeti attitűdjének értéke nem 

növekszik az egyes tanévek között. Ez azt jelenti, hogy nincs olyan tanév, amelyben a 

tantárgyak kiemelten hozzájárulnak a hallgatók környezeti attitűdének fejlesztéséhez. 

 H4: A vizsgálatban folyamatosan, mind a négy tanévben résztvevő hallgatók 

attitűdértéke növekedést mutat az első (2011/2012) és az utolsó (2014/2015) tanév között.3.3. 

Minta 

 A vizsgálatban az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának 

hallgatói vettek részt. Az adatfelvételekre 2012, 2013, 2014 és 2015 májusában került sor. A 

négy tanév (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 és 2014/2015) során 804 beíratkozott 

hallgatója volt az egyetemnek. Közülük összesen 530 hallgató vett részt a felmérésben.  

 

1. táblázat: A vizsgálatban résztvevő hallgatók 

 beíratkozott hallgatók 

1,2,3,4. évfolyam 

vizsgálatban 

résztvevő 

hallgatók 

% 

2011/2012 201 125 24 

2012/2013 206 118 22 

2013/2014 217 142 27 

2014/2015 180 145 27 

∑ 804 530 100 

 

 A mintának két dimenzióját vizsgáltuk: 

 (1) az első szempont alapján a mintában szereplő összes, 530 hallgató (1. táblázat) 

eredményeit számításba vettük, hogy megállapítsuk, milyen attitűdértékekkel rendelkeznek;  

 (2) a vizsgálat második szempontja a 2011/2012-es tanévben első alkalommal 

beíratkozó hallgatók (N=31) eredményeinek végigkövetése volt a négy tanéven keresztül. 

Ennek alapján mértük fel, hogy a négyéves egyetemi képzés hozzájárul-e a hallgatók 

attitűdértékének növeléséhez. 

 

3.4. A mérőeszköz bemutatása 

 A 2012-2015 között négy alkalommal elvégzett vizsgálatban a RevNEP skálát 

(Revised New Ecological Paradigm Scale) alkalmaztuk (2. táblázat). A skála  az eredeti, 

NEP-skála (New Ecological Paradigm Scale) Dunlap és társai (2000) által felújított 

változata, amelyet Gulyás (2004) adaptált magyar nyelvre. A RevNEP skála nemzetközi 
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szinten leggyakrabban használt eszköz a környezeti attitűd mérésére, a fiatalok és a felnőtt 

populáció körében (Shepard et al., 2015). 

  

2. táblázat: A környezeti attitűdöt mérő tételek besorolása a RevNep kérdőíven (Dunlap et al., 

2000) 

A növekedés korlátai  

(1) A Föld olyan, mint egy űrhajó korlátozott mennyiségű területtel és erőforrással 

(2) Az emberiség létszáma közeledik ahhoz a határhoz, amennyi embert a Föld el tud tartani 

(3) A Föld bővelkedik természeti erőforrásokban, csak meg kell tanuljuk hasznosítani ezeket 

Anti-emberközpontúság 

(1) Az embereknek joga van olyanná változtatni a természetes környezetet, ahogy az az 

igényeiknek megfelel 
(2) A növényeknek és az állatoknak ugyanolyan joguk van élni, mint az embereknek  

(3) Az embert arra teremtették, hogy uralkodjon a természet többi része felett 

A természet egyensúlyának törékenysége 

(1) Ha az emberek beleavatkoznak a természet rendjébe, az gyakran katasztrofális 

következményekkel jár  

(2) A természet egyensúlya elég erős ahhoz, hogy megbirkózzon a modern ipari társadalmak 

hatásaival  
(3) A természet egyensúlya nagyon törékeny és könnyen felborítható 

Az emberi kiváltság elutasítása 

(1) Az emberi leleményesség majd gondoskodik róla, hogy ne tegyük lakhatatlanná a Földet  

(2) Különleges képességeink ellenére még mindig ki vagyunk szolgáltatva a természet 

törvényeinek 

(3) Az emberek eleget fognak megtudni arról, hogy hogyan működik a természet, hogy 

képesek legyenek azt irányítani 
Egy ökológiai válság lehetősége 

(1) Ha a dolgok így mennek tovább, hamarosan egy még nagyobb ökológiai katasztrófát fogunk 

megélni 

(2) Az emberek súlyosan kihasználják a természeti környezetet 

(3) Az emberiségre leselkedő úgynevezett „ökológiai válság”-elképzelés hatalmas túlzás 

 A RevNEP-skála 5 alskálára osztható: (1) A növekedés korlátai; (2) Anti-

emberközpontúság; (3) A természet egyensúlyának törékenysége; (4) Az emberi kiváltság 

elutasítása; (5) Egy ökológiai válság lehetősége. Az alskálák esetében 3 és 15 pont közötti 

pontszámot érhetnek el a kitöltők. A semleges érték, amely felett pozitív attitűdértékről 

beszélhetünk, a 9-es pontszám. A teljes RevNep skála pontszámai 15 és 75 pont közé esnek, a 

semleges értéket így a 38-as pontszám jelenti. A válaszbeállítódás elkerülésének érdekében 7 

tétel fordítottan van megfogalmazva (a 2. táblázatban ezeket az itemeket bold-al jelöltük). 

 

3.5. A vizsgálat eredményei 

 

3.5.1. A háttéradatokra vonatkozó eredmények bemutatása 

 A mintára jellemző egyes szociál-demográfiai tényezők hatással lehetnek az 

eredményül kapott attitűdértékekre (Saraçli, Yilmaz and Arslan, 2014). Ezért felvettük a 
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vizsgált diákok alább felsorolt háttéradatait, hogy összevethessük a felmérés során kapott 

eredményekkel. 

(1) Nem: a vizsgálatban résztvevők 16%-a fiú, 84%-a lány. Ez az arány tükrözi a Kar 

hallgatóinak nemi arányát. 

(2) Lakóhely: a vizsgált hallgatók 54%-a falun, 46%-a városban él. 

(3) Apa legmagasabb iskolai végzettsége: általános iskola: 19%; középiskola: 70%; főiskola 

vagy egyetem: 11%. 

(4) Anya legmagasabb iskolai végzettsége: általános iskola: 19%; középiskola: 66%; főiskola 

vagy egyetem: 15%. 

(5) Tanulmányi átlag: jó/7 (4%); jeles/8 (41%); erős jeles/9 (50%); kitűnő (5%). 

(6) Kedvenc tantárgy: nyelv és irodalom: 32%; társadalomtudományok: 24%; 

természettudományok: 18%; művészetek és testnevelés: 20%; módszertanok: 6%. 

 Az eredmények alapján annak a tényezőnek, hogy a vizsgált személyek melyik 

évfolyamra járnak, meghatározó szerepe van az attitűdértékek alakulásában (r=0,1 p=0,01). 

Az egyutas ANOVA vizsgálat eredményei (F=5,63 p=0,001) alapján negyedik évfolyamos 

hallgatók attitűdértékei szignifikánsan magasabbak, mint az első három évfolyamon tanuló 

hallgatóké: [1, 2, 3. évfolyam]<[4. évfolyam]. 

A tanulmányi átlag szintén összefügg a RevNEP-alskálán (r=0,13 p=0,003) elért eredmények 

alakulásával. Az egyutas ANOVA vizsgálat eredményei (F=3,83 p=0,01) alapján a 8, 9 és 10-

es átlaggal rendelkező hallgatók attitűdértékei szignifikánsan magasabbak, mint a 7-es átlagú 

hallgatóké: [7]<[8,9,10]. 

 A háttérváltozók közül tehát az évfolyam és a tanulmányi átlag változók hatással 

vannak a hallgatóknak az egyes skálákon mért attitűdértékeire. A H1 hipotézis ennek alapján 

részben bizonyítást nyert, mivel vannak olyan tényezők, amelyek befolyással bírnak az 

attitűdértékek alakulására, tehát nem kizárólag az oktatás tartalma határozza meg azokat. 

Ugyanakkor a két változó közvetetten függ az oktatás tartalmától is, mivel az az egyes 

évfolyamok közötti különbségeket és a tanulmányi átlagot is meghatározza.  

 

3.5.2. A vizsgált hallgatók környezeti attitűdjének alakulása a vizsgált tanévek során 

 A felmérés során a H2 feltevésünk az volt, hogy mind a négy tanév alkalmával 

elvégzett felmérés eredményeit tekintve pozitív attitűdértéket mérünk a hallgatóknál. A 

hipotézis azonban nem nyert maradéktalanul bizonyítást minden tanévre vonatkozóan. Ötből 

két alskálánál több tanévben is negatív attitűdöt mértünk. Ezeket az értékeket szürke mezővel 

jelöltük a 3. táblázatban. 
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3. táblázat: A hallgatók környezeti attitűdjének alakulása a vizsgált tanévek során 

Alskálák 

2011/2012 

(N=125) 

2012/2013 

(N=118) 

2013/2014 

(N=142) 

2014/2015 

(N=145) 

semleges 

érték 

Mean Std. 

d

e

v. 

Mean Std. 

d

e

v

. 

Mean Std. 

d

e

v

. 

Mean Std. 

d

e

v

. 

A növekedés korlátai 10,4 2,1 9,8 2,7 11,2 1,8 10,1 2,5 

9 

Anti-emberközpontúság 10,7 2,6 9,9 2,3 10,6 2,1 9,9 2,5 

A természet 

egyensúlyának 

törékenysége 

9,7 2,8 9,5 2,5 7,8 2 8,5 2,4 

  

Az emberi kiváltság 

elutasítása 

9,8 2,1 8,8 2,1 8,4 1,8 9,1 1,9 

  

Egy ökológiai válság 

lehetősége 

12,1 2,3 11,5 2,7 13,1 1,6 12,3 2,5 

Teljes RevNEP skála 52,9 6,7 49,5 5,4 51,3 3,7 49,9 6,8 38 

 

 A „Természet egyensúlyának törékenysége” alskála esetében a harmadik és a 

negyedik vizsgált tanévben, az „Emberi kiváltság elutasítása” askálánál pedig a második és a 

harmadik tanévben a semleges érték alatt maradt a hallgatók környezeti attitűdjének értéke. A 

többi három alskála („A növekedés korlátai”, „Anti-emberközpontúság”, „Egy ökológiai 

válság lehetősége”), és a teljes RevNEP-skála esetében pozitív környezeti attitűdértéket 

elértek el a hallgatók mind a négy vizsgált tanév során (3. táblázat). 

 A H2 hipotézisben foglalt állítás, amely szerint a felmérésben részt vevő hallgatók 

környezeti attitűdjének értéke a semleges érték felett helyezkedik el mind a négy vizsgált 

tanévben, az összes alskálára vonatkozóan nem, de a teljes RevNEP skála átlagát tekintve így 

igazolást nyert. Azoknak az alskáláknak a témakörét, amelyek esetében negatív attitűdértéket 

mértünk a tanulóknál, érdemes lehet beépíteni az egyes tantárgyak tantervébe. Ezáltal 

megismertetve a tanulókkal azokat a tárgyi ismereteket és cselekvési lehetőségeket, amelyek a 

természet egyensúlyának törékenysége, valamint az emberi kiváltság elutasításának 

kérdéskörébe tartoznak. 

 A H3 hipotézisben megfogalmazott állítás szerint a felmérésben részt vevő hallgatók 

környezeti attitűdjének értéke nem növekszik az egyes tanévek között. . A növekedés ugyanis 

azt jelentené, hogy van olyan félév, amelyben az oktatott tantárgyak tartalma a többihez 

képest kiemelten hozzájárul a környezeti attitűd fejlesztéséhez. Mivel a Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Karon egyelőre nem történt meg a tantárgyak tartalmának ilyen irányú szándékos 

átdolgozása egyik félév során sem, ezért feltételezzük, hogy nem növekszik a hallgatók 
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környezeti attitűdje az egyes félévek között. Ez a feltevés az alskálák esetében a második és 

harmadik év között nem bizonyítható, ugyanis itt megfigyelhető volt a növekedés. Mivel 

pedig megfigyelhető az attitűdnövekedés a hallgatók esetében, a H3 hipotézist nem nyert 

teljes egészében igazolást. 

 A második és a harmadik vizsgált tanévet illetően „A növekedés korlátai”, az „Anti 

emberközpontúság”, valamint az „Egy ökológiai válság lehetősége” alskáláknál figyelhető 

meg növekedés a hallgatók attitűdértékében. A harmadik és a negyedik tanév között viszont a 

másik két alskála, „A természet egyensúlyának törékenysége”, és „Az emberi kiváltság 

elutasítása” alskálák esetében növekednek az értékek. Minden észlelt növekedés 

statisztikailag alátámasztott, páros t-próba segítségével vizsgált eltérés. (4. táblázat).  

 

 4. táblázat: A hallgatók környezeti attitűdjének alakulása a vizsgált tanévek során 

Alskálák 

1. tanév 

(N
=1

25

) 

2. tanév 

(N=118) 

változás 

3. tanév 

(N=142) 

változás 

4. tanév 

(N=145) 

változás 

1. és 4. év 

között 

Mean Mean Mean Mean 

A növekedés 

korlátai 
10,4 9,8 

csökken 

t=2,1 p=0,03 
11,2 

növekszik 

t=-4,8 p=0,001 
10,1 

csökken 

t=4,5 p=0,001 
csökken 

Anti-
emberközpont

úság 

10,7 9,9 
csökken 

t=2,4 p=0,01 
10,6 

növekszik 

t=-2,7 p=0,006 
9,9 

csökken 

t=2,7 p=0,006 

csökken 

t=2,5 p=0,01 

A természet egyens. 
törékenysége 9,7 9,5 csökken 7,8 

csökken 

t=5,4 p=0,001 
8,5 

növekszik 

t=-2,5 p=0,01 

csökken 

t=3,7 p=0,001 

Az emberi kiváltság 
elutasítása 9,8 8,8 

csökken 

t=3,4 p=0,001 
8,4 

csökken 

t=1,9 p=0,04 
9,1 

nő 

t=-3,1 p=0,002 

csökken 

t=2,9 p=0,003 

Egy ökológiai 

válság 

lehetősége 

12,1 11,5 csökken 13,1 
növekszik 

t=-5,4 p=0,001 
12,3 

csökken 

t=3,3 p=0,001 
növekszik 

Teljes RevNEP 

skála 52,9 49,5 
csökken 

t=4,3 p=0,001 
51,3 

növekszik 

t=-2,9 

p=0,003  

49,9 
csökken 

t=2,2 p=0,02 

csökken 

t=3,7 

p=0,001 

p0,05 

p0,005 
        

 

 Az eredmények arra utalnak, hogy az adott félévekben előfordulnak olyan tantárgyak, 

amelyeknek a tartalma hozzájárul az említett alskálák által vizsgált attitűdök fejlesztéséhez. 

További kutatások során érdemes lehet tételesen megvizsgálni az adott félévek tantárgyait, 

illetve azok tartalmát, és a hatékony elemeket tovább fejleszteni. A környezeti attitűd 

fejlesztésében kevésbé hatékony tantárgyak tartalmát pedig ki kell bővíteni ebben az 

irányban.  

 Megvizsgáltuk, van-e különbség a 2011/2012-es (N=31), a 2012/2013-as (N=32) és a 

2013/2014-es (N=44) tanévben első évfolyamra iratkozó hallgatók attitűdjében a teljes 

RevNEP skála értékei alapján. Kiderült, hogy a 2011/2012-ben, illetve a két évvel később, 

2013/2014-ben iratkozók csoportja között nincs szignifikáns különbség az egyutas ANOVA 
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vizsgálat eredményei alapján. A 2012/2013-ban beiratkozó hallgatók környezeti attitűdje a 

vizsgált évek átlagát tekintve azonban alacsonyabb, mint a másik két csoport értékei: (F=7,9 

p=0,001): [2011/2012, 2013/2014]>[2012/2013]. További kutatások alkalmával érdemes lehet 

megvizsgálni az alacsonyabb eredményt elérő csoport háttérváltozóit, valamint a tantárgyaik 

összetételét, hogy választ kaphassunk a felmerült különbségekre. 

 A vizsgálatban folyamatosan, mind a négy tanévben megvizsgált tanulócsoport 

eredményeit tekintve nem tapasztaltunk attitűdnövekedést az első és a negyedik tanév között 

sem az egyes alskálák, sem pedig a teljes skála értékeit tekintve (5. táblázat). Ennek alapján a 

H4-es hipotézisben foglalt állítást el kell vetni. Annál is inkább, mert a növekedés korlátai 

alskála esetében szignifikáns csökkenés tapasztalható az első és az utolsó félév értékei között.  

  

 5. táblázat: A folyamatosan vizsgált hallgatók csoportjának (N=31) eredményeinek alakulása 

Alskálák 
2011/2012 2012/2013 

változás 
2013/2014 

változás 
2014/2015 

változás 
1. és 4. év 

között Mean Mean Mean Mean 

A növekedés 
korlátai 

11,1 9,0 
csökken 

t=3,5 p=0,01 
10,2 növekszik 10,1 csökken 

csökken 
t=2,2 

p=0,0

2 
Anti-

emberközpon

túság 

10,7 10,4 csökken 10,9 növekszik 9,9 csökken csökken 

A természet 

egyens. 

törékenysége 

9,6 9,8 növekszik 8,9 csökken 9,3 növekszik csökken 

Az emberi 

kiváltság 

elutasítása 

8,7 8,8 növekszik 8,8 egyenlő 9,1 növekszik növekszik 

Egy ökológiai 

válság 

lehetősége 
12,6 10,8 

csökken 

t=2,7 

p=0,00

7 

13,2 

növekszik 

t=-4,3 

p=0,00

1 

12,4 csökken csökken 

Teljes RevNEP 

skála 
52,8 48,9 

csökken 

t=2,7 

p=0,00

9 

52,1 

növekszik 

t=-2,7 

p=0,00

8 

50,6 csökken csökken 

p0,05 

p0,005 
        

 

 Ugyanakkor vannak olyan alskálák, mégpedig a második és a harmadik tanév 

eredményei között, amelyek esetében szignifikáns növekedés tapasztalható. A harmadik 

tanévben tehát érték olyan hatások a tanulókat, amelyek az egy ökológiai válság lehetősége 

alskála, valamint a teljes skála értékeit tekintve pozitív változást idéznek elő a hallgatók 

attitűdértékében. Ezeknek a hatásoknak a vizsgálata egy következő kutatás tárgyát képezheti 

majd. 
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4. Összefoglaló 

  A vizsgálat során sikerült feltérképezni, hogy milyen mértékben hatékony az Újvidéki 

Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának oktatási programja a környezeti attitűd 

fejlesztése tekintetében. Kiderült, hogy vannak olyan területek, ahol a hallgatók környezeti 

attitűdjének értéke negatív. Ugyanakkor a teljes attitűdskála tekintetében mind a négy vizsgált 

tanévben pozitív attitűdértéket érek el a vizsgált személyek. A második és a harmadik tanév 

között pedig megfigyelhető az attitűdértékek szignifikáns növekedése is a teljes skála 

tekintetében.  

 A RevNEP skála segítségével vizsgálva a tanító-és óvóképzős hallgatók környezeti 

attitűdjét, kiderült, hogy az intézmény oktatás programja jelen állapotában nem képes teljes 

egészében pozitívan befolyásolni a hallgatók környezeti attitűdjének értékét a BA képzés 

időszakában, de tartalmaz olyan lehetőségeket, amelyeket a továbbiakban megfelelően 

kidolgozva lehetővé tehetjük ezen cél elérését.  

 A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon működő Fenntarthatóság munkacsoport 

azon törekvése, hogy felmérje a Kar tantervi rendszerének hatékonyságát a környezeti attitűd 

fejlesztése terén, sikeresnek bizonyult. A tantervnek a környezettudatosságra gyakorolt 

hatékonyságvizsgálata során ugyan nem tudtuk egyértelműen bizonytani, hogy önmagában is 

fejlesztő hatású lenne. Viszont sikerült feltárni azokat a lehetőségeket, amelyeken belül 

érdemes lehet elkezdeni a tanterv ilyen irányú átdolgozását. Megállapítást nyert, hogy a 

továbbiakban szükség lesz a tanterv és az oktatás során alkalmazott módszerek 

hatékonyságának növelésére. Szükség lesz a fenntarthatóság elveinek tervszerű beépítésére az 

egyes tantárgyak rendszerébe, és ennek megfelelően alakítani a tanórán kívüli foglalkozásokat 

is. A továbbiakban a Fenntarthatóság munkacsoport feladata lesz a célzott környezeti 

nevelési programok kidolgozása és megszervezése a Karon belül, valamint a tantárgyi célok 

és feladatok ilyen irányú bővítése a Kar tantervében. Emellett továbbra is szükség lesz olyan 

empirikus vizsgálatok folytatására, amelyek a környezeti attitűd változására irányulnak a 

szabadkai magyar tanítóképzősök körében. 
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