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LÉNYEGÉBEN ÚJ GONDOLKODÁSMÓDRA

LESZ SZÜKSÉGÜNK, HA AZ EMBERISÉG

TÚL AKAR ÉLNI.

A következő 50 évben arra leszünk
hivatva, hogy megéljük a
fenntarthatóság, a fenntartható
társadalom és gazdaság felépítésének
nagy kihívását. Európai polgárokként
mindannyiunk kötelessége megvédeni
és javítani a minket körülvevő
környezetet, mert ez azt jelenti, hogy
jobban élünk.
Az Európai Unió az elmúlt 30 évben
megsokszorozta kezdeményezéseit:
politikák, szabályozások, ellenőrzések,
szennyezés elleni beavatkozások,
környezetvédelmi innovációkkal
kapcsolatos kutatások,
figyelemfelkeltő intézkedések stb.,
bizonyítva, hogy a növekedés
környezeti szempontból fenntartható.

A következő években további
munkahelyek jönnek létre, hogy
kielégítsék a másodlagos
nyersanyagok teljesen működő piaca
által generált várható keresletet.
Az egész életen át tartó tanulás
perspektívájában a fenntartható
fejlődésre irányuló oktatásnak
nemcsak át kell hatnia a teljes iskolai
ciklust, a gyermekkortól az egyetemig
és a szakmai képzésekig, hanem
tovább kell folytatódnia, amíg össze
nem olvad az egész életen át tartó
tanulással, valamint a nem formális és
informális oktatással, amely bárkit
megcéloz, velük szinergiában és
konzisztenciában haladva.



HA VAN JÖVŐ, AZ ZÖLD LESZ.

Öt olaszországi (Petit Pas aps),
spanyolországi (ASOCIACION
CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA),
magyarországi (KREATEAM
EGYESULET), franciaországi
(Graphistes de l'Ombre) és romániai
(ACTA) szervezetből álló konzorcium
tekintette át a felnőttek viselkedésével
kapcsolatos nemzetközi
tanulmányokat a környezettel
kapcsolatban.
Új készségek elsajátításához vagy a
meglévők élesítéséhez a folyamatos
tanulás előnyös, mert az a konkrét
eredmény életstílussá válik, így aligha
felejthető el. Ráadásul az edzés nem
csak az agy táplálásáról szól, hanem
az ember egészéről.
A jelenlegi e-könyv segít a felnőtt
szervezeteknek olyan beavatkozási
stratégiák kidolgozásában és
alkalmazásában, amelyek a
környezetvédelemmel kapcsolatos
konkrét ismereteket és készségeket
továbbítják a felnőtteknek, és
tanácsokat adnak a környezetvédelem
érdekében tett lépésekre vonatkozóan.

A konzorcium módszertant határoz
meg olyan tevékenységek
felkutatására, adaptálására vagy
létrehozására, amelyek segítségével a
taktikai beavatkozások
operacionalizálhatók, összhangban a
szervezet stratégiájával.
Ezen túlmenően a bevált gyakorlatok
hasznos hátizsákként szolgálhatnak
azon szervezetek számára, amelyek
célja, hogy a környezetvédelemmel
kapcsolatos speciális ismereteket és
készségeket adják át a felnőtteknek, és
tanácsokat adjanak a
környezetvédelem érdekében tett
lépésekre vonatkozóan.
Minden bevált gyakorlat tartalmaz
releváns információkat és
hivatkozásokat a megvalósításához,
például egy általános leírást, ki
valósította meg a jó gyakorlatot,
honnan lehet visszakeresni, mi a
célközönség, mik a célok és a tanulási
eredmények, és hogyan kell
megvalósítani , melyek a sikertényezők
és a várható hatás.



A ZÖLD FORRADALOM A LEGJOBB

FORRADALOM

A projekt a következő eredményeket
érte el:
Módszerek és technikák gyűjteménye a
zöld ismeretek és készségek felnőttek
számára történő továbbítására
interaktív és részvételen alapuló
műhelyeken keresztül.
Együttműködési mechanizmus a
Facebookon az éghajlattal és a
környezettel kapcsolatos bevált
gyakorlatok megosztására és
megvitatására. Ezt a virtuális teret
azzal a szándékkal hozták létre, hogy
fejlesszék a felnőttek készségeit és
erősítsék őket
Jó gyakorlati útmutató a felnőttekkel
foglalkozó szervezetek számára, hogy
inspirálják az oktatókat.

Ebben az útmutatóban előkészítő
tevékenységeket, a legjobb gyakorlatok
kutatását találja a környezetvédelem
megközelítéséhez. Minden partner
kutatásvezetőt jelölt ki. A kutatási
terület partnerszervezeteket, nemzeti
szervezeteket és nemzetközi szintű
gyakorlatokat foglal magában.
A kutatás három szakaszból áll: a
gyakorlatok azonosítása, összegyűjtése,
validálása és értékelése, hogy a
felnőttek kritikusan elemezhessék a
környezet érdekében megteendő
intézkedéseket.



TARTALOM

 1.4R: Csökkentés,
újrafelhasználás,
újrahasznosítás és
hasznosítás
2. Élet- és Környezetvédelmi
Egyesület
3. Szinkronitás, 1. szövetkezeti
csomópont a körforgásos
gazdaságban
4. Eger klímaplatformot
hozott létre
5. Oktató műhelyek az
ökokészségek fejlesztésére
6. Zöld forradalom
7. Zöld körgyűrű
8. Capte SAS,
mezőgazdasági
erdőgazdálkodás Dél-
Franciaország és külföldi
területek között

9. Kerékpárral a tudatos
környezetvédelem felé
10. Zöld szív
11. Környezeti nevelési
tevékenység
12. Ökológiai központ
zöldterület
13. Viola park
14. Amatis, ökológiai léghűtés
Marseille-ben
15. Biosokadalom
16. Didaktikai útmutató a
környezeti neveléshez



4R
CSÖKKENTÉS, ÚJRAFELHASZNÁLÁS,

ÚJRAHASZNOSÍTÁS ÉS HASZNOSÍTÁS
PETIT PAS APS

BEVEZETÉS
Olaszországban elsőként a
szelektív hulladékgyűjtéssel
foglalkozó oktatási központ,
amelyet Pisa önkormányzata és
a szolgáltatást a tartomány
egész területén irányító Geofor
cég nyitott meg.

TANULÁSI
EREDMÉNYEK
A hulladék újrafelhasz-
nálásának tudatosítása, a
szelektív gyűjtéssel kapcsolatos
fogalmak elsajátítása, hogy
azokat az egész közösséggel
meg lehessen osztani.

INTÉZMÉNY
Pisa és Geofor önkormányzata

A GYAKORLAT /
BEAVATKOZÁS
TÍPUSA
Nem formális oktatás
Projektek



4R
CSÖKKENTÉS, ÚJRAFELHASZNÁLÁS,

ÚJRAHASZNOSÍTÁS ÉS HASZNOSÍTÁS
PETIT PAS APS

MÓDSZERTANI
MEGKÖZELÍTÉS
Szemtől szemben

Mi: Oktatási központ
Miért: A hulladékkal kapcsolatos
tudatosság növelése a közösségben, az
újrahasznosítás arányának növelése, a
körkörös gazdaságról szóló oktatás
Mikor: Mindig
Ki: Helyi közösség
Helyszín: Pisa, Olaszország
Hogyan: Megtanulva szétválogatni a
hulladékot és kevesebbet termelni
belőlük

HATÁS
Valójában ez egy jó gyakorlat,
amely az egész közösséget
pozitívan befolyásolta. Kezdve
fiatalokkal, akik nagyon hasznosak
voltak a felnőttek körében történő
figyelemfelkeltésben.

SIKERFAKTOROK
Elérhetőség
Interaktivitás



SYNCHRONICITY, 1. SZÖVETKEZETI
KÖZPONT A KÖRFORGÁSOS

GAZDASÁGBAN
GRAPHISTES DE L'OMBRE

BEVEZETÉS

A hulladéklerakók
kezelésének optimalizálása
A rövidzárlat kialakulása
Szén-dioxid-mentes
logisztikai megoldások
népszerűsítése
Mesterséges intelligencia
használata

A Synchronicity projekt a
Nicolas Hulot francia
környezetvédelmi miniszter
2018-as lemondását követő
klímamenetek eredményeként
született meg.
Összeköti a változás szereplőit,
hogy különböző, a környezet
érdekében végzett
cselekvésekben működjenek
együtt, négy fő téma köré:

TANULÁSI
EREDMÉNYEK
Kísérő innovatív projektek

INTÉZMÉNY
A Synchronicity egy marseille-i
székhelyű nonprofit szervezet

A GYAKORLAT /
BEAVATKOZÁS
TÍPUSA
Egyszerűsített részvénytársaság



MÓDSZERTANI
MEGKÖZELÍTÉS
Szemtől szemben

Mi: Oktatási központ
Miért: A hulladékkal kapcsolatos
tudatosság növelése a közösségben,
az újrahasznosítás arányának
növelése, a körforgásos gazdaságról
szóló oktatás.
Mikor: Mindig
Ki: Helyi közösség
Helyszín: Marseille, Franciaország
Hogyan: Megtanulva szétválogatni a
hulladékot és kevesebbet termelni
belőlük

SIKER FAKTOROK
Elérhetőség
Interaktivitás
Replikálhatóság

HATÁS
Példa a „Piactól a partraszállásig”
projektre: digitális piac létrehozása,
promóció, valamint a helyi
kistermelők élelmiszertermékeinek
kerékpárral és hajtásponton történő
szállítása, hogy segítse
termelésüket a koronavírus idején
(https ://www
.facebook.com/dumarcheaupalier)
2500 kosarat osztottak ki 200 000
eurós forgalomért

SYNCHRONICITY, 1. SZÖVETKEZETI
KÖZPONT A KÖRFORGÁSOS

GAZDASÁGBAN
GRAPHISTES DE L'OMBRE



EGER KLÍMAPLATFORMOT HOZOTT
LÉTRE
KREATEAM

BEVEZETÉS
Sikeresen pályázott Eger
önkormányzata a Széchenyi
2020 Környezetvédelmi és
Energiahatékonysági Operatív
Programra. A város
klímastratégiája a „Helyi
klímastratégia kialakítása és
klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás Egerben”
című projekt keretében kerül
kialakításra.

TANULÁSI
EREDMÉNYEK
A regionális és helyi
döntéshozók és a lakosság
klímaváltozással kapcsolatos
ismereteinek bővítése, a
témához kapcsolódó helyi
tevékenységek koordinálása, a
klímaváltozás szakmai
kommunikációjának hosszú
távú feltételeinek biztosítása

INTÉZMÉNY
Eger Önkormányzata

A GYAKORLAT /
BEAVATKOZÁS
TÍPUSA
A politikai döntéshozók
beavatkozása
Projektek



MÓDSZERTANI
MEGKÖZELÍTÉS
Szemtől szemben/ Online

Mi: Tudatosságnövelő platform
Miért: A regionális és helyi
döntéshozók és a közvélemény
klímaváltozással kapcsolatos
ismereteinek bővítése
Mikor: Mindig
Ki: Helyi közösség
Helyszín: Eger, Magyarország
Hogyan: A klímaváltozással
kapcsolatos feladatok és
intézkedések összehangolása

HATÁS
Lakossági szintű közvitára kerül a
„Helyi klímastratégia kialakítása és
klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás Egerben” című
program.

SIKER FAKTOROK
Elérhetőség
Replikálhatóság

EGER KLÍMAPLATFORMOT HOZOTT
LÉTRE
KREATEAM



OKTATÁSI MŰHELYEK AZ ÖKO-
KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSÉRE

ACD LA HOYA

BEVEZETÉS
A „Környezeti nevelés” sorozatból
származó „Oktatási műhelyek az öko-
készségek építésére”: azon készségek
visszaszerzése, amelyek lehetővé
teszik mindennapi életünk környezeti
hatásainak csökkentését és ellenálló
képességünk növelését, a „Környezeti
nevelés” sorozat célja, hogy erőforrás
legyen oktatók, megfigyelők,
társadalmi aktivisták számára. és más
emberek, akik érdeklődnek a
gyakorlati, szórakoztató és gazdagító
műhelyek szervezése iránt az öko-
készségek fejlesztésére. A bemutatott
javaslatok sora sokrétű: a saját
tisztítószereink elkészítésének
megtanulásától a környezetre vagy
egészségre káros vegyszerek nélkül, a
saját kerti komposzt vagy
virágcserepek előállításáig az
általában a szemétbe kerülő szerves
hulladékkal.

TANULÁSI
EREDMÉNYEK
Az emberek megtanulják,
hogyan készítsünk saját
tisztítószereinket agresszív
vegyszerek nélkül a környezetre
vagy az egészségre, készítsünk
saját komposztot a kertbe vagy
virágcserépbe szerves
hulladékból, amely általában a
szemétbe kerül, praktikus,
szórakoztató és gazdagító
műhelyek az öko-készségek
fejlesztésére.

INTÉZMÉNY
Spanyol Kormány

A GYAKORLAT /
BEAVATKOZÁS
TÍPUSA
Kormányzati szervek



MÓDSZERTANI
MEGKÖZELÍTÉS

Online
 

Mi: Kormányzati tanfolyam
Miért: Mutasd meg, hogyan
csökkenthetjük mindennapi életünk
környezetterhelését
Mikor: Mindig
Ki: Helyi közösség
Hol: Spanyolország
Hogyan: A kurzuson belüli módszerek
alkalmazásával

HATÁS
Ez a jó gyakorlat pozitív hatással
volt a résztvevőkre. Első alkalommal
főként felnőttek vettek részt a
tanfolyamon, most pedig felhívják
mások figyelmét.

SIKER FAKTOROK
Elérhetőség
Attractivenes
Műszaki megvalósíthatóság

OKTATÁSI MŰHELYEK AZ ÖKO-
KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSÉRE

ACD LA HOYA



ZÖLD FORRADALOM
ACTA CENTER

BEVEZETÉS
A „Green Revolution” egy non-
profit szervezet Bukarestben,
Romániában, amely támogatja
a szennyezés csökkentése
elsősorban a városi területeken,
oktatási projektek lebonyolítása
abban az irányban az országban.

TANULÁSI
EREDMÉNYEK
A környezetszennyezés okainak
tudatosítása és megértése,
valamint ismerete
alternatív közlekedési eszközök
(különösen a kerékpár, amely a
legtöbb célpontja
ennek a szervezetnek a
projektjei), amelyek kevésbé
károsak a környezetre.

INTÉZMÉNY
Bukarest önkormányzata

A GYAKORLAT /
BEAVATKOZÁS
TÍPUSA
NGO



MÓDSZERTANI
MEGKÖZELÍTÉS
Szemtől szemben / Online

Mi: Különféle helyi oktatási projektek
Miért: Az emberek oktatása és a
környezetszennyezéssel kapcsolatos
tudatosság felkeltése érdekében
és egyéb környezeti problémák,
amelyekkel szembesülünk.
Mikor: Mindig
Ki: Helyi közösség
Helyszín: Bukarest, Románia
Hogyan: A környezet védelmét
szabályozó törvények javaslatával
(E törvények közül 5-öt már
jóváhagyott a kormány és
országosan megvalósított), a
gyermekeknek szóló oktatási projektek
megvalósítása és
felnőttek és a közlekedéssel
kapcsolatos különféle projektek révén,
csökkentése érdekében
az autók/egyéb járművek által okozott
szennyezés, amelyek gázzal vagy
elektromos árammal üzemelnek
hajtású.

HATÁS
Ennek a jó gyakorlatnak az a
hatása, hogy a fiatalabb generáció
egyre több
részt vesz, a cselekvés első lépése az
oktatás és a tudás megszerzése,
ez az egyik olyan dolog, amin ez a
szervezet folyamatosan dolgozik.

SIKER FAKTOROK
Elérhetőség
Vonzerő
Hatékonyság
Replikálhatóság

ZÖLD FORRADALOM
ACTA CENTER



ZÖLD KÖRGYŰRŰ
PETIT PAS APS

BEVEZETÉS
A Tangenziale Verde egy
nagyvárosi pufferterület, amelyet
zöldövezetnek és parkoknak
szántak, Borgaro Torinese, Settimo
Torinese és Torino települések
között. A név onnan ered, hogy a
szóban forgó terület Torinó északi
körgyűrűje közelében fejlődik.
Létrehozását a parkban lévő három
önkormányzat által támogatott
PRUSST 2010 terv írja elő, amely a
második helyen végzett az
államilag támogatott projektek
között.

TANULÁSI
EREDMÉNYEK
Annak fontossága, hogy
zöldterületek közelében
lehessen élni. Annak tudata,
hogy mennyi jót tesznek
bolygónkkal.

INTÉZMÉNY
Kormányzat, helyi politika,
érdekelt önkormányzatok
Piemonte-ban, Észak-
Olaszországban

A GYAKORLAT /
BEAVATKOZÁS
TÍPUSA
Projektek



MÓDSZERTANI
MEGKÖZELÍTÉS
Szemtől szemben

Mit: Ebben az ágazatban erdőfelújítási
és -védelmi beavatkozások, tavak
helyreállítása, kerékpárutak építése,
bővítése, kastélyok és kulturális
épületek helyreállítása valósul meg.
Miért: A városi parkokat és a regionális
parkokat összekötő településközi park
létrehozása, „Zöld körgyűrű” néven. Ez
a meghatározás azt jelenti, hogy
ahogy az autópályák a különböző
emberi populációk összekapcsolását
szolgálják, ez a fontos kommunikációs
útvonalak között kivágott folyosó
ugyanúgy összeköti az egyébként
elszigetelten maradó állat- és
növénypopulációkat.
Mikor: A projektet 2006-ban hagyták
jóvá, formát öltött és folyamatban
van.
Kik: Kormányzat, helyi politika,
érdeklődő önkormányzatok és
állampolgárok.

ZÖLD KÖRGYŰRŰ
PETIT PAS APS

MÓDSZERTANI
MEGKÖZELÍTÉS
Hol: Torino nagyvárosának északkeleti
negyedének hatalmas területét fedi le,

a Stura-patak és a Pó folyó között.
Hogyan: A Zöld Körút kezdete előtt a
Fővárosi Park területén az egyetlen
létező, nyilvánosan használható park a
Remény Oázisa volt. A Po Park,
Castelverde és a projekt által érintett
területek elhanyagolt állapotban
voltak, elfojtották a szomszédos
infrastruktúrák vagy ipari üzemek,
vagy mezőgazdasági célokat
szolgáltak. Ez utóbbi monokultúrás
típusú volt, főleg gabonafélék, a fő
termesztett fajok a kukorica, az árpa, a
szója és a búza volt.



HATÁS
Ennek a jó gyakorlatnak a hatása a
területre gyakorolt hatása minden
bizonnyal nagyon pozitív. A környék
lakóira, a lakosság túlnyomó
többségére vonatkozó is elkezdte
korlátozni az autóhasználatot.

SIKER FAKTOROK
Elérhetőség
Vonzerő
Replikálhatóság

ZÖLD KÖRGYŰRŰ
PETIT PAS APS

 



CAPTE SAS, AGROERDÉSZET DÉL-
FRANCIAORSZÁG ÉS KÜLFÖLDI

TERÜLETEK KÖZÖTT
GRAPHISTES DE L'OMBRE

BEVEZETÉS
Környezetszennyezés,
Mezőgazdaság és Élelmiszer,
Biodiverzitás, Környezeti nevelés

A CAPTE a 2050-re várhatóan a
globális felmelegedés és a globális
szén-dioxid-semlegesség elleni
küzdelem mellett elkötelezni kívánó
cégeknek kínálja, hogy a
szabályozási korlátokon kívül
hozzájáruljanak
ültetvényprogramok
finanszírozásához
Franciaországban vagy külföldön.
Ez a megközelítés a CSR-jük
(társadalmi és környezeti
felelősségvállalás) része, főleg
három formában: önkéntes szén-
dioxid-hozzájárulás, betelepítés
vagy fa-szponzoráció.

TANULÁSI
EREDMÉNYEK
Fiatalok és felnőttek
önkéntesként vehetnek részt az
e tevékenység által kínált
műhelyekben, valamint
partnerként társulhatnak cégek.

INTÉZMÉNY
CAPTE SAS

A GYAKORLAT /
BEAVATKOZÁS
TÍPUSA
Egyszerűsített részvénytársaság



MÓDSZERTANI
MEGKÖZELÍTÉS
Szemtől szemben

Mit: Indítás zöld tevékenységgel
Miért: Fel kell hívni a figyelmet az
agroerdészet iránti érdeklődésre a
közösségben, támogatni a helyieket
Mikor: Mindig
Ki: Helyi közösség
Hol: Dél-Franciaország, világszerte
Hogyan: megtanulunk fát ültetni

HATÁS
Fák támogatása: 17 000 fa ültetése
folyik Tunézia és Közép-Amerika
száraz területeinek populációinak
támogatására.

SIKER FAKTOROK
Műszaki megvalósíthatóság
Replikálhatóság

CAPTE SAS, AGROERDÉSZET DÉL-
FRANCIAORSZÁG ÉS KÜLFÖLDI

TERÜLETEK KÖZÖTT
GRAPHISTES DE L'OMBRE



KERÉKPÁRRAL A TUDATOS
KÖRNYEZETVÉDELEM FELÉ

KREATEAM

BEVEZETÉS
A HungAIRy Life integrált projekt
olyan jó akció a megyeszékhelyen,
hogy közösségi kerékpáros
rendszert építsenek ki. Ennek célja a
környezetbarát közlekedési módok
népszerűsítése - alternatív
megoldást kínál az egri közösségi
kerékpáros rendszer. Megkezdődtek
a rendszer alapozási munkálatai; a
közbeszerzési eljárás lezárult.

TANULÁSI
EREDMÉNYEK
A program nyolc évre
tervezetten tíz várost érint,
köztük Egert. Szerintük a város
levegőminőségével kapcsolatos
egyik legjelentősebb probléma
a közlekedésből származó
légszennyezés. Emiatt a
figyelemfelkeltő kampányokon
túl további eszközökre van
szükség.

INTÉZMÉNY
HungAIRy Life NGO

A GYAKORLAT /
BEAVATKOZÁS
TÍPUSA
Nem formális oktatás
Projektek



MÓDSZERTANI
MEGKÖZELÍTÉS
Szemtől szemben

Mi: Tudatosságnövelő platform
Miért: A regionális és helyi résztvevők
ismereteinek bővítése az alternatív
közlekedésről
Mikor: Mindig
Ki: Helyi közösség
Helyszín: Eger, Heves megye
Hogyan: Az alternatív közlekedéssel
kapcsolatos feladatok és intézkedések
összehangolása

HATÁS
A rendelkezésre álló információk
szerint a projektben részt vevő
önkormányzatok felvilágosító
kampányokat indítanak, amelyek
célja a levegőminőség javítását
célzó intézkedések népszerűsítése a
településeken. Ezek kiemelt pontjai
a környezetbarát tüzelési módok
bemutatása, a jó gyakorlatok
átadása, az alternatív közlekedési
módok népszerűsítése.

SIKER FAKTOROK
Elérhetőség
Replikálhatóság

KERÉKPÁRRAL A TUDATOS
KÖRNYEZETVÉDELEM FELÉ

KREATEAM



ZÖLD SZÍV. KÖRNYEZETI NEVELÉSI
TEVÉKENYSÉG

ACD LA HOYA

BEVEZETÉS
Környezeti nevelési műhelyek és
tevékenységek minden korosztályú
fiataloknak és gyermekeknek,
valamint más csoportoknak, például
egyesületeknek, városi tanácsoknak
stb.
Egyesületek, városi önkormányzatok,
kézműves vásárok szervezői,
környezetvédelmi, élelmiszeripari,
ökológiai, egészségügyi hetek stb.,
önkormányzatok, falusi turisztikai
tevékenységet irányító cégek stb.
számára kínált tevékenységek. A
workshopok a Zöldszív Környezeti
Oktatási Központ helyiségeiben
tarthatók Alicante (Spanyolország),
vagy bárhol Spanyolországban.

TANULÁSI
EREDMÉNYEK
A Környezeti Nevelés területéhez
kapcsolódó elméleti és gyakorlati
ismeretek elsajátítása vagy
bővítése bizonyos területeken
végzett tevékenységekkel,
amelyek lehetővé teszik a
kézműves ipar vagy a falusi
turizmus területén oktatók és
vállalkozók számára egyaránt
alkalmas szakmai specializációt.

Ezek olyan kurzusok, amelyek
nagyon specifikus Környezeti
Nevelési tevékenységek
gyakorlatán alapulnak, amelyek
során a hallgatók interakcióba
lépnek a különböző
tananyagokkal és technikákkal,
olyan ismereteket sajátítanak el,
amelyek "nem szerepelnek a
könyvekben", és amelyeket a
tapasztalatok révén azonnal a
gyakorlatba is átültethetnek. a
kurzuson megszerzett, rendre
megszilárdítva a kérdéses
tantárgy elméleti ismereteit.

INTÉZMÉNY
Corazón Verde, Alicante,
Spanyolország

A GYAKORLAT /
BEAVATKOZÁS
TÍPUSA
Tanfolyamok



MÓDSZERTANI
MEGKÖZELÍTÉS
Szemtől szemben

Mi: Corazón Verde
Miért: A résztvevők képességeinek
fejlesztése és a környezeti neveléssel
kapcsolatos különböző módszerek
bemutatása
Mikor: Minden hónapban
Ki: Helyi közösség
Helyszín: Alicante, Spanyolország
Hogyan: A különböző tanfolyamokon
található módszerek elsajátításával.

HATÁS
Ez a bevált gyakorlat különböző
módszereket és tevékenységeket
mutatott be a résztvevőknek,
amelyeket mindennapi életük során
használhatnak a környezet pozitív
befolyásolására.

SIKER FAKOTOROK
Vonzerő
Interaktivitás
Műszaki megvalósíthatóság

ZÖLD SZÍV. KÖRNYEZETI NEVELÉSI
TEVÉKENYSÉG

ACD LA HOYA



ÖKOLÓGIAI KÖZPONT ZÖLDTERÜLET
ACTA CENTER

BEVEZETÉS
A „Centrul Ökológiai Zöldterület”
egy nem kormányzati szervezet,
amely támogatja
és olyan tevékenységeket
népszerűsít, amelyek segítik a
környezet védelmét. Igyekeznek
azonosítani a romániai
problémákat, és felvilágosítani
róluk a közvéleményt
tudatosságot teremteni.

TANULÁSI
EREDMÉNYEK
Oktatási projektek
megvalósításával és a
környezetszennyezés ellen
lépnek fel a turizmus növelése
Románia egyes területein, hogy
az emberek, főleg a
származásúak.
A városi területek
megtapasztalhatják a
természet által kínált értékeket,
és láthatják, milyen törékenyek
akkor vannak, amikor nem
vigyázunk rájuk. Harmonikus
kapcsolatokat hoznak létre
közöttük a természet, az
emberek és az emberek
megtanulják tisztelni a
környezetet a sajátjukon
keresztül
projektek.

INTÉZMÉNY
Ghimpati-Giurgiu, Románia

A GYAKORLAT /
BEAVATKOZÁS
TÍPUSA
Nem formális oktatás
Projektek



MÓDSZERTANI
MEGKÖZELÍTÉS
Szemtől szemben / Online

Mit: Cselekvés és tudatosság
terjesztése a fontosságáról
védeni a környezetet.
Miért: Megőrizni a természetet
olyannak, amilyen most van.
Mikor: Mindig
Ki: Helyi közösség
Helyszín: Ghimpati-Giurgiu, Románia
Hogyan: Cselekvés és tudatosság
terjesztése különböző projekteken
keresztül
a környezetvédelem terén,
célcsoportként is
gyerekek vagy felnőttek

HATÁS
Ennek a jó gyakorlatnak az a
hatása, hogy az emberek elkezdték
másként látni a természetet
fényt, és egyre többen érdeklődtek
az általa bemutatott projektek iránt
Egyesület. Néhány iskola
bekapcsolódott, és környezeti
nevelési órákat tartottak
hely.

SIKER FAKTOROK
Vonzerő
Replikálhatóság
Hatékonyság
Elérhetőség

ÖKOLÓGIAI KÖZPONT ZÖLDTERÜLET
ACTA CENTER



VIOLA PARK
PETIT PAS APS

BEVEZETÉS
A Viola Park lesz a legszebb és
legdrágább sportközpont
Olaszországban. A cél a sport és a
fenntarthatóság ötvözésére
alkalmas komplexum építése
Olaszországban először, nyolc
szintetikus és természetes pályával,
22 hektáron (melyek közül az egyik
fűtéssel és világítással van ellátva),
alacsony és vízszintes épületekkel,
valamint két kis stadionnal. zöld
környezetben, ahol több mint 1000
fa és 50 000 bokor található.

TANULÁSI
EREDMÉNYEK
A tanulási eredmények egy
fenntartható és 365/365
napon keresztül teljes
mértékben használható terület
lesz a szurkolók és a futballklub
minden tagja, de általában a
polgárok számára is. Ez egy
nagyszerű példa az olasz
futball számára, amely
fenntarthatóbb akar lenni, mint
valaha.

INTÉZMÉNY
Az ACF FIORENTINA és Bagni a
Ripoli és Firenze
önkormányzata.

A GYAKORLAT /
BEAVATKOZÁS
TÍPUSA
Projektek



MÓDSZERTANI
MEGKÖZELÍTÉS
Szemtől szemben

Mi: A Fiorentina úgy döntött, hogy 85
millió eurót fektet be ennek a
sportközpontnak az építésére, amely
az összes férfi és női kategóriának ad
otthont. Minden értelemben
élvonalbeli sportcentrum lesz, hiszen
teljesen fenntartható anyagból készül
majd.
Miért: Mert az új Fiorentina cég zöld és
fenntartható teret szeretne adni,
amelyet minden toszkán lakos
használhat.
Mikor: A munkálatok 2021 elején
kezdődtek, és várhatóan 2022 végén
fejeződnek be.
Ki: Acf Fiorentina és Bagno di Ripoli
önkormányzata
Hol: Bagni a Ripoli, Firenze
Hogyan: Teljesen újrahasznosítható
anyagokból építkezve, 22 hektáros
területen.

HATÁS
Az egyik kívánt hatás az, ami
lehetővé teszi a szakemberek és a
szurkolók/polgárok együttélését egy
zöldterületen, mint erőforrást.

SIKER FAKTOROK
Vonzerő
Replikálhatóság
Interaktivitás
Elérhetőség

VIOLA PARK
PETIT PAS APS



AMATIS, ÖKOLÓGIAI LÉGHŰTÉS
MARSEILLE-BEN
GRAPHISTES DE L'OMBRE

BEVEZETÉS
Megújuló energiák Élőhelyek
(környezetbarát)

A SARL AMATIS a globális
felmelegedés hatásai elleni
küzdelmet javasolja a
munkakörülmények javításával
ipari helyiségekben, gyárakban,
műhelyekben, a szabadban….
Lehetővé teszi nagy mennyiségek
hűtését egy természetes,
környezetbarát, mobil és alacsony
energiaigényű megoldásnak
köszönhetően.

TANULÁSI
EREDMÉNYEK
Ezt a szolgáltatást főként
Fesztiválokon használják,
leggyakrabban fiatalok
körében. Az operatív
megoldásról való
kommunikáció megmutatja
számukra, hogy a
klímaváltozás elleni küzdelem
zöld munkahelyeket is jelenthet

INTÉZMÉNY
SARL AMATIS
Marseille, Franciaország

A GYAKORLAT /
BEAVATKOZÁS
TÍPUSA
Nem formális oktatás
Startup



MÓDSZERTANI
MEGKÖZELÍTÉS
Szemtől szemben

Mi: Vállalati ajánlat
Miért: Mutasson be innovatív
környezetbarát termékeket
Mikor: Mindig
Ki: Társaság
Helyszín: Marseille, Franciaország
Hogyan: Olyan termékek
értékesítésével, amelyek bemutatják a
klímaváltozás elleni küzdelmet

HATÁS
Ez a bevált gyakorlat konkrét
megoldást mutat a zöld
munkahelyekre

SIKER FAKTOROK
Elérhetőség
Interaktivitás
Hatékonyság
Műszaki megvalósíthatóság
Replikálhatóság

AMATIS, ÖKOLÓGIAI LÉGHŰTÉS
MARSEILLE-BEN
GRAPHISTES DE L'OMBRE



BIOSOKADALOM
KREATEAM

BEVEZETÉS
A szakértői eszmecsere fő célja az
volt, hogy a fiatalabb és idősebb
generációt ösztönözze a természet-
és környezetvédelemben való
részvételre. A projekt fókuszában a
biodiverzitás értékeinek védelme és
megőrzése áll, hiszen felelősen kell
gondolkodnunk természeti értékeink
védelméről egy fenntartható
Európában. Jövőnk kulcsa a fiatal
felnőttek környezettudatos
nevelésében rejlik, így projektünk
kulcsa a helyi lakosság jövőbeni
önkéntes részvétele a természet- és
környezetvédelemben.

TANULÁSI
EREDMÉNYEK
A csere során a résztvevők a
nyelvi kompetencia fejlesztését
és a természetvédelem
kezdeményezését kapták
feladatul. Nagy hangsúlyt
fektettek az „ökofeladatokra”,
melyeket minél több játékossal,
szabadidős programmal
gazdagítottunk. Minden nap
lehetett gyakorolni az angol
nyelv használatát,
gasztronómiai és kulturális
programokkal színesítettük a
programkínálatot. A programok
során a résztvevő
környezetvédelmi szakemberek
az Európai Unióban elfogadott
kulcskompetenciákat
sajátították el és fejlesztették.

INTÉZMÉNY
Eszterházy Károly Egri Egyetem

A GYAKORLAT / BEAVATKOZÁS TÍPUSA
Nem formális oktatás, projekttanfolyamok



MÓDSZERTANI
MEGKÖZELÍTÉS
Szemtől szemben

Mi: Tudatosságnövelő platform
Miért: A regionális és helyi résztvevők
ismereteinek bővítése az alternatív
közlekedésről
Mikor: Mindig
Ki: Helyi és nemzetközi közösség
Helyszín: Eger, Heves megye
Hogyan: Az alternatív közlekedéssel
kapcsolatos feladatok és intézkedések
összehangolása

HATÁS
A rendelkezésre álló információk
szerint a projektben részt vevő
önkormányzatok felvilágosító
kampányokat indítanak, amelyek
célja a levegőminőség javítását
célzó intézkedések népszerűsítése a
településeken. Ezek kiemelt pontjai
a környezetbarát tüzelési módok
bemutatása, a jó gyakorlatok
átadása, az alternatív közlekedési
módok népszerűsítése.

SIKER FAKTOROK
Elérhetőség
Interaktivitás

BIOSOKADALOM
KREATEAM



A GYAKORLAT /
BEAVATKOZÁS TÍPUSA
Kormányzati szervezet

DIDAKTIKAI ÚTMUTATÓK A KÖRNYEZETI
NEVELÉSHEZ

ACD LA HOYA

BEVEZETÉS
Ezek az útmutatók különböző
módszereket és tevékenységeket
dolgoznak fel idősebb felnőttekkel
a környezeti változással és a
környezeti neveléssel kapcsolatban.

TANULÁSI
EREDMÉNYEK
- az idős népesség és a
társadalomban betöltött
szerepének jobb megértése.
-Az idősek
környezetérzékelésének,
környezeti problémákkal való
kapcsolatának vizsgálata.
- generációk közötti
tapasztalatok fejlesztése... Még
az idősebbek is találhatnak
hasznos ötleteket és
megközelítéseket
környezetükben a társadalmi-
környezeti problémákkal
kapcsolatos munka
élénkítésére.

INTÉZMÉNY
Junta de Andalucía



MÓDSZERTANI
MEGKÖZELÍTÉS
Online
Mi: Junta de Andalucía
Miért: Az idősebb felnőttek
tudatosságának növelése.
Mikor: Mindig
Ki: Helyi és nemzetközi közösség
Helyszín: Andalúzia, Spanyolország
Hogyan: A különböző tanfolyamokon
található módszerek elsajátításával.

HATÁS
Ez a jó gyakorlat felhívta az
andalúziai közösség időseinek
figyelmét

SIKER FAKTOROK
Elérhetőség
Műszaki megvalósíthatóság
Replikálhatóság

DIDAKTIKAI ÚTMUTATÓK A KÖRNYEZETI
NEVELÉSHEZ

ACD LA HOYA



ÉLET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLET

ACTA CENTER

BEVEZETÉS
Az Élet- és Környezetvédelmi
Egyesület (ANPM) nonprofit,
nonprofit szervezet. kormányzati,
apolitikus, polgári társulás, amely
az igényből született projekteket és
akciókat kezdeményezni,
támogatni, kidolgozni és
végrehajtani annak növelésére az
életminőséget, amely a tiszta,
egészséges természeti környezet
mellett szól, összhangban
emberi tevékenység.

TANULÁSI
EREDMÉNYEK
A környezetszennyezés elleni
fellépéssel az A.N.P.M. nemcsak
közvetlenül segíti a környezetet,
de tudatosságnövelő is, ami
inspirálhatja az új generációt
hogy támogassák ezt az ügyet
nem csak közvetlenül, hanem
saját tetteik minimalizálásával
is, hogy károsítja a környezetet.

INTÉZMÉNY
Környezetvédelmi Minisztérium

A GYAKORLAT /
BEAVATKOZÁS TÍPUSA
NGO



MÓDSZERTANI
MEGKÖZELÍTÉS
Szemtől szemben/ Online
Mit: A környezetszennyezés elleni
fellépés különböző projekteken
keresztül, ill
a tudatosság terjesztése
Miért: Tisztább környezetért
Mikor: Mindig
Ki: Leginkább a helyi közösség
Helyszín: Ilfov, Románia
Hogyan: Jogi fellépés a szennyezők
ellen és a figyelem felkeltése
facebook oldalukon keresztül nem csak
közvetlen akciójukkal kapcsolatban,
hanem azt is
a környezettel / terjedéssel
kapcsolatos egyéb kérdésekben
tudatosság

HATÁS
Ez a szervezet még korai
szakaszában van; facebook oldaluk
viszont terjed a tudatosság egy
könnyen „emészthető” módszerrel a
modern kor számára.

SIKER FAKTOROK
Vonzerő
Elérhetőség
Hatékonyság
Műszaki megvalósíthatóság
Replikálhatóság

ÉLET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLET

ACTA CENTER



PROTECT YOURSELF
 COOPERATION MECHANISM TO

PROTECT THE ENVIRONMENT
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