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1. rész 

Online környezet hatása a személyiség és a képességek fejlesztésére 

 

10:15 - 10:35 

Dr. habil Kováts-Németh Mária, CSc egyetemi magántanár, Környezetpedagógia doktori program 

kidolgozója és vezetője 2005-2018, MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Magyarságkutató és 

Neveléstörténeti Bizottság elnöke, Százak Tanácsa tagja 

Bodáné Dr. Kendrovics Rita, egyetemi docens, intézetigazgató, Óbudai Egyetem Rejtő Sándor 

Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Környezetmérnöki és Természettudományi Intézet 

Képességfejlesztés a környezetpedagógia eszköztárával az online oktatásban 

10:35 - 10:55 

Prof. Dr. Dúll Andrea, intézetigazgató, egyetemi tanár, ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Ember-Környezet Tranzakció Intézet 

Online környezet a környezetpszichológia oktatásában és a kutatásokban 

10:55 - 11:10 SZÜNET 

11:10 - 11:30 

Dr. Somogyi Angéla, egyetemi docens, Széchenyi Egyetem, Egészség- és Sporttudományi Kar, 

Egészségtudományi Tanszék 

Az online oktatás hatása a személyiség fejlődésére 

11:30 - 11:50 

Boda Dorka, pszichológia BA egyetemi hallgató, ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai 

és Pszichológia Kar 

Bodáné Dr. Kendrovics Rita, egyetemi docens, intézetigazgató, Óbudai Egyetem Rejtő Sándor 

Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Környezetmérnöki és Természettudományi Intézet 

A projektmódszer alkalmazása a finn felsőoktatási gyakorlatban 

11:50 - 12:20 BESZÉLGETÉS AZ ELŐADÓKKAL 

Felkért hozzászóló: Dr. Hartl  Éva, intézetigazgató, egyetemi docens 

Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar, Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet   

 

12:20-12:45 SZÜNET 
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2. rész 

Projektoktatás az online térben - gyakorlati tapasztalatok 

 

12:45 - 13:05 

Fieder Ildikó, főosztályvezető, Agrárminisztérium Környezetfejlesztési és - Stratégiai Főosztálya 

Az Agrárminisztérium egyes környezeti nevelési programjainak bemutatása a járványhelyzetben 

szerzett tapasztalatok fényében 

13:05 - 13:25 

Dr. Pálvölgyi Lajos, igazgató, PROJECON Projekt Tanácsadó Kft., ELTE Eötvös Loránd 

Tudományegyetem PPK Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport tagja, Project Management 

Institute, Magyar Tagozat vezető tanácsadó 

 Kozma Borbála Gabriella, oktatásmódszertani szakértő, Semmelweis Egyetem Oktatásfejlesztési, -

Módszertani és -Szervezési Központ, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori 

Iskola, PhD hallgató 

Projektorientált kompetenciafejlesztés a távolléti oktatás időszakában - online megoldások két 

egyetem gyakorlatából 

13:25 - 13:40 SZÜNET 

13:40 - 14:00 

Dr. Molnárné Rénes Éva, kancellár, Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum 

Gőgh Zsolt, környezetvédelmi szakmai tanár, Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum, Petrik Lajos Két 

Tanítási Nyelvű Technikum 

"KomplexDigital"  Egy természettudományos tantárgy a módszertani gondolatok tükrében 

14:00 - 14:20 

Muhi Béla, alelnök, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Szerbia 

Mentés másként - értékek átvétele és fejlesztve továbbadása 

14:20 - 14:50 

BESZÉLGETÉS AZ ELŐADÓKKAL 

Felkért hozzászóló: Vajtáné Boros Éva, Erdei Iskola Egyesület 

 

14:50 - 15:00 KONFERENCIA ZÁRÁSA 
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Képességfejlesztés a környezetpedagógia eszköztárával az online 

oktatásban 
 

 Kováts-Németh Mária1, Bodáné Kendrovics Rita2  

 
1MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Neveléstudományi Szakbizottság, 

mianemeth22@gmail.com 
2Óbudai Egyetem, Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Környezetmérnöki és 

Természettudományi Intézet, bodane.rita@rkk.uni-obuda.hu 

 

 

Kulcsszavak: környezetpedagógia, személyiségfejlesztés, feladat, tevékenység, projekt 

 

 

A Környezetpedagógia célkitűzése a felelős, környezettudatos magatartás kialakítsa, melynek 

megvalósítását a konstruktív életvezetési nevelési modell és a projektoktatás segíti elő. A 

konstruktív életvezetés magatartásformálás, amely egyénileg eredményes és szociálisan 

értékes. Személyiségstruktúrájában a kognitív sajátosságcsoport (ismeret, jártasság, készség, 

képesség) fejlesztésére elsősorban az oktatás és képzés céltartományában megtervezett 

feladatokkal kerül sor, míg a motivációs–szükségleti sajátosságcsoport elsajátítását a nevelés 

folyamatában valósul meg. A nevelés és oktatás során az eredményesség a feladatok 

tartalmában, tevékenységorientáltságában rejlik. Ezért is indokolt, hogy a Környezetpedagógia 

oktatási stratégiája a projektoktatás. 

 

 

  



                             
 

6 
 

 

Online környezet a környezetpszichológia oktatásában és a kutatásokban 
 

Prof. Dr. Dúll Andrea 

 

ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 

Ember-Környezet Tranzakció Intézet, dull.andrea@ppk.elte.hu 

  

 

Kulcsszavak: környezetpszichológia, projekt, „új normalitás” 

 

A környezetpszichológia az ember-környezet kontextussal foglalkozik, legyen a környezet 

épített, természeti és/vagy online. A COVID-járvány a környezetpszichológiai oktatást is online 

környezetbe kényszerítette, ami azonban számos előnnyel is járt - a figyelem ráirányult az 

online és a valós környezet kapcsolatára és eltéréseire, mivel a járvány számos, eddig is zajló 

ember-környezet tranzakcionális folyamatot felgyorsított, markánssá tett. Oktatási és kutatási 

célú projektjeinkben egyaránt célul tűzzük ki ezeknek a folyamatoknak a megértését és az "új 

normalitás" környezetpszichológiai feltérképezését. 
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A projektmódszer alkalmazása a finn felsőoktatási gyakorlatban 

 
Boda Dorka1, Bodáné Dr. Kendrovics Rita2 

 
1ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológia Kar, 

dorkaboda@student.elte.hu 

2Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Környezetmérnöki 

Intézet, bodane.rita@rkk.uni-obuda.hu 

 

Kulcsszavak: oktatási reform, Finnország, önállóság, tudás, projektoktatás 

 

Napjainkban nagyon fontos szerepet kap a hétköznapokban az oktatás fontossága. Különösen 

az, hogy milyen a jó oktatási rendszer. Az egyik legelterjedtebb példa erre Finnország, ahol az 

1970-es években bekövetkezett oktatási reform során változás mellett kötelezte el magát az 

ország, és fél évszázad alatt az európai oktatás fellegvárává nőtte ki magát. Finnország az 

oktatásba fektette az energiát és ennek meg is lett a hatása, mára Európa egyik vezető gazdasági 

hatalma, és nem utolsó sorban a világ legboldogabb nemzete is ők lettek. A finn oktatási 

rendszerre a 2000-es évek elején kezdett felfigyelni a világ, amikor a PISA (Programme for 

International Student Assessment) felméréseken kimondottan magas eredményeket értek el a 

helyi diákok. Amikor a finn oktatási rendszerről beszélünk mindenképpen fontos kiemelni az 

oktatásra vonatkozó alapelveit az országnak, amik törvényben is rögzítve vannak. Az első és 

legfontosabb princípium az egyenlőség. A másik két alapelv az önállóság és a tudás nagyon jól 

érvényesül a helyi oktatási rendszerben gyakran alkalmazott projekt-alapú oktatásban. Az 

egyetemen igyekeznek fenntartani az egyéni és csoportmunka arányának egyensúlyát, és olyan 

valós életből vett problémákat mutatni a diákoknak, amikre egy féléves projekt során ők maguk 

találják meg a megoldásokat.  
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Projektorientált kompetenciafejlesztés a távolléti oktatás időszakában – 

online megoldások két egyetem gyakorlatából 

 
Pálvölgyi Lajos1, Kozma Borbála Gabriella2 

 
1  PROJECON Projekt Tanácsadó Kft., ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem PPK 

Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport, lajos@projecon.hu 

2 Semmelweis Egyetem Oktatásfejlesztési, -Módszertani és -Szervezési Központ, ELTE 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola, 

kozma.borbala@ppk.elte.hu 

 

Kulcsszavak: távolléti oktatás, projektoktatás, szimulációs oktatás, IKT eszközök 

 

Az előadás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folyó longitudinális vizsgálat néhány eredményének 

ismertetésével indul. Ez a kvalitatív kutatás a Covid-19-járvány miatt bevezetett távolléti oktatás során 

felmerült kritikus eseményeket, dilemmákat, megoldásokat és tanulságokat elemzi a hallgatók és az 

oktatók szempontjából, különös tekintettel az oktatók reflexióira és tanulási-fejlődési folyamatára. A 

projektorientált kompetenciafejlesztés kihívásait és megoldásait tárgyalva az előadás bemutatja a 

harmadéves pedagógia BA szakos hallgatók kétféléves projektkurzusának online megoldását. A 

hallgatói projektcsapatok megadott metodikát követve valósítottak meg választott fejlesztési 

feladatokat. Volt olyan csapat is, amelyik egy pályaorientációs online foglalkozássorozatot dolgozott ki 

és hajtott végre „éles helyzetben” egy 10. évfolyamos gimnáziumi osztály tanulói számára. Az előadás 

második része a Semmelweis Egyetem gyakorlatából két példát mutat be. Az egészségügyi 

felsőoktatásban a komplex készségfejlesztés egyik jól bevált módszere a szimulációs oktatás. Az első 

példában egy szimulációs képzés köré eredetileg főként oktatásszervezési és infrastrukturális okból 

kialakított blended learning struktúra részeként hoztak létre a hallgatók egyéni és/vagy kiscsoportos 

projekteket. A másikban egy interprofesszionális képzés központi elemeként jelent meg az az iskola-

egyetem partnerségben létrejött közös projekt, melyet az előzetesen tervezett IKT-eszközök 

alkalmazásán túl a járványhelyzet miatt 2021 tavaszán a tervezettnél jóval nagyobb mértékben 

kényszerültek digitalizálni. Az előadás a tapasztalatok és következtetések összefoglalásával zárul. 
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„KomplexDigital” 

Egy természettudományos tantárgy a módszertani gondolatok tükrében 

 
Dr. Molnárné Rénes Éva1, Gőgh Zsolt2 

 
1Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum, renes.eva@bmszc.hu 

2BMSZC Petrik Lajos Technikum, zsgogh@gmail.com 

 

Kulcsszavak: komplex természettudomány, projektfeladat, online oktatás 

 

Egészen elképesztő pillanat volt 2016 augusztusa, amikor az akkor még a szakgimnáziumok 

számára előírt új kerettantervben megjelent a komplex természettudomány elnevezésű tantárgy. 

A megdöbbenés leginkább a bevezetés gyorsaságának szólt, hiszen egy hónapon belül már ki 

kellett állnunk a diákok elé sejthetően minden téren felkészületlenül. Egy nagyon szűk tanári 

kisebbség agyán azonban átfuthatott a gondolat: végre megérkezett a valódi tanári szabadság a 

közoktatásba is! 

A szakmai közvélekedés a feladatot lehetetlennek ítélte meg, még inkább lesajnálóan 

gondolkodott róla. Pedig ez valóban a paradigmaváltás lehetősége volt. A „mit tanítsunk” 

helyett elérkezett a „hogyan tanítsuk” ideje. Ráadásul itt a tartalom terén is a „hogyan”-nak 

kell dominálnia! A természettudomány állításai helyett a tudományos gondolatmenetet és 

cselekvéssort kell közvetíteni, ami nem kis kihívás! 

Az előadásban hat esztendő tapasztalatai hangoznak el konkrét példákkal, ami inkább egy 

hangos gondolkodással ér fel. A személyes érintettség hangsúlyáról, az epochális 

időbeosztásról, a felvetett téma esztétikus oldalának megmutatásáról, a tudomány 

határtalanságának hétköznapokra vetítéséről, a témát lezáró projektfeladatokról esik szó, amely 

vezérelvek mind-mind a motivációt igyekeznek megtartani, vagy előidézni a diákokban.  

Segíthette-e a digitális oktatás időszaka a fentebb taglalt gondolkodás módszertani 

lehetőségeit? Az alacsony hatékonyságú online órák helyett célorientáltan, jól strukturált 

feladatleosztással és háttéranyagokkal, együttgondolkodással töltsünk-e inkább sok-sok 

hónapot egymás virtuális társaságában? Mikor, ha nem ilyenkor lesz optimális a „probléma 

felvetés – adatgyűjtés - adatkezelés és értékelés”, vagyis a kutatás alapvető rendszerének 

megismertetése? Mikor, ha nem ilyenkor keresgéljünk a webes adatbázisokban és 

szembesüljünk a hiteles adatok fontosságával? Mikor, ha nem most használjuk a „mérni tudó” 

applikációkat és az egyéb, a munkát elősegítő alkalmazásokat?  

Az Excel értékelést segítő moduljaival feltehetőleg sokkal több mindenre jövünk rá. Egyébként 

pedig lehet, hogy a „magány” a sokkal inkább megfelelő kutatói hangulat.  
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Képességfejlesztés a környezetpedagógia eszköztárával az online 

oktatásban 

Mentés másként - értékek átvétele és fejlesztve továbbadása 
 

Muhi Béla 

 

Genius - a tehetséges diákokért elnök, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Szerbia, 

muhi.bela.fizika@gamil.com 

 

 

Kulcsszavak: család, hozott értékek, iskola, online tér, projektoktatás, szomatikus tünetek, 

Sancta Trinitas 

 

A gyerekek egy szűkebb közösségben, jobb esetben a családban kezdik meg az életüket. Az 

óvoda, az iskola, a társadalmi környezet oktatói-nevelői szerepe jelentős. Nincsen általános, 

mindenkire érvényes minta arra, hogyan és miként kell ezt megoldani, hisz mindenki egy 

sajátos, egyedi, megismételhetetlen komplex egyéniség. Mint ahogy két egyforma hópehely 

sem található. Sikeres egyéni és népnevelésre törekszünk, hogy a társadalom befogadja és 

értékelje a felcseperedő egyéneket. Több oktatási, értékátadási, fejlesztési, képzési, nevelési 

stb. modell, minta, módszer, szemlélet alakult ki az emberiség történelme során. Voltak itt 

szükségszerű, divatos, elpolitizált, vallási, filozofikus miegymás elvek - gondolva, hogy nincs 

már új a nap alatt. Századunk viszont számos meglepetést hozott: az informatika forradalma, 

világjárvány, különleges háborúk, környezetpusztulás, embertelenségek, kozmikus veszélyek 

és így tovább.  A fenntarthatóság, kompetenciafejlesztés, gyakorlatorientált képzés, 

projektoktatás témaköreinek sikerre juttatása a valós és az online térben nem kis feladat. Saját 

tapasztalatok és átvett, átértelmezett jelenségek megosztása során beszélünk a 

tehetséggondozásról, a diáktáborok és diákversenyek hozadékáról, a tanárhiányról, a duális 

oktatásról, a hálózatosodás kérdésköréről, meg a Szentháromság szeretetkapcsolatáról. 
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