, rcm€,

: :.

\..\A /t

SA A
2 2.

Az Országgyűlés
..../2013. (.. .) OGY határozata

az erdei iskolák környezettudatos nevelésben való hangsúlyosabb részvételér ől
Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a jöv ő generációinak környezettudatos nevelése a z
iskolai oktatás keretein belül nagyobb hangsúllyal érvényesüljön, valamint a fenntarthat ó
fejlődés gondolatának gyakorlati megvalósítást el ő segítse, a következő határozatot hozza:
1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a Nemzeti Alaptantervben rögzített fejlesztés i
területek között szereplő

fenntarthatóság — környezettudatosság célkit űzéseinek

hatékonyabb érvényesítése érdekében a köznevelési intézményekben tanuló minden 8-1 2
éves gyermek számára biztosítsa a Nemzeti Erdei Iskola Program kidolgozásával a
lehetőségét annak, hogy a tanulmányaik alatt legalább 5 napot erdei iskolába n
tölthessenek el.
2. Az Országgy űlés felkéri a Kormányt, hogy dolgozzon ki egy pályázati rendszert annak
érdekében, hogy a környezettudatos nevelést a pedagógia programjukban érvényre juttat ó
köznevelési intézmények bekapcsolódhassanak a Nemzeti Erdei Iskola Programba .
3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy teremtse meg a szükséges jogszabályi ,
finanszírozási és intézményi feltételeit a Nemzeti Erdei Iskola Program elindításának .
4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a Nemzeti Erdei Iskola Program finanszírozás i
feltételeinek kialakítását a jöv ő évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe .

5. Ez a határozat a közzétételét követ ő napon lép hatályba.

INDOKOLÁ S

Magyarországon törvény rögzíti, hogy mindenkinek joga van a környezeti ismeretek
megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére . Az új Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztés i
területként határozza meg a fenntarthatóságra és környezettudatosságra való nevelés
célkitűzéseit. A célkitűzések hatékony megvalósulása érdekében átfogó intézkedésekre va n
szükség .

Az erdei iskola egy speciális tanulásszervezési forma . Az erdei iskolában eltöltött idő alatt
elsajátított ismeretek és tapasztalatok szoros összefüggésben vannak a nevelés helyszínével . A
fiatal generációk olyan tudás és képességek birtokába jutnak az erdei iskolákban, amelyek a
környezeti nevelésben kiemelked ő szerepet töltenek be.

Az erdei iskolákban eltöltött id ő hozzájárul ahhoz, hogy a jövő nemzedékek aktív résztvevői
lehessenek saját közösségük fenntarthatóvá alakításának és fenntartható módon val ó
működtetésének. Sok egyéb lehető séget is rejt ez a nevelési forma, ezért javasoljuk, a z
Országgyűlés kérje fel a Kormányt, hogy az dolgozza ki a Nemzeti Erdei Iskola Programot az
eddigi erdei iskolai programok tapasztalatait figyelembe véve, továbbá biztosítsa minde n
környezettudatos nevelést a pedagógia programjukban érvényre juttató köznevelési intézmén y
számára a programba való bekapcsolódás lehetőségét.

A jövő generációk környezeti nevelését és

a

fenntarthatóság gondolatának gyakorlat i

megvalósításai szempontjait kiemelten segíti, ha minden köznevelésben részt vevő, 8-12 éves
gyermek számára biztosított annak lehet ősége, hogy iskolai tanulmányaik alatt legalább 5
napot erdei iskolában tölthessenek el .

ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Kövér Lászl ó

az Országgyűlés Elnöke részére
Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 28 . § (4) bekezdése alapján mellékelten
benyújtom az erdei iskolák környezettudatos nevelésben való hangsúlyosabb részvételér ől
szóló országgyűlési határozati javaslatot .

Budapest, 2013 . május 27.
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Országgyűlési Képviselő
Csatlakozá s

Dr. Kövér László úrnak
az országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az előterjesztő

hozzájárulásával benyújtóként

csatlakozok Az erdei iskolá k

környezettudatos nevelésben való hangsúlyosabb részvételér ől szóló H/11311 . számú
határozati javaslathoz .

Budapest, 2013 . október 28.

r. Schiffer Andrá s
LMP

