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• EIT: Európai Innovációs és Technológiai Intézet -Tudás és
Innovációs Közösségek

• Az EIT Climate-KIC az EU legnagyobb az 
éghajlatváltozással foglalkozó szervezete

• Koordinációs szerep: Partnerhálózat (300 partner) 
tudásháromszög összekapcsolása: Oktatás – innováció –
üzleti szféra

• Cél: karbonsemleges európai gazdaság 2050-re 

EIT CLIMATE-KIC



 Tanári módszertan kézikönyvvel és vizuális eszközökkel

 Célcsoport: 12-18 éves korosztály

 Osztályfőnöki órára, vagy tanórán kívüli foglalkozásokra, tematikus napra

 innovatív pedagógiai megközelítés: 

 Helyi klímaváltozással kapcsolatos kihívásokat helyezi a középpontba.

 Rendszerszemlélet megértése.

 Pedagógus mint facilitátor.

 A diákok saját ötleteket dolgoznak ki a valós problémák megoldására.

 Kreatív gondolkodásra, és innovációs képességeik fejlesztésére, 
használatára ösztönzi a diákokat.



Tantermi célok: 

 gondolkodásmód átformálása: klímaváltozás

problémáinak átlátása, szemléletváltás

 vezetővé válás:

bizonytalan helyzetek kezelése, jövőkép alkotás

 kapcsolódás és közös boldogulás: 

kollektív erőfeszítéses szükségessége és ereje, 

csapatmunka fejlesztése



Tanári kézikönyv: 4 modul

0 lépés: kihívás meghatározása (kihívásgazda)

1. modul: A diákok felkészülnek a kihívásra (rendszerszemlélet, 
általános fenntarthatósági és klímaváltozáshoz kapcsolódó 
tudás)

2. modul: A kihívás felfedezése (gazdasági, társadalmi és 
környezeti hatások).

3. modul: A változás lehetőségeinek meghatározása (érintettek
meghatározása, egyéb befolyásoló tényezők)

4. modul: A diákok megoldásokat találnak, és ezeket a világ elé  
tárják.



Vizuális eszközök, vásznak: 
„Felfedezők kora”

1. Életem térképe
2. Felfedezői szupererőm
3. Kihívás-térkép felfedezőknek
4. Rendszertérkép
5. Hajózás a kihívás útvonalán
6. Mindenki a fedélzetre!
7. Ismerkedés az utasokkal
8. Hol kezdjünk el ásni?
9. Címlapsztori

+ segédanyag a vásznak használatához
+ kiegészítő sablonok (akcióterv készítés)



Vásznak



Pályázati lehetőség pedagógusok számára

1. Alkalom (online képzés): 2022. április 8. péntek, 15h-18h 

2. Alkalom (online képzés): 2022. április 11. hétfő, 15h-18h

3. Alkalom (online zárás): 2022. május 27. péntek, 15h-16:30h 

Támogatás: 30.000 Ft értékben vásárlási utalvány

Feltétel:  a képzéseken és záró alkalmon való részvétel, és beszámoló írása a helyi megvalósításról

Kik jelentkezhetnek? 6-12. évfolyamon tanító pedagógusok

Cél: a Young Innovators módszertan elsajátítása és pedagógiai programjának saját iskolában való 
megvalósítása



Pályázati jelentkezés és Young Innovators eszközök

letöltése: 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/nemzetkozi-

programok

- Tanári kézikönyv

- Vizuális eszközök

- Vizuális eszközökhoz rövid útmutató



Köszönöm a figyelmet!
Barna Orsolya

fenntarthatosagi@temahet.hu


