1. Az Intézet neve:

Környezettudományi Intézet
Vezető: Dr. Kiss Ferenc PhD
2. A kutató(k) és a
Tagok: Dr. Mónus Ferenc PhD, DR. D.Tóth Márta PhD, Spákné
kutatócsoport megnevezése
Paráda Andrea
3. Kutatási terület és a
fenntarthatóságra nevelés, tanárképzés, erdei iskola
kutatás kulcsszavai
A vizsgálataink arra irányulnak, hogyan építhetők be a
fenntarthatóságra vonatkozó ismeretek a különböző szintű
4. Kutatási célok (1-2
tananyagokba, a hallgatók és az oktatási intézmények fejlesztése
mondatban)
érdekében. Egy innovatív és a fenntarthatóság gyakorlatát alkalmazó
oktatás eléréséért.
Az elmúlt években az új pedagógusképzések bevezetése – az
óvodapedagógustól a középiskolai tanárig - lehetőséget adott arra,
hogy a képzésekben a természet kölcsönösen összefüggő hálózatának
bemutatása mellett azt is megmutassuk, hogy a Homo sapiens
5. A kutatás leírása és az
hogyan elégítse ki az igényeit úgy, hogy fenntartható módon éljen.
eredményeinek bemutatása
Igyekszünk megértetni azt, hogy a természet hogyan alkot egy
(részletezve, max. 1500
komplex rendszert, miközben önszabályozó egységes egésszé
karakter)
kapcsolódik össze. Ennek megvalósítása kiemelt fontosságú a
pedagógusképzés minden szintjén. A fenntarthatóságra nevelés
vizsgálatára fókuszálunk, elemezve az egyes szakok lehetőségeit az
ember-természet viszony tanításában.
6. Kutató partnerek más
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
intézményből
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