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Kézikönyv

1. BEVEZETÉS

1.1. Mi az E-CONS HÁLÓZAT?
Az E-CONS HÁLÓZAT egy európai tematikus hálózat,  témája a
fogyasztóképzés. 2004 szeptemberében alakult egy Comenius 3 – Socrates
projekt keretében, részben az Európai Unió támogatásával. Születésének
pillanatában a hálózatnak 28 tagja volt 19 országból, 195 együttműködő
szervezet és 23 ország 849 iskolája vett benne részt.Reméljük,  hogy a
projekt állandó szerepet tölt majd be, és hatóköre kiterjed egész Európára. 
Az első európai találkozót 2005 májusában tartottuk, melyen 250-en vettek
részt: fogyasztóvédelmi szervezetek, állami intézmények képviselői mellett
főként tanárok a hálózat tagországaiból.
E konferencián 36 előadás hangzott el (ezek mindegyike megtalálható az
E-CONS HÁLÓZAT weboldalán: www.e-cons.net/seminario/ing/seminario.htm) a fogyasztóképzésben
aktív szakértőktől, és legfőképp tanároktól. A találkozó résztvevői támogatásukról biztosították a
hálózatot a tanárok tevékenységének elősegítésével és a munka jövőbeli folytatásával kapcsolatos
erőfeszítéseiben.
Ahogy José Luis Sampedro, neves spanyol író is hangsúlyozta konferencia-megnyitó beszédében:
«Az oktatás az igazi megoldása ennek és minden más problémának. Az oktatás létfontosságú a
fogyasztók tudatossága szempontjából. Minden, ami e célból történik, alapvető fontosságú.»

1.2. Fogyasztás a mai világban
A fogyasztás jelenségének strukturális hatása van,  és
kulcsfontosságú része azoknak a mechanizmusoknak,
amelyek globalizált világunk működését irányítják. Társadalmi
kapcsolatainkat megfertőzi a fogyasztás vírusa, ami a
legváratlanabb helyeken is felüti a fejét. Ez a tendencia odáig
fajult, hogy fel kell tennünk a kérdést: Azért fogyasztunk, hogy
éljünk,  vagy azért élünk,  hogy fogyasszunk? A vásárlás iránti
vágy (valós vagy képzelt igényeket kielégítendő) életünk minden
területén megjelenik.
Igényeink kielégítése mellett a fogyasztás illúziókat, frusztrációt és függőséget is okoz. A
reklámozás nem ártatlan szereplője a felelőtlen, nyakló nélküli fogyasztásnak, amivel nap mint nap
szembesülünk, hanem annak legrafináltabb szóvivője, hatékony vakvezetője, állandó fogyasztásra
csábítva bennünket. A fogyasztás ebben hasonlít a futballhoz: „olyan,  mintha valaki gondolkozna
helyetted, mintha tizen diktálnák, mit kell tenned».
A reklámozás nemcsak azt írja elő, mit vásároljunk, de kifinomult módszereivel eléri, hogy állandóan
vegyünk, hogy vásárolni akarjunk. A minket leigázó megvásárolt termék hipnotikus hatása azonban
tiszavirág-életű, és megszerzése után rögvest új igény, vágy vagy függőség születik.
A fogyasztás politikai és vallási eszmék helyére áll, olyan új ideológiává vált, amelynek mára
elképzelhetetlen számú ministránsa van. E vallás gyakorlásának helyszínei (a bevásárlóközpontok
és hipermarketek) telis-tele vannak gyakorló hívőkkel.
Ennélfogva, ha a fogyasztásról beszélünk, automatikusan felmerül a felelős fogyasztás és
a fenntartható fejlődés kérdése. Ez azt jelenti, hogy amikor a jövőt tervezzük, és a fejlődésről
gondolkodunk, számba kell vennünk, hogy miről is beszéltünk, mit is tettünk mostanáig (ebben
a fogyasztóknak kevesebb mondanivalójuk van). Amikor fogyasztói döntéseket hozunk (ebben
a fogyasztóknak egyértelműen komoly szerepe van), nemcsak gazdasági szempontokat kellene
figyelembe vennünk, hanem például azt is, hogy a terméket ki és hogyan gyártotta, milyen környezeti
hatásai voltak a gyártási folyamatnak, a munkások vajon méltányos munkakörülmények közt dolgoztake, a terméket hamis állításokat mellőzve címkézték vagy reklámozták-e stb.
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Ezek a szempontok egyértelműen a környezet védelmére, a termékeket előállító munkások
munkakörülményeire, a szükséges termékek racionális fogyasztására, a választás tudatosságára stb. 
irányulnak. Más szavakkal: tisztában kell lennünk azzal, hogy minden alkalommal, amikor valamit
megvásárolunk, egyben arról is szavazunk, hogy a világ milyen irányba haladjon tovább.
A vásárlás, a fogyasztás aktusa, egyes javak, termékek, szolgáltatások használata nem semleges
dolog. Ezeknek nagyon is meghatározó befolyása van világunk állapotára. A felelős fogyasztó tehát
olyan fogyasztó, aki tisztában van azzal, hogy ő maga is alkotórésze a világnak, arra hatással van,
és eszerint cselekszik, él.
Fogyasztóként egyértelmű kell, hogy legyen számunkra, hogy fogyasztói magatartásunkkal
szükségleteink kielégítése mellett közreműködünk a termelés folyamatában, amelynek káros társadalmi
és környezeti mellékhatásai vannak. Hogy felelős fogyasztók lehessünk, meg kell vizsgálnunk, milyen
vállalati tevékenységek állnak az általunk vásárolt termékek hátterében,  el kell döntenünk,  hogy
egyetértünk-e ezekkel, támogatjuk-e őket vásárlásunkkal, pénzünkkel.

1.3. A kézikönyv célja
Ez az oktatási segédanyag tíz fejezetből áll. Összeállításakor figyelembe vettük, hogy melyek
a fogyasztóképzéshez és az ahhoz kapcsolódó oktatási tevékenységekhez legszükségesebb
információk, tudásanyag. A kézikönyv a következőképp épül fel:
1.

Bevezetés (amit most olvas a kedves Olvasó), amelyben bemutatjuk általában az
E-CONS HÁLÓZATot, a fogyasztói társadalom problémáit, és ismertetjük a 		
kézikönyv célját, felépítését.

2.

Indoklás, amiben kifejtjük, miért van szükség a diákok oktatásának később 		
szerves részét képező fogyasztóképzés kidolgozására.

3.

Részletesen megvizsgáljuk, a fogyasztóképzésnek milyen szerepe van a magyar
tantervben, milyen források, anyagok állnak a tanárok rendelkezésére, és mit 		
kell tenniük, ha egy Comenius 1 típusú projektet szeretnének indítani.

4.

Megfogalmazzuk, hogy melyek a fogyasztóképzési projektek által elérhető célok.

5.

Ötleteket adunk tantermi foglalkozásokra, ezek kidolgozására (tartalmi és 		
kivitelezési modellek).

6.

A fogyasztóképzés definícióján alapuló, hasznos módszertani stratégiákat gyűjtünk
egybe.

7.

Beszélünk az értékelés fontosságáról, arról, hogy mit nyerhetünk általa, és 		
sorvezetőt biztosítunk általában a fogyasztóképzési projektek, valamint 			
hasznos szempontokat adunk Comenius projektek értékeléséhez.

8.

Javaslatok és megvalósítható ötletek seregét adjuk különböző témákhoz 			
kapcsolódó projektek tervezéséhez. Megjelöljük a korcsoportot, a lehetséges 		
tevékenységeket és a tananyagot is.

9.

Hasznos ötleteket adunk közintézmények és civil szervezetek fogyasztóképzési 		
projektjeinek megvalósításához.

10. A kézikönyv utolsó fejezetében a cselekvés fontosságát hangsúlyozzuk.



Kézikönyv

1. BEVEZETÉS

Ezzel az egyszerű kézikönyvvel, amit az
E-CONS HÁLÓZAT készített tanároknak és
fogyasztóképzési vezetőknek, az a célunk, hogy
konkrét szempontok alapján bemutassuk, hogy a
fogyasztóképzés két fontos szerepet is betölthet az
oktatásban: hozzájárul a diákok átfogó képzéséhez, 
felkészítve őket fogyasztói szerepükre; és hozzájárul
alapszintű vagy tudományos képzésükhöz, mely
megalapozza az egész életen át tartó tanulást.
A kézikönyv két jól meghatározott szektorban
lehet kiemelten hasznos:

A fogyasztóképzésre hatást gyakorló
közintézmények és civil szervezetek
számára pedig azért hasznos e kézikönyv, 
mert ötleteket találhatnak benne olyan
fogyasztóképzési tevékenységeik
fejlesztéséhez, amelyek fő szereplői tanárok,
diákok és a pedagógusközösség.  Ezek a
szervezetek kulcsszerepet játszhatnak, 
amennyiben ellátják az iskolákat a szükséges
anyagokkal, erőforrásokkal, ötletekkel
és támogatással, amely lehetővé teszi a
fogyasztóképzés megvalósulását,  valamint
megérteti a társadalommal és az állami
szereplőkkel a fogyasztóképzés fontosságát
és szükségességét.  

Azon tanárok számára,  akik már
folytattak fogyasztóképzést, illetve azok
számára, akik először közelítenek e
témához. Előbbiek megtudhatják, hogy
tanítási gyakorlatuk mennyiben hasonlít
vagy különbözik az itt bemutatottaktól
– így kölcsönösen tanulhatunk
(természetesen örömmel fogadjuk
észrevételeiket); utóbbiak számára
pedig útmutatót ad fogyasztóképzési
munkájukhoz.    

A kézikönyv tartalma nem végleges,
nincs kőbe vésve. Módosítható,
bővíthető és átdolgozható a
közönség szája íze, szükségletei
szerint. És, természetesen, minden
olvasót, használót kérünk, ossza
meg velünk ötleteit, kritikáit,
módosításait, javaslatait, hogy
együtt haladhassunk előre a
fogyasztóképzés útján.
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2.1. Mert társadalmi igény van rá
Amikor fogyasztásról beszélünk, élelmiszerre, otthonra, zenére, ruhákra, utazásra, szolgáltatásokra, 
kirakatokban kiállított termékek és reklámok által nap mint nap kreált álmok ezreire gondolunk. A
fogyasztóképzés tekintetében társadalmi igény van olyan oktatási tevékenységek sorozatára, amelyek
az állampolgárokat a lehető legfiatalabb kortól célozzák, számukra olyan tudást kínálva, valamint olyan
alapvető és felelős szokásokat, attitűdöket kialakítva, amely segíti az eligazodást ezen a manapság
a társadalmat megtestesítő gigantikus piacon.
Ezen oktatási tevékenységek megvalósításának, a fogyasztóképzés kivitelezésének ideális közege
az iskola, amely a történelem folyamán mindig is reagált a társadalmi szükségletekre.

2.2. Mert alapvető része egy olyan új oktatási modellnek, amely az értékek és
emberi jogok oktatását tűzi ki célul
Jelenleg az iskolákban fontos átalakulási folyamat zajlik: a diákok
személyét és a sokoldalú képzést középpontba helyező oktatási modell
kialakításán dolgoznak. Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális
Szervezete (az UNESCO) a 2005-2014 időszakot az „Oktatás a fenntartható
fejlődésért évtizedének», 2007-et pedig a „Fenntartható fogyasztás
évének» kiáltotta ki. Érdemes itt idézni a 21. század oktatásának öt pillérét,
amelyet az UNESCO Jacques Delors által vezetett „21. század Oktatásáért
Nemzetközi Bizottság» jelentésében fogalmaztak meg:
«A tudás megtanulása»,  «A cselekvés megtanulása», «Az együttélés megtanulása», «A
másokkal való együttélés megtanulása» és «A létezés megtanulása»
Ennek értelmében az „értékalapú oktatás, az értékek oktatása» és „az állampolgárság
oktatása» minden országban kulcsfontosságú elemei a tantervek fejlesztésének. Ha emberi értékeket
tanítunk, bármelyek is legyenek ezek, a kapcsolódó jogokat is érintenünk kell; ha pedig jogokról
beszélünk, a felelősség kérdésére is ki kell térnünk. Ahhoz nem férhet kétség, hogy az állampolgárok
e sokoldalú, átfogó oktatásában a fogyasztóképzésnek nagyon fontos szerepet kell játszania.

2.3. Mert sok országban már a gyakorlatban és törvényileg is az oktatás részét képezi
A fogyasztóképzés kisebb vagy nagyobb mértékben iskolák ezreiben képezi az oktatási gyakorlat
részét szerte Európában. Az Európai Bizottság (EB) fogyasztóvédelmi programja és irányelvei
hangsúlyozzák és megerősítik a fogyasztóképzés fontosságát, és ez az elmúlt években iskoláinkat
megrázó oktatási változásokban is nyomon követhető. Az EB az életre való felkészítésre is külön
hangsúlyt helyezett, ezáltal a fogyasztóképzés többé már nem szokatlan, ritka eleme az oktatásnak
Európa gyakorlatilag egy iskolájában sem. 
Érdemes itt megjegyezni,  hogy a fogyasztók oktatásának (2003/C
133/01) témájában az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye
a következő: «Gyakorlati szempontból fontos olyan oktatási anyagok és
eszközök kidolgozása, amelyek a cselekvést lehetővé tevő tudással és
készségekkel ruházzák fel a fogyasztókat. Ezeknek az anyagoknak és
eszközöknek vonzónak kell lenniük, és képesnek kell lenniük a fogyasztók
ösztönzésére és érdeklődésük felkeltésére.” E fogyasztóképzési kézikönyvet
ennek a gondolatnak a szellemében állítottuk össze.
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2. MIÉRT VAN SZÜKSÉG FOGYASZTÓKÉPZÉSRE
AZ ISKOLÁKBAN?

Az alábbiakban röviden áttekintjük, hogy az E-CONS HÁLÓZAT országainak oktatási rendszerében
milyen szerepet tölt be a fogyasztóképzés:
A FOGYASZTÓKÉPZÉS HELYZETE AZ E-CONS HÁLÓZAT ORSZÁGAIBAN
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3.1 Fogyasztóképzés a magyar oktatási rendszerben
A fogyasztók tájékoztatása és oktatása,  az iskolák
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatai jogi dokumentumokban
ugyan megjelennek, ám jelenleg Magyarországon nincs kötelező
érvényű rendelkezés arra nézve, hogy a 3-18 éves korosztálynak
kötelező fogyasztói, fogyasztóvédelmi oktatásban kell részesülnie.
A következő pontokban összegyűjtöttük azokat a jogszabályi
bekezdéseket,  amelyek a fogyasztóképzéssel kapcsolatban
tartalmaznak rendelkezéseket.

3.1.1.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 8.§

Az iskolák fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatait a Nemzeti Alaptantervben kell meghatározni.

3.1.2.

A fogyasztóvédelméről szóló 1997. évi CLV. törvény 17.§

A fogyasztóval az iskolai és az iskolán kívüli oktatás keretében meg kell ismertetni az igényei
érvényesítéséhez szükséges jogszabályokat. A fogyasztók oktatása elsősorban állami feladat. Az
iskolai oktatás a Nemzeti Alaptanterv részét képezi. A Nemzeti Alaptanterv elvei és követelményei
szerint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter (jelenleg a szociális és munkaügyi miniszter, SzMM)
közreműködik a közoktatás intézményei számára készülő tantervi követelmények meghatározásában.
Az állam az iskolai oktatással kapcsolatos feladatait az oktatási intézményeken keresztül,  a
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséggel és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetekkel együttműködve látja el.

3.1.3.
II. középtávú, 2003-2006-ig szóló fogyasztóvédelmi politikáról
1012/2003. (II. 25.) Korm. Határozat Melléklete: Feladatterv III.2.
A fogyasztóvédelmi oktatás kiterjesztése a fogyasztók és a vállalkozások felé:
i

-

pedagógus-továbbképzési programot kell kidolgoztatni, jóváhagyatni és támogatni;
a Nemzeti Alaptantervbe épüljenek be a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismeretek;
a szakképzési központi programok átdolgozásához figyelembe kell venni a fogyasztóvédelem
gényeit; a felsőoktatásban a képesítési követelmények átdolgozásakor gondoskodni kell a
szakcsoportoknak megfelelő fogyasztóvédelmi ismeretek képzési programba illesztéséről,
valamint a fogyasztóvédelem témakörében szakirányú továbbképzési kurzusok intézményi
meghirdetéséről
a megfelelő színvonalú oktatás érdekében az egyes képzési irányoknak megfelelő tananyagok
elkészítéséről és kiadásáról kell gondoskodni, amelyhez a pénzügyi feltételeket is meg kell
teremteni

3.1.4.
43/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló
130/1995. (X. 26.) Korm. Rendelet
A Nemzeti Alaptanterv (NAT) alapját képezi a kerettantervek, a tantervek, a tantárgyi programok, a
tankönyvek és más taneszközök, valamint az alapműveltségi vizsgakövetelmények kidolgozásának. A
NAT, építve az óvodai nevelés országos irányelveire, a tankötelezettség tizenkét évfolyamára állapítja
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meg a nevelő- és oktatómunka minden hazai iskola számára előírt közös követelményeit. A helyi
tantervnek biztosítania kell, hogy a tanulók életkorához, az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva
a tanulók elsajátíthassák az egészségfejlesztéssel, a fogyasztóvédelemmel, a környezetvédelemmel, 
a közlekedésre neveléssel, életvitellel összefüggő ismereteket, felkészüljenek az infokommunikációs
technológiák alkalmazására. A NAT fontos részét képezik a szociális és társadalmi kompetenciák
fejlesztését célzó,  a gazdasággal,  az öntudatos fogyasztói magatartással,  a versenyképesség
erősítésével kapcsolatos feladatok, valamint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a
munkaképességgel összefüggő ún. cselekvési kompetenciák erősítését előirányzó lépések.
A Nemzeti Alaptanterv ún. műveltségi területenként határozza meg az általános műveltséget
megalapozó szakaszon folyó nevelő-oktató munka kötelező és közös céljait, a nevelő-oktató munka
alapjául szolgáló ismeret-, készség- és képességjellegű követelményeit. Fogyasztással, a fogyasztás
gazdasági, környezeti és szociális hatásaival, fogyasztóvédelemmel kapcsolatos elemeket a „Földünkkörnyezetünk» és az „Életvitel és gyakorlati ismeretek» műveltségi terület tartalmaz.

Földünk-környezetünk muveltségi terület
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ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK műveltségi terület
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület célja a mesterséges környezet területeinek
és összefüggéseinek bemutatásával a tanulók tájékozottságának, biztonságérzetének növelése, az
emberi alkotások megismertetésével a világ teljességének és szépségének átélése. További célja
a civilizáció társadalmi, környezeti vonatkozásainak feltárása révén a felelős, környezettudatos,
toleráns beállítottság kifejlesztése, a fenntartható fejlődés megértése, elfogadása, a kritikus fogyasztói
magatartás kialakítása. Az alkotómunka folyamatának, összetevőinek gyakorlati elsajátításával az
alkotás örömének átélése, a munka megbecsülése, végső soron a pozitív alkotó magatartás kialakítása
a cél. A munkafolyamatok és egyes szakmák bemutatása, megismerése a pályaorientációt alapozza
meg. A problémák megoldása, a konfliktusok kezelése segít rátalálni az identitásra, kialakítani a helyes
önértékelést, a fejlődőképes autonóm személyiséget.
A műveltségi terület fő témakörei közül az alábbi kettőt emeljük ki:

·

termeléskultúra: anyag, energia, információ (eredete, termelés, elosztás, szállítás, fogyasztás,
gazdálkodás), termesztési rendszerek, termelési rendszerek;

·

fogyasztói kultúra: termék, termékszerkezet, termékelemzés, áru, piac, marketing, reklám,
kereskedelem, fogyasztóvédelem, tudatos fogyasztás, pénzgazdálkodás, takarékosság, 
gazdaságosság, minőség és biztonság;

Fejlesztési feladatok:
3.4. A tevékenység és eredményének értékelése (Szempontok és eljárások saját és mások
munkájának eredményességére és káros következményeire vonatkozóan)
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3.1.5.�
17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és
jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról
A kerettanterv operacionalizálja a Nemzeti
Alaptanterv fejlesztési feladatainak rendszerét, 
segíti az intézményeket a pedagógiai programok
felülvizsgálatában. A törvénynek megfelelően
ajánlást tartalmaz a nevelés és oktatás céljára, 
a tantárgyak rendszerére,  az egyes tantárgyak
témaköreire, a témakörök tartalmára, a tantárgyak
évfolyamonkénti követelményeire, a követelmények
teljesítéséhez rendelkezésre álló időkeretre, az
iskolai egészségfejlesztéssel,  fogyasztóvédelemmel, 
környezetvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtására.
Ajánlás az iskolai fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtására
A fogyasztóvédelmi oktatás célja: a fogyasztói kultúra fejlesztése és a tudatos-kritikus fogyasztói
magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.
A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei: A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, 
az együttműködéshez és a részvételhez elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi
kompetenciák tudatos,  pedagógiailag megtervezett fejlesztése.  Olyan szociális motívumrendszer
kialakításáról és erősítéséről van szó, amely gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoz
magában.
Szükséges a társadalmi és állampolgári
kompetenciák kialakítása,  a jogaikat
érvényesíteni tudó, a közéletben részt vevő
és közreműködő tanulók képzése, a szociális
és társadalmi kompetenciák fejlesztése a
versenyképesség erősítésével kapcsolatos
területeken.  Ilyenek például a vállalkozási, 
a gazdálkodási és a munkaképességgel
szorosan összefüggő, ún. cselekvési
kompetenciák fejlesztése. (NAT 2003)
Fontos továbbá a fogyasztás során a tájékozódás képessége, a döntési helyzet felismerése és a
döntésre való felkészülés. Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, 
alkalmassá téve őket az eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a
fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot.
A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus
fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében szükséges, hogy a diákok értsék, és a
saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat:
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·

Környezettudatos fogyasztás: Egyfajta középút az öncélú, bolygónk erőforrásait
gyorsulva felélő fogyasztás és a fogyasztásmentesség között.

·

Kritikus fogyasztói magatartás: A fogyasztói jogok érvényesítése. A fogyasztónak joga van:
        
- az alapvető szükségleteinek kielégítéséhez,
- a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozáshoz,
- a választáshoz különböző termékek és szolgáltatások között,
- a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretéhez,
- a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez,
- az egészséges és elviselhető környezetben való élethez,
- a kormány irányelveinek meghatározásába és végrehajtásába való beleszóláshoz.

·

Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a kezdet kezdetén
érvényesíteni tudja jogait, és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre.

A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban: Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásai;
tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények); hazai és nemzetközi
együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, cégekkel); az iskola fogyasztóvédelmi
működése és az ezzel kapcsolatos foglalkozások.
Módszertani elemek: A módszereknek tartalmaznia kell az egyén és társadalom viszonyáról szóló
információgyűjtés, információfeldolgozás, a feldolgozott információk alapján való döntés és a döntés
alapján eltervezett cselekvés végrehajtásának módszereit.
Fontos, hogy a diákok e módszereket minél gyakrabban valós helyi és globális problémákon és
értékeken keresztül maguk is alkalmazzák: interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási
szokásairól; helyi, országos és EU-s szabályozások tanulmányozása; adatgyűjtés, -feldolgozás,
információrögzítés együttműködéssel; problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel;
viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, fogyasztói kosár készítése);
érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés).

3.2. Comenius 1- Iskolai Együttműködések projektek Magyarországon
A Comenius 1 – Iskolai Együttműködések akció az EU Socrates programjában részt vevő államok
közoktatási intézményei közötti partnerkapcsolatokat támogatja. Keretében olyan pedagógiai projektek
megvalósítására van lehetőség, amelyek nemzetközi együttműködésben zajlanak egyenrangú
partnerintézmények részvételével,  közösen választott témában,  folyamatos munkával,  közös
projekttermék elkészítésének céljával.
A Comenius 1 – Iskolai Együttműködések akcióban támogatható tevékenységek a nemzetközi
kapcsolatok bővítésében, ápolásában segítik az iskolákat. Egy Comenius 1 – Iskolai Együttműködések
projekt ezen kívül számos általános érvényű cél megvalósítását is elősegíti a támogatott
intézményekben. Ilyenek lehetnek például a tanári kar nyelvi és kommunikációs készségeinek és
a tanulók nyelvtanulás iránti motivációjának erősítése; a projektmódszer meghonosítása; a sajátos
tanulási igényű tanulók integrációjának elősegítése; a kommunikációs és információs technológiák
alkalmazása a tanításban; a képességközpontú megközelítés és a tantárgyközi ismeretek oktatásának
előtérbe helyezése; valamint az iskola közelítése a munka világához.
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Kinek szól a Comenius 1 – Iskolai Együttműködések program?
Bármely államilag elismert közoktatási intézmény pályázhat, tehát óvodák, alap- és középfokú
oktatási intézmények,  kollégiumok stb.  is. A Comenius 1 – Iskolai Együttműködések pályázati
lehetőség elsősorban azoknak az intézményeknek szól, amelyek külföldi partnerkapcsolatok révén
kívánják pedagógiai programjukat gazdagítani, és igyekeznek tanulóikat és tanáraikat projektjellegű
tevékenységek révén bevonni a nemzetközi vérkeringésbe.
Egész életen át tartó tanulás program
2007-től az Egész életen át tartó tanulás program keretei között összevontan, megújult formában
folytatódik az Európai Unió oktatást támogató Socrates és a szakképzést támogató Leonardo da
Vinci programja. 
Az Egész életen át tartó tanulás programja gyerekkortól időskorig teljes mértékben lefedi az
élethosszig való tanulást. A négy szektoriális alprogram közül a Comenius a közoktatást, az Erasmus
a felsőoktatást, a Leonardo a szakmai képzést (a felsőoktatási szint kivételével), a Grundtvig pedig a
felnőttoktatást támogatja. Ezeket a szektoriális programcsomagokat egészítik ki azok a transzverzális
programok, amelyek több területhez is kötődnek.
A Socrates-Comenius programok magyarországi koordináló szervezete a Tempus Közalapítvány
(1093, Budapest, Lónyai u. 31; tel.: (+36 1) 237-1300, email: info@tpf.hu www.tpf.hu).  Minden
információt megadnak a folyamatban lévő programokról és partnerségekről.
A lenti lista azon intézmények neveit és projektjeik címét tartalmazza, amelyek az elmúlt években
valósultak meg Magyarországon fogyasztás, fenntartható fejlődés, fenntartható fogyasztás,
fogyasztóvédelem és fogyasztók oktatása témájában.
Iskolafejlesztési projekt:
·
Széchenyi Ferenc Középiskola és Kollégium, Barcs – How do small schools survive
in this world of globalisation?
Iskolai projektek:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sylvester János Protestáns Gimnázium, Budapest – Chancen und Risiken der Ost-Erweiterung der EU
Mechatronikai Gimnázium és Szakközépiskola, Budapest – Erste Schritte in die Europäische
Berufswelt
Egri Ker., Mezőgazdasági, Vendéglátóip. Szakközép-, Szakiskola és Koll., Eger – Wine Trade
Jankó János Általános Iskola és Gimnázium, Tótkomlós – My Fair Lady: Re-Naturalization of
Human Living Space and Utilization of Renewable Energies – A European Approach
Gábor Dénes Gimn., Műszaki Szakközépiskola és Kollégium, Szeged – Quality Development
Through International Schools’ Co-operation
Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki. és Kollégium, Bp – Entwicklung und Herstellung
eines Fahrradrollstuhltransporters
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Romhány – Me, The Consumer
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola, Tokaj – T & T (Trade and Tourism)
Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola, Budapest – Gemeinsamer
interaktiver Unterricht in Marketing und Service in Gartenbau und Floristik in Europäischen Ländern
FVM Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Koll.,Vép – Berufliche Schulen förden
die Vermarktung regional erzeugter gesunder Lebensmittel
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Nyelvi projektek:
·
·

Bezerédi István Kereskedelmi és Közgazdasági SZKI, Szekszárd – The production and the
market of wine in Italy and Hungary
Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Győr – Deutsch-ungarischer
Messestand auf der Internationalen Übungsfirmenmesse in Müster vom 08.11.04-11.11.04

3.3. Fogyasztóképzési oktatási segédanyagok magyarul
Az E-Cons Network (www.e-cons.net) és a TVE (www.tudatosvasarlo.hu) weboldalán
folyamatosan frissülő, bárki számára elérhető, kereshető adatbázis készül  
-

fogyasztással, fogyasztóvédelemmel foglakozó oktatási és módszertani 			
segédanyagokról, internetes tartalmakról, ismeretterjesztő kiadványokról;

-

fogyasztóvédelem, fogyasztók képzése, oktatása területén működő intézményekről, 		
szervekről, társadalmi szervezetekről;

-

Magyarországon futó fogyasztóképzési programokról, kezdeményezésekről, 			
rendezvényekről.

Kérjük, Ön is használja, bővítse közös tudás- és adatbázisunkat!
A Tudatos Vásárlók Egyesülete fogyasztóképzési oktatási segédanyagai:
3.3.1.Vásárolj okosan! – youthXchange – Tények, kérdések, érvek és képek a tudatos
vásárlók fiatal generációjának
A youthXchange egy átfogó program és egy kézikönyv neve, 
amelynek célja, hogy megismertesse a fiatalokat a fogyasztói magatartás
környezeti és társadalmi problémáival, és praktikus tanácsokkal lássa
el őket egy fenntarthatóbb életmód kialakításához.
Az ENSZ Környezetvédelmi Programja és az UNESCO által kidolgozott, 
több nyelvre lefordított és a hazai körülményekhez adaptált kézikönyv
Magyarországon a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület és a
Tudatos Vásárlók Egyesülete közös kiadásában jelent meg. 
http://www.youthxchange.net
A kiadvány kiválóan alkalmazható tanórai segédanyagként és tanórán
kívüli foglalkozások keretében is. A kézikönyv által érintett főbb témakörök:
fenntartható fogyasztás fogalma, élelmiszerek, vegyszerek, közlekedés, 
fenntartható turizmus, hulladék, ökodizájn, energia, víz, emberi jogok, 
állatvédelem,  öko- és biotermékek,  védjegyek,  etikus befektetések, 
reklámozás, médiaműveltség, akciók, cselekvési lehetőségek.
http://www.tudatosvasarlo.hu/vasaroljokosan

A programhoz egy angol és egy magyar nyelvű weboldal is kapcsolódik, amelyek hasznos segítséget
jelentenek a kiadvány mindennapi használatához. 
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3.3.2. Szemléltető plakátok
A sorozat első eleme az ökológia fogyasztóvédelem alapelveit 12 pontban összefoglaló plakát:
a Tudatos Vásárló 12 pontja. A további plakátok a fiatalok körében népszerű fogyasztási cikkek (és
alternatíváik) környezeti, társadalmi és egészségügyi hatásait mutatják be:
			

-

csipsz és/vagy gyümölcs

			

-

palackozott üdítőitalok és/vagy csapvíz

			

-

gyári kozmetikumok és/vagy hagyományos hatóanyagok

			

-

gépkocsi és/vagy kerékpár

			

-

fehér papír és/vagy újrahasznosított papír

			

-

hagyományos izzó és/vagy energiatakarékos égő

			

-

hipermarketek és/vagy kisboltok.

A plakátok A1 méretűek.
3.3.3. A kávé ereje – Oktatófilm DvD-n
A kávé termeléséről és fogyasztásáról, a kávéipar társadalmi és környezeti hatásairól szóló 21
perces dokumentumfilm tizenéves fiatalok számára is érthető, feldolgozható formában járja körül a
fogyasztói társadalomban kitüntetett szerepet betöltő árucikket. A kávé példáján keresztül a nézők
a globális gazdasági életről, a fejlett és fejlődő világ közötti szakadékról, a kizsákmányolásról, az
egyéni vásárlási döntések hatalmáról és egy jobb élet reményéről kaphatnak képet.
A filmet a Fogyasztóvédelmi Világszervezet (Consumers International), magyar szinkronját a
Tudatos Vásárlók Egyesülete készítette.
3.3.4. Módszertani kézikönyv
Középiskolás diákcsoportokkal folytatott 2004/2005.  évi
oktatási mintaprojektünk végére egy,  a gyakorlatban is
tesztelt módszertant,  mintaprogramot dolgoztunk
ki,  amely összefoglalja az egyéves munka során
elért eredményeket és tanulságokat,  így a projekt
eredményei több oktatási intézményben is hasznosulhatnak. 
A módszertan kidolgozása a 2004/2005-ös tanév első félévében
személyes interjúkkal, a szakemberek, a szülők és a fiatalok
bevonásával szerveződő műhelymunkákkal kezdődött. Majd a második
félévben az oktatási intézményekben, főleg a fiatalok aktív részvételére épülő több hónapos oktatási
tevékenységgel fejeződött be. A kézikönyvben az alábbi témákat óravázlatként dolgoztuk ki: fogyasztás,
reklámok, állatvédelem, élelmiszer, szupermarket. 
A kiadvány jelenleg kizárólag elektronikus formában érhető el.
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3. Fogyasztóképzés Magyarországon

3.3.5. Jó cuccok? Információk a pult alól – Útmutató hétköznapi termékekhez
A könyv a mindennapi vásárláshoz ad praktikus tanácsokat, és bemutatja 24 hétköznapi termék
ökológiai és társadalmi hátterét. Számtalan ötlet, tény és tanács segíti a tájékozottabb vásárlást, hogy
megtaláljuk azokat a termékeket, amelyek nem (vagy kevésbé) károsítják egészségünket, valamint
a környezetet.  
Ízelítő a 24 témából: arany ékszer, bútor, csoki, egészségügy, háztartási gépek, kozmetika és
testápolás, tisztítószerek. 
3.3.6. TudatosVásárló.hu internetes magazin
A www.tudatosvasarlo.hu célja,  hogy felhívja a
figyelmet az etikailag és környezetileg tudatos vásárlás
jelentőségére, és ehhez információkat, tanácsokat adjon
a vásárlóknak. Tartalmas cikkek, hasznos vásárlási és
életviteli tippek,  bioboltok címei,  fogyasztóvédelmi
tanácsok és alapismeretek mellett az is kiderül, milyen
fogyasztói akciókhoz csatlakozhatunk,  mi a baj a
gyerekeknek szóló reklámokkal és a génmódosított
élelmiszerekkel, hogyan válhat egy cég társadalmilag
felelőssé. Sok érdekes információt kínál a könyv-, a
program- és a linkajánló is.
3.3.7. Tudatos Vásárló nyomtatott magazin
Tudatos Vásárló magazint negyedévenként jelenteti meg a Tudatos Vásárlók Egyesülete. A tudatos
vásárlás egy-egy témáját feldolgozó lap célja, hogy hozzájáruljon egy olyan újfajta vásárlói értékrend
kialakulásához, illetve megerősödéséhez, amelynek alapja a fogyasztás társadalmi és környezeti
hatásait is figyelembe vevő, öntudatos, a jogait és kötelességeit ismerő fogyasztói magatartás.
Az eddig megjelent számok témája:
1. A fogyasztó hatalma
				

2-3. Reklám és média

				

4. Karácsony

				

5. Aktív állampolgár

				

6. Víz

				

7. Háztartási vegyi anyagok

				

8. Idő

				

9. Zöldség-gyümölcs

				

10. Szupermarket
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3.3.8. Naomi Klein: No Logo - Márkák, multik, monstrumok
Naomi Klein kanadai újságírónő könyve a globalizálódó fogyasztói társadalom kritikai elemzését
nyújtja az olvasók számára. Bemutatja a széles körben elterjedt reklámpraktikákat, az új
marketingfilozófiát, az élet minden területére kiterjedő márkamániát és azokat a legfontosabb negatív
társadalmi következményeket, amelyek a csillogó reklámvilág mögött húzódnak.
A könyvhöz kapcsolódó információs weboldal címe: www.nologo.hu.
A felsorolt kiadványok és nyomtatványok beszerezhetők a Tudatos Vásárlók Egyesületénél
(oktatas@tve.hu, (1) 225-81-36)
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4. MIT SZERETNÉNK ELÉRNI A FOGYASZTÓKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL?

4.1. Oktatási célok
Ahogy korábban már említettük, minden fogyasztóképzési tevékenység célja az, hogy hozzájáruljon
a fiatalok átfogó képzéséhez, annak érdekében, hogy kritikus attitűddel és felelősen cselekedhessenek
a fogyasztói társadalomban. Ez az átfogó cél alcélok sorozatának kidolgozását igényli, amelyek két
szinten jelenhetnek meg:
-

A fogyasztói társadalom felépítésének és működésének megismerésére irányuló
célok.

-

A kritikus hozzáálláshoz és a fogyasztói társadalom megváltoztatásához szükséges
képességek és tudás elsajátítására irányuló célok.

A fogyasztóképzés irodalmában megnevezett oktatási célok az esetek többségében egybeesnek, 
vagy legalábbis komoly hasonlóságokat mutatnak. Fernando G. Lucini alább felsorolt oktatási céljai
a többi szerző gyakorlatilag minden javaslatát magukban foglalják:

1.

Az egyéni és kollektív boldogság alternatíváinak
keresésekor és építésekor a „létezés” értékének
felfedezése és előnyben részesítése a
„birtoklással” szemben, és ennek a szemléletnek
az érvényesítése fogyasztási döntésekben. 

2.

Az élethez szükséges természeti erőforrások és
értékük, egyenlőtlen eloszlásuk, sok esetben
hiányuk vagy kimerülésük ismerete, az ezek
iránti tisztelet és gondoskodás attitűdjének
kialakítása. 

3.

Aktív részvétel a természet megőrzésében – a felelősségteljes magatartásformák elsajátítása
által – olyan tevékenységek révén, mint a hulladék hasznosítása, újbóli használata, alapvető,
szűkös vagy kihalás/elfogyás fenyegette erőforrások szennyezésének elkerülése vagy
megóvása. 

4.

A fogyasztói termékek és javak előállítási és elosztási folyamatainak megismerése, elemzése
és értékelése, felismerve, hogy e folyamatokban milyen fontos és értékes a fogyasztókat
szolgáló emberi közreműködés, munka, erőfeszítés.

5.

Az élet alapvető feltételeinek, szükségleteinek megismerése, megértése annak érdekében,
hogy a diákok átgondolt, kiegyensúlyozott és felelős fogyasztói döntéshozatalra legyenek
képesek, és meg tudják őrizni személyes autonómiájukat a fogyasztásközpontú kultúra
ellenében is.

6.

Az általunk birtokolt vagy elfogyasztott javak használatának, megbecsülésének és
gondozásának elsajátítása, bármilyen egyszerűek vagy mindennapiak legyenek is ezek; az
életünkben betöltött valódi értékük és funkciójuk felismerésének képessége.
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7.

A fogyasztói társadalom mechanizmusainak ismerete és elemzése, mind a rendszer
szerveződése, a termelési és az elosztási folyamatok, mind a fogyasztók cselekedeteinek és
magatartásának tekintetében. 

8.

A reklámozási és eladási stratégiák kritikus felismerésének és értelmezésének képessége, 
különös tekintettel a reklámok üzenetére, verbális és szimbolikus tartalmaikra annak érdekében, 
hogy a diákok meg tudják ítélni igazságtartalmukat, azoktól függetlenül tudjanak cselekedni, 
és reklámozáskor, eladáskor tudatában legyenek a ezeknek a mechanizmusoknak. 

9.

Az alapvető, az élethez szükséges fogyasztói javakban hiányt szenvedők problémáinak
elismerése, a velük való együttérzés. Bőkezűség és elkötelezett hozzáállás kialakítása
rányukban, mind egyéni szinten, mind azokkal a szervezetekkel, intézetekkel való
együttműködésben, amelyek a legrászorultabb társadalmi csoportok vagy népek helyzetének
javításán dolgoznak.    

4.2. Az iskolával, az iskolai közösséggel kapcsolatos célok
A fogyasztóképzés céljainak eléréséhez nem elég csak az osztályteremben tevékenykedni, az
egész iskolának, iskolai közösségnek részt kell benne vennie.
E téren, ennek érdekében végzett tevékenységek céljai a következők lehetnek:

-

A fogyasztóképzés mint az egyének átfogó 			
képzésének egyik fő eszköze iránti érdeklődés 			
felkeltése – életkortól függetlenül.

-

Társadalmi érzékenység kialakítása, személyes és 		
kollektív felelősségünk tudatosítása fogyasztási 		
választásaink, magatartásunk, valamint ezek 			
emberekre és környezetre gyakorolt negatív hatásait
illetően.

-

Szolidaritás kialakítása azokkal az emberekkel és 		
csoportokkal – mind a helyi, mind a távolabbi 			
környezetünkben –, akik a fogyasztói társadalom 		
peremén vagy azon kívül élnek, túlélnek.

-

Az egész iskolai közösség részvételének ösztönzése 		
ilyen célú oktatási tevékenységekben, projektekben.
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5. HOGYAN KIVITELEZHETŐEK A FOGYASZTÓKÉPZÉSI
TEVÉKENYSÉGEK AZ OSZTÁLYTEREMBEN?

5.1. Milyen témákkal foglalkozhatunk?
Fogyasztóképzési tevékenységek sokfajta témát dolgozhatnak fel. E kézikönyvben ugyanazokat
a témákat választottuk, amelyek az E-CONS HÁLÓZAT témakörei között szerepelnek, és amelyek
a következők:
1.

Élelmiszer és táplálkozás: élelmiszergyártás és –kereskedelem; génmódosított
élelmiszerek; kiegyensúlyozott étrend; idénynövények és helyi termékek fogyasztása;
címkézés; higiénia és az élelmiszer kezelése; a reggeli fontossága az iskolai teljesítmény
szempontjából. 

2.

Vásárlás a 21. században: bevásárlóközpontok és hipermarketek; a választás módjának
ismerete; vásárlásfüggőség; társadalmilag tudatos vásárlás; fair trade (méltányos
kereskedelem); vásárlás cetlivel és anélkül; vásárlás az interneten; a szabadidőhöz
kapcsolódó fogyasztás; vásárlás külföldön.

3.

Szolgáltatások használata: utazás, közlekedés, utasok jogai és kötelezettségei; biztonság;
elektromos áram; víz; pénz és bankok; mobiltelefon; internet; postai szolgáltatások.

4.

Otthon: ingatlanközvetítés; szomszédság; az ideális otthon; lakásvásárlás vagy –bérlés;
szelektív hulladékgyűjtés.

5.

Reklám és média: álomgyárak; a reklámok csábítása; márkák; rádió-, tévé- és
magazinelemzés; szexizmus és sztereotip reklámozás; új reklámozási módszerek; a
reklám eszközei és módjai; reklámozás sporttal és a fiataloknak szóló magazinokban.

6.

Játékok és iskolaszerek: a játék lényege, hogy játszani lehessen vele; játékok
összehasonlító elemzése; veszélyes és biztonságos játékok; Európa vidékeinek
hagyományos játékai és értékeik; internetes játékok; szerepjátékok; videojátékok; bizonyos
játékokkal nem érdemes játszani.

7.

Egészség és biztonság: veszélyes termékek; veszélyes és környezetszennyező anyagok;
gyógyszerek; otthoni és szabadidős balesetek; termékek, javak és szolgáltatások
biztonságossága. 

8.

Környezetbarát fogyasztás: csomagolás; hulladékcsökkentés, újbóli használat és
újrahasznosítás; környezetbarát vásárlás: a jó választás kritériumai és a környezeti
szempontok észben tartása. 

9.

Testimádat: a külső rabszolgái; ruhák és cipők; logók és a négy évszak; az anyagok
címkézése és karbantartása; piercing, tetoválás és raszta; anorexia, vigorexia és bulímia;
kozmetikumok és divat; plasztikai sebészet; önbizalom, önbecsülés.

10. Jólinformált vásárlók: háztartás-gazdaságtan és heti zsebpénz; fogyasztóvédelem; az
információgyűjtés és a konfliktuskezelés módjai; aktív fogyasztó; fogyasztói szervezetek.
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5.2. Általában milyen fejlesztési modelleket használnak a fogyasztóképzés
tantermi oktatásában?
Láthattuk, hogy azokban az országokban, ahol az oktatásnak része a fogyasztóképzés, különféle
módokon jelenik meg: átfogó tantárgyként/témaként, önálló tantárgyként, választható témaként stb. 
Függetlenül attól,  hogy a fogyasztóképzésnek milyen státusza van a tantervben,  az utóbbi évek
oktatási tanulmányai azt mutatják, hogy alapvetően négyfajta fogyasztóképzési fejlesztési modellt
alkalmaznak az iskolák:   
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6. MELY MÓDSZERTANI STRATÉGIÁK BIZONYULTAK HASZNOSNAK A
FOGYASZTÓKÉPZÉS FEJLESZTÉSE SZEMPONTJÁBÓL?

6.1. Iskolák és fogyasztóképzés közelebbről
Az eddigiekből egyértelműen kiderült, hogy a fogyasztóképzésnek
az egyén oktatásának szerves részévé kell válnia.  A ma
társadalmában elképzelhetetlen, hogy az oktatásból hiányozzon
az emberek felkészítése a fogyasztói társadalom kihívásaival
való szembenézésre, annak értelmezésére, a kritikus és felelős
cselekvésre. Ennek életen át tartó, állandó folyamattá kell válnia, 
amely olyan egyértelmű fogalmakat, hatékony cselekvési módokat
és pozitív hozzáállást alakít ki,  melyek által megjelenhetnek a
felelős, etikus fogyasztást erősítő szokások.
A tananyag kidolgozásában azoknak az iskoláknak és
tanároknak kell részt venniük, akik jól ismerik és elfogadják a mai
kor jelenségeit, és elkötelezettjei a korszerű oktatásnak. Olyan
tevékenységeket kell megvalósítanunk,  amelyek a fogyasztói
társadalom által okozott környezeti és társadalmi problémákra való
aktív megoldáskeresést az iskolai nevelés/oktatás részévé teszik. 
Meg kell vizsgálnunk a jelenlegi állapotot (a fogyasztást illetően),
hogy elemezni tudjuk a jelenségeket, megoldásokat kereshessünk
és a felelős, etikus fogyasztásra vonatkozóan következetes alternatívákat javasolhassunk.
A tanároknak olyan módszereket és tematikát kell kidolgozniuk, amelyek segítségével a tudomány
találkozhat az élet realitásaival,  amelyekkel a tantárgyaknak (matematika,  szociológia,  nyelv, 
földrajz, kémia stb.) nemcsak a története, de a tudomány hétköznapi életben való alkalmazhatósága, 
értelmezése, sőt, alternatívák megfogalmazása, problémamegoldás képessége és a tanultak
gyakorlatba ültetése is elsajátítható. 
Világunk a fogyasztás körül forog. A fogyasztás életünk központi kérdésévé vált: hatással van
arra, kik vagyunk, hogyan gondolkodunk, és hogyan viszonyulunk másokhoz. Gyerekek, fiatalok és
felnőttek mind-mind hallgatnak a „szirének énekére”, és áldozatául esnek a fogyasztói kísértéseknek.
Amikor felvállaljuk, hogy ezekkel a témákkal kísérletezünk az oktatásban, akkor azt tesszük lehetővé,
hogy a diákok olyan gondolkodási szinteket érjenek el,  olyan értelmezési és problémamegoldási
módokat sajátítsanak el, amelyek hozzásegítik őket egy igazságosabb, társadalmilag elkötelezettebb,
felelősebb és etikusabb világ kialakításához.
Hiszen az iskolák feladata a társadalmi változások generálása, kíváncsi, ismeretekre vágyó elmék
teremtése, új ablakok nyitása a jövőre.

Mi a fogyasztóképzés?
A fogyasztóképzést a következőképp definiáljuk:
-

Minden olyan iskolai tevékenység ide tartozik, amelynek célja a tanulókat olyan tudással, 
készségekkel, képességekkel ellátni, amelyek hozzásegítik őket ahhoz, hogy jólinformált,
kritikus, felelős és társadalmilag elkötelezett fogyasztóként vehessenek részt a fogyasztói
társadalomban. A fogyasztóképzés részei mindazok az iskolai tevékenységek, amelyek
révén a diákok megtanulják megszűrni, értékelni a fogyasztóként kapott információkat, felelős,
etikus vásárlási döntéseket hozni, valamint megérteni, helyükre tenni a fogyasztás, 
reklámozás és marketing jelenségeit.
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-

A fogyasztóképzés folyamatos tevékenység, amelynek célja, hogy a fogyasztót (fejlettségi
fokának megfelelő, fokozatos, egymásra épülő módon) ellássa egy sor olyan kognitív eszközzel
és megismertesse olyan folyamatokkal és módszerekkel, amelyek hozzájárulnak
tudatosságához, kritikus és társadalmilag elkötelezett hozzáállása kialakításához. Ezek
vásárláskor a felelős cselekvés okozta elégedettséggel töltik majd el.

-

A fogyasztóképzés olyan oktatási vállalkozás, amelynek célja a diákok teljes körű fejlesztése
olyan koncepciók, módszerek és attitűdök átadása által, amelyek elősegítik egy igazságosabb,
társadalmilag elkötelezettebb és felelős, a polgárai életminőségén a környezet pusztítása
nélkül javítani képes fogyasztói társadalom létrejöttét.

Melyek a fogyasztóképzés fő feladatai?
A fenti definíciónak megfelelő fogyasztóképzés feladata, hogy:
A diákok számára egyértelmű fogalmakat és magyarázatot adjon: saját fogyasztói
mivoltukkal, ebből adódó jogaikkal és kötelességeikkel, a fogyasztói társadalom
működési logikájával és a jólinformált fogyasztók rendelkezésére álló eszközökkel
kapcsolatosan.
A diákokat ellássa megfelelő eszközökkel annak érdekében, hogy: képesek legyenek
megvizsgálni a valós helyzetet; elemezni, kritizálni és megvitatni a fogyasztás jelenségeit;
felkutatni az elérhető termékek és szolgáltatások legmegfelelőbb használati, hasznosítási
és élvezeti módjait; vásárláskor önállóan dönteni; és megismerni a problémamegoldási
módszereket.
Elősegítse a fogyasztók képzését és informálást az alábbi viselkedésmódok ösztönzésével:
a fogyasztáshoz, a környezet pusztulásához és azokhoz a jelenségekhez való kritikus
közelítés, amelyek megakadályozzák az embereket a felelős, együtt érző cselekvésben;
felelős viszonyulás a fogyasztói döntéseikhez, szolidaritás a többi fogyasztóval, és az
összefogás fontosságának értékelése; a fogyasztók harmonikus együttélését biztosító
törvények tiszteletben tartása.
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6.2. Képzési szintek
Természetesen a diákokat fokozatosan, fejlődési szintjüknek megfelelő – gyakorlatias, élvezetes,
tudományos, hatásos, szabadságot adó és nem erőltetett – módon kell megismertetnünk e
koncepciókkal. Az öntudatosság, a gondolkodás, a döntéshozás és a tetteikért való felelősségvállalás
oktatása nagyszerű eszköze a tudatos, kritikus, társadalmilag elkötelezett és felelős, a környezetükkel
kapcsolatban lévő fogyasztók képzésének.

Képzési és tanulási szintek:
Óvodai képzés (3-6 éves korig)
Ezen a fejlettségi szinten a fogyasztóképzés keretében a
mindennapi tárgyak megfigyelése, azonosítása és vizsgálata által
kell bemutatni a fogyasztás egyes témáit a gyermekeknek. Így a
tárgyak sajátosságait megismerve és velük kapcsolatba lépve
felfedezhetik azok értékét és megtanulhatják a megfelelő
használatát.

Általános iskolai képzés (6-12 éves
korig)
Ezen a fejlettségi szinten a diákok mélyebben
megismerkedhetnek a fogyasztás témáival: kísérletek, 
kreatív és játékos tevékenységek,  tények és a
fogyasztás jelenségei közt felfedezett összefüggések
segítségével járhatják körül a témákat.  A diákok
fogyasztói jogaikat és kötelezettségeiket megismerve
kritikus attitűddel közelítenek majd a mind több
fogyasztás propagálása és a fogyasztóként kapott
információkhoz.

Középiskolai képzés (12-18 éves korig)
Ezen a fejlettségi szinten konszolidálni kell az eddig tanultakat, 
emellett előrelépéseket lehet tenni fogyasztói témák kutatásában,
a jogok és kötelességek ismeretében és gyakorlásában. Fogyasztói
akciók kivitelezésekor a tudomány ismeretét tükröző magatartás, a
fogyasztói társadalom természeti környezetre gyakorolt hatásának
kritikus értékelése, a felelős cselekvésre való képesség kerül előtérbe.

Felnőttképzés
A felnőttek fogyasztóképzése másféle problémákat vet fel, mint az iskolai oktatás. Bármilyen
tevékenységet is tervezünk e téren, figyelembe kell vennünk célcsoportunk igényeit, és efelől kell
közelítenünk. A témák gyakorlati tapasztalatokon alapuló feldolgozását kiemelten fontosnak tartjuk. 
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6.3. Néhány általános gondolat az alkalmazott módszerekkel kapcsolatban
A fogyasztóképzésben alkalmazott módszereknek a következő konkrét oktatási alapelveknek kell
megfelelniük:  

Olyan „mindentudó”
módszerek legyenek, 
amelyek többféle
oktatási cél (tudás- és
készségfejlesztés, 
szokások és attitűdök
fejlesztése) elérését is
szolgálják.

Hangsúlyoznunk kell az
elemzés és a vizsgálat
szükségességét mint a
tudás felfedezését és
megszerzését támogató
módszereket.

Olyan környezetet kell
teremtenünk, amelyben
a diákok saját tanulási
folyamatuk kulcsszereplői,
és kölcsönhatásba kerülnek
társadalmi és természeti/fizikai
környezetükkel. 

Tisz��������������������������
teletben tartják a diákok
sokféleségét, és azt az
oktatási tevékenységeket
gazdagító elemként
hasznosítják. 

Felhívjuk a figyelmet
a képzési és
tanulási szintnek
megfelelő átfogó vagy
interdiszciplináris
információk
fontosságára, hiszen
minden tantárgy
lehetőséget nyújt a
fogyasztóképzésre. 
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Előnyben részesítik az
együttműködést igénylő
tevékenységeket, és
törekednek az összes
diák aktív részvételére. 

Munkánkat arra a
tudásra kell alapoznunk, 
amely már a diákok
birtokában van.

E���������������������������
lőnyben kell részesítenünk
a szokások kialakítását, 
és az attitűdök,
magatartásmódok
megváltoztatását. 
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6.4. Mely módszerek alkalmazhatóak?
A bármely oktatási tevékenység esetében alkalmazható általános módszerek mellett létezik egy
sor olyan technika,  amelyek ugyan nem kapcsolódnak kizárólagosan a fogyasztóképzéshez,  de
hatékonyan segítik céljainak megvalósulását. A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhányat:
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Különböző forrásokból
származó információk
felkutatása
Szövegek és dokumentumok
elemzése
Termékek és folyamatok vizsgálata
Kísérletezés termékekkel
Viták
Szerepjátékok
Esettanulmányok
Konfliktusok feloldása
Műhelymunkák
Értékmeghatározás
Termékek ellátási, beszállítói
láncának vizsgálata

6.5. Nemzetközi tapasztalatokon alapuló konkrét módszerek
Nagy tudású kollegák és kolleganők munkája
nyomán a témában összegyűlt nemzetközi tapasztalat
lehetővé tette számunkra, hogy összeállítsunk
egy olyan módszertant, amely méltán nevezhető a
fogyasztóképzés „speciális» módszertanának. Ez
megkönnyíti a fogyasztással kapcsolatos témák
oktatását,  ezáltal közelebb visz minket céljaink
eléréséhez. 
A tanárok feladata, hogy a feldolgozandó témának, a
diákok életkorának, a kontextusnak stb. megfelelően az alábbi módszerek közül minden helyzetben
kiválasszák a legmegfelelőbbe(ke)t.

6.5.1. A termelési folyamatok ismeretét, a piac szereplőinek vizsgálatát elősegítő
módszerek
Projektek
A projektek a fogyasztás egy-egy témakörét a különböző tantárgyak szemszögéből feldolgozó,
különféle technikákat alkalmazó strukturált tevékenységek. A tantárgyak biztosítják a munkatervben
meghatározott szituációk elemzéséhez szükséges eszközöket. A fogyasztáshoz kapcsolódó konkrét
választott téma (például reklámozás,  élelmiszer,  az otthon,  közlekedés,  csomagolás,  ökológia, 
hulladék, víz, kereskedelem, pénz, közszolgáltatások, média) fogja meghatározni a projekt keretében
végzett tevékenységek mibenlétét.  

29

ISKOLAI FOGYASZTÓKÉPZÉS

1. példa: Kövesd a terméket!
Ez a projekt egy termék útját követi végig a létrejöttétől a végső fogyasztóhoz
kerülésig. Jól ismert, mindennapos terméket vagy szolgáltatást válasszunk!
Még jobb, ha olyat választunk, amelyet a diákok rendszeresen használnak, 
vagy amely az iskola közelében készül. 
Ez a módszer célját és tartalmát tekintve lehetővé teszi a téma
beillesztését gyakorlatilag az összes tantárgyba. Például, ha
úgy döntünk, hogy a rizs termelésének és fogyasztóhoz
jutásának folyamatát követjük,  akkor gyarapítjuk
tudásunkat a fizikai környezettel kapcsolatban (hol és
hogyan termesztik a rizst), a társadalomtudományok (fogyasztási szokások, mezőgazdasági termelő
szervezetek, kereskedelem), a természettudományok (fizikai-kémiai folyamatok, amelyeken a termék
átesik; egészséges táplálkozás), a nyelv és az irodalom (a termék reklámozása), a matematika (pl.
nettó tömeg, eladási ár megállapítása) és a környezetvédelem (a termelés hatása a helyi környezetre, 
termelési hulladék) területén. 
Az általános projekt a következő lépéseket követi:
·

Elsődleges termelés: hagyományos termelés, ipari termelés

·

Feldolgozás folyamata: készülő termékek, gyártási módszerek

·

Elosztás és kereskedelmi forgalom: szállítási folyamatok, raktározás

·

Az eladási ár kialakulása: termelési, gyártási, elosztási, szállítási és kereskedelmi árak

·

A termék eladása: reklámozás, eladás helye; a termék pozicionálásának módjai az eladási
helyen; hasonló, konkurens termékek; higiénia és a termék tartósítása

·

Fogyasztás: ki veszi meg a terméket? Mire használják? Fogyasztói elégedettség; a
megtévesztés módjai; fogyasztói jogok; negatív hatások a környezetre; alternatív, helyettesítő
termékek

A munkatervben általában szerepelnek más technikák is,  amelyek további elemei lehetnek a
projektnek: laboratóriumi vizsgálat, összehasonlító elemzés, címkézés, a gyártási hely meglátogatása, 
a termék közvetlen vizsgálata, közvélemény-kutatás stb. A projekt magas vagy alacsony költségvetéssel
is megvalósítható. Tartalma is változhat, többek között az osztály képzési szintje és a projekttel eltölteni
kívánt idő függvényében.
Az ilyen típusú projektek minden tanulmányi szinten hasznosnak bizonyulnak, de különösen
megérik a fáradságot a kötelező oktatás legfelsőbb szintjein.
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2. példa: Termelés
E módszer keretében egy termék gyártásának és kereskedelembe hozatalának összes
tevékenységét megvalósítjuk – kicsiben. Amikor csak lehetséges,  érdemes a módszer kínálta
megközelítések széles skáláját alkalmazni. Ezáltal lehetővé válik, hogy a piac működésének teljes
folyamatát szemléltessük: a termék kiválasztása,  gyártási módszerek és eszközök megismerése, 
költségszámítás, a termék elkészítése és „felöltöztetése”, marketing és reklámozás, kereskedelmi
forgalomba hozatal stb. Emellett a módszer jó alkalmat kínál a munka osztályon belüli megosztására, 
az együttműködés gyakorlására: néhányan gyártók, mások a reklámért felelősek, megint mások az
eladásért és így tovább. 
Egy lehetséges munkaterv a következő:
·

A létrehozandó termék kiválasztása: tulajdonságok, funkciók, gyártás nehézségi foka (fontos, 
hogy olyan termékeket találjunk, amelyek megfelelnek a gyerekek életkorának és
kézügyességének)

·

A különböző termelési módok felderítése, és a legmegfelelőbb kiválasztása (válasszuk azt,
amely legközelebb áll a való élet realitásaihoz!)

·

Szükséges anyagok: alapanyagok, eszközök és szerszámok

·

A felállítandó gyár tulajdonságai: struktúra, finanszírozási rendszer (kft., szövetkezet, nonprofit
szervezet stb.)

·

A konkurens termékek felderítése: a termékek megjelenése, mennyiség-ár reláció, kínálati
helyzet, kereslet és fogyasztói elégedettség

·

Finanszírozási források keresése: fontos, hogy a folyamatot végigvezessük. Ha hitelt kérnek, 
akkor kamatot is kell fizetni. Ha egyvalaki biztosítja az összes pénzt, ő kapja az teljes nyereséget.
Ha egyenlő arányban adják a pénzt, egyenlően részesülnek a profitból stb.

·

Az elvégzendő feladatok listázása, és a hozzájuk tartozó felelősök kiválasztása: a feladatot
nem feltétlenül nekik kell elvégezniük, de nekik kell ellenőrizni a feladat teljesülését (az osztályból
egy-egy csoport lehet felelős egy-egy feladat elvégzéséért)

·

Biztonsági és higiéniai intézkedések a termelési folyamat minőségének biztosítására

·

Minőségi ellenőrzések beillesztése a gyártási folyamatba

·

A gyártás típusának meghatározása: kézműves, egyedi vagy sorozatgyártás stb.

·

A termékek csomagolása és feliratozása a törvény előírásait betartva, a lehető legtöbb
információt biztosítva a vásárlónak

·

A termékhez kapcsolódó marketingkampány tervezése és kivitelezése az eladások növelése
érdekében

·

A végső fogyasztói ár megállapításához szükséges szempontok összegyűjtése és az ár
meghatározása

·

A termék eladása: piac felállítása az iskola központi helyén, eladás e központon kívül, értékesítés
boltokban (a termék természetétől függően)  

·

Az eredmények értékelése: veszteségek, nyereségek. Döntés a nyereség felhasználásáról
és a veszteség viseléséről (amennyiben van ilyen).  

Ez a fajta projekt minden oktatási szinten egyaránt hasznos – mindössze megfelelő terméket kell találnunk.
Bizonyos esetekben a folyamat egyszerűbb lesz, máskor összetettebb.
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3. példa: A környezet vizsgálata
Ez a projekt többfajta módszert is alkalmaz. 
Gyakorlatilag egy nyitott kutatási modellbe rendezett
strukturált tevékenységek sorozatáról van szó,  amely
az aktivitáson, a tervezésen és egy előfeltételezés
vizsgálatának elvein alapul. Mindez személyre szabott
oktatást tesz lehetővé, a diákok a projekt több
fázisában is főszerepet játszanak. A projekt elősegíti az
interdiszciplináris oktatási aspektus, a globális szemlélet
érvényesülését, felkészíti a diákokat az élet realitásaira, 
és problémamegoldási módszerekkel látja el őket.
E projektek mintája a következőképp néz ki:
·

Motivációs és javaslattételi szakasz: filmek megtekintése, beszélgetések folytatása,
eseményeken való részvétel, kérdések megfogalmazása és terepmegfigyelés. A tanár
javaslatokat tesz, ösztönzi, elfogadja, és ötleteivel gazdagítja a diákok közreműködésének
lehetőségeit.

·

Feltételezés megfogalmazása: a téma kiválasztását követően áttekintjük, mit tudunk róla,
majd különböző információforrásokat kutatunk fel vele kapcsolatosan. A feltételezésnek, amivel
dolgozni fogunk, világosnak és valószerűnek kell lennie, hogy mérhető legyen az elérhető
módszerekkel, vagy érthető legyen a diákok számára.

·

A kutatási módszer kiválasztása: csoportmunkában előterjesztetünk különféle javaslatokat,
az óra végén kiválasztjuk a legmegfelelőbbet. Az is lehetséges, hogy minden csoport a saját
maga által ajánlott kutatási módszert alkalmazza – a végén aztán össze lehet hasonlítani az
eredményeket.

·

Kísérleti folyamat: a kutatási módszer alkalmazása (pl. mintavétel, felmérés, közvetlen
megfigyelés vagy laboratóriumi vizsgálat).

·

Elemzés készítése és az összegyűjtött adatok ábrázolása: grafikonok, táblázatok, ábrák
stb. Ebben fázisban a számítógép használata nagy segítséget jelent, különösen felmérések esetében

·

A végkövetkeztetések előkészítése: a következtetések a kiinduló feltételezés, az összegyűjtött
adatok, az elkészített grafikonok és egyéb eredmények fényében születnek. Az eredményeket,
következtetéseket összehasonlíthatjuk hasonló munkákéival (amennyiben létezik ilyen). 

·

Elemzés, kritika és értékelés: gondoljuk át a kivitelezett folyamatot, az esetlegesen elkövetett
hibákat, a tapasztalt nehézségeket és a munka során felmerült kérdéseket. 

·

Végezetül, fontos, hogy közzétegyük, kommunikáljuk a kutatás eredményeit.

Amikor fogyasztói termékekkel kapcsolatban végzünk kutatást, fontos, hogy a tanár és a diákok
is észben tartsák,  hogy a legfontosabb a folyamat fent leírt lépéseinek végigkövetése.  Ez még a
végeredménynél is fontosabb. A rendelkezésünkre álló eszközök hiánya miatt a végeredményt sokszor
nem tekinthetjük teljesen igazolhatónak. E projekteknek nem az a célja, hogy profi kutatókat képezzünk,
hanem az, hogy kritikus, a realitásra kíváncsi fogyasztói hozzáállást alakítsunk ki a diákokban. Az
ilyen projekt nagyon hasznos a kötelező oktatás legfelsőbb szintjein, de kísérletezhetünk vele a
fiatalabbaknál is.
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6.5.2. Jólinformált fogyasztóvá nevelés technikái
Minden, fogyasztókat informáló, képző és védő ügy sikerének kulcsa, hogy
a fogyasztó megtanulja összehasonlítani a termékeket, mielőtt választ. Sok
fogyasztói szervezet végez termék-összehasonlító vizsgálatokat a fogyasztók
okulására. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a megalapozott fogyasztói
döntésekhez nagyon fontos, hogy a diákok már az iskolában megtanulják
az összehasonlítás jelentőségét és módjait. Ebben a részben
ehhez adunk ötleteket. 

1. példa: Összehasonlító elemzés
Egy termék különféle változatait (különböző
márkájú variációit) hasonlítjuk össze több szempont
figyelembevételével: a súly, a megjelenés, az íz (élelmiszerek
esetén), a csomagolás, a tartósítás, a címke, a fogyasztók
számára elérhető információk, a súlyarányos ár tekintetében.
A tényleges minőséget is összevethetjük azzal, amit a termék
reklámja állít.  Ez a módszer jól alkalmazható termékek
esetében, de használhatjuk szolgáltatások terén is. A diákok
gyakorolhatják az érvelést, a kritikát, véleményük kifejezését
stb. 
Az összehasonlító elemzésnek számos oktatási előnye van. Többek között lehetővé teszi, hogy a
munka során több változót használjunk, és ezekből vonjunk le következtetést. Például választhatunk
terméket csak a mennyiség és az ár alapján, ezt követően pedig új változót bevezetve, a mennyiség,
az ár és a címkézés minősége vagy a csomagolás környezeti hatása alapján, aztán kiegészíthetjük
a vizsgálatot egy további változóval, például a vakon kóstolás módszerével is stb. Ne feledjük, hogy
mindezt a diákok oktatási szintjéhez kell igazítanunk!

2. példa: Laboratóriumi munka
Egyszerű, érthető és az iskola számára megengedhető
laboratóriumi vizsgálatokat végezhetünk fogyasztói termékeken. 
Ellenőrizhetjük az élelmiszerek címkéin található adatok
valódiságát, a termék minőségét vagy frissességét, valamint hogy
nem hamisították-e.  

6.5.3. Műhelymunkák és tanulmányi kirándulások
Ha az a célunk, hogy rövid idő alatt ismertessünk meg új fogalmakat és folyamatokat, és különböző
fogyasztói, termelői magatartásokat figyeljünk meg, a műhelymunka és a terepszemle – ami valójában
más környezetben végzett műhelymunka – ideális módszer. Következőképp tudjuk meghatározni a
műhelymunkák jellegzetességeit: korlátozott ideig tartó, egyszeri tevékenység, a diákok önálló, aktív
részvételével jellemezhető. Nagyon konkrét előfeltételezéseket is használhatunk, sőt, a műhelymunka
különböző korcsoportok igényeihez igazodva jó módszere lehet az értékelésnek is, amellett, hogy
rendkívül lelkesítő, motiváló.  
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1. példa: Műhelymunkák
A műhelymunka tipikus módszere a szimulációs játék, amely kicsiben lemásolja a teljes fogyasztási
folyamatot. Ez az akár egy alkalomba is besűríthető, rendkívül aktív tevékenység lehetővé teszi, hogy
a tanításba beillesszük a valóság kutatását, a tények és vélemények megkülönböztetésének módját, a
sokféleség tiszteletét, emellett módot ad a fiatalok érdeklődési körének figyelembe vételére is. A műhelymunka
mind egyéni, mind csoportos munkát lehetővé tesz, hiszen folyamata egy sor lehetőséget rejt magában:
·

Motiváció és első találkozás a témával – a diákok érdeklődési körére és kíváncsiságára
alapozva

·

Alapvető elméleti információ összegyűjtése a feldolgozandó témáról, és a
munkahipotézis megfogalmazása

·

Tevékenységek megtervezése és kivitelezése

·

Az eredmények és következtetések összesítése

A műhelymunkák általában a következő
kérdésekre adnak választ:
Mire használjuk a vizsgált terméket?
Ebben a témában különböző tevékenységeket
végezhetünk annak vizsgálatára,  hogy a
termék rendeltetésszerűen betölti-e célját,
és ez teljesül-e folyamatosan bizonyos
időtartamon keresztül.
Mit mond a törvény? Ellenőrizhetjük,
hogy a termék megfelel-e a törvény előírásainak a címke, az anyagok, a tartósság/eltarthatóság, a
veszélyesség stb. tekintetében. Javaslatokat gyűjthetünk a törvény javítására fogyasztói szemszögből,
a címkézést vagy az alapanyagokra vonatkozó előírásokat illetően és így tovább.
Én mint fogyasztó mit várok el a termékektől? Például azt, hogy olcsóbbak (minőség-ár
reláció ellenőrzése), könnyen használhatóak (használhatóság ellenőrzése), tartósak legyenek, ne
szennyezzék a környezetet, és kevés természeti erőforrást használjanak fel stb.

2. példa: Bolt- és piaclátogatások
A bolt- és piaclátogatások keretében a diákok közvetlen kapcsolatba kerülnek környezetükkel és
a fogyasztást ösztönző motivációkkal. Valódi vagy fiktív vásárlást végezve a diákok jegyzetfüzetekkel
felszerelkezve érkeznek a boltba, piacra stb., ahol e módszer lehetővé teszi, hogy:
·

Elemezzék a felelős, etikus vásárlás szempontjait: ár/minőség kapcsolata, egészséges
termékek vásárlása, az egészséget és a környezetet károsító termékek elkerülése. 

·

Megfigyeljék a termékek kihelyezésének és tárolásának módjait, körülményeit. 

·

Tájékozódjanak arról, hogy az intézmény milyen intézkedéseket foganatosít a fogyasztói
kérdések megválaszolására és a panaszok kezelésére. 

·

Tanulmányozzák a bevásárlóközpontok, szupermarketek értékesítési módszereinek elemeit:
beltéri reklámokat, a termékek elhelyezését, a zenét stb.  
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Az értékelés fáradságos folyamat, és a hozzá kapcsolódó elmélet sokszor nehezen emészthető a
tanároknak. A projektek értékelésének egyik legjobb definíciója Weiss, C.H. (1983:31) munkája.
«Az értékelés kialakítása racionális feladat, az eljárások hatásait és a tervet vizsgálja az elérni
kívánt célok szemszögéből. Objektív és szisztematikus folyamatként az értékelés azt méri, hogy
az említett célokat milyen mértékben értük el vagy közelítettük meg, valamint megfigyeli a sikerrel
vagy sikertelenséggel kapcsolatos tényezőket. Jó esély van arra, hogy a „tények” megállapításával
az értékelés elősegíti az okos választást a különböző cselekvési alternatívák között. A programok
következményeit, eredményeit leíró pontos és célirányos adatok segítik az említett döntéshozást.»  

7.1. FOGYASZTÓKÉPZÉSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE
AZ ÉRTÉKELŐ VIZSGÁLAT CÉLJAI
-

A valóság módosítása
Döntéshozás
Értékelési szempontok meghatározása
Információk, tájékoztatás a projekt vezetőjének és a résztvevőknek
Rugalmas folyamattervezés kialakítása
A módszertan adaptálása a környezethez, a projekt típusához stb. 
Az eredmények világos és objektív értelmezése és közvetítése

PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSÉNEK JELLEGZETESSÉGEI
1.

A projekt értékelése dinamikus jellegű folyamat

2.

Tudományos eszközöket alkalmaz, többek között tervezési stratégiákat, valamint precíz
és rendszerezett információk összegyűjtését és elemzését

3.

A cél valós és megbízható információk összegyűjtése

4.

Az értékelési folyamat végeredménye, kifutása döntéshozatal

5.

Az értékelés módját a körülmények és az értékelendő projekt megvalósulásának tényleges
környezete tekintetében kell kialakítani

6.

Alkalmazhatósága korlátozott vagy rendkívül széles is lehet

7.

Ideológiai és politikai szerepe van

8.

Természeténél fogva bizonyos dolgok megítélését illetve szemügyre vételét jelenti
PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEREPE

-

-

Információ szolgáltatása és a projekt megítélésének elősegítése
A projekt továbbvitelének és fejlesztésének támogatása
Irányelvek, eljárások kialakításának elősegítése
További kezdeményezések alátámasztása és támogatása
Az oktatói közösség ellátása információkkal
Az erőforrások elosztásával, a projekt kiterjesztésével, megszüntetésével, intézményesítésével
és ismétlésével kapcsolatos döntések megalapozása, az ehhez szükséges információk, 
szempontok biztosítása
A projekt kvalitásainak népszerűsítése, bemutatása a nagyközönség számára
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PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI
-

HATÁSOSSÁG: Sikerült-e elérni a kitűzött célokat
HATÉKONYSÁG: Arányos-e a befektetett erőforrások mennyisége az elért eredményekkel
SZÉLESKÖRŰSÉG: Arányosak-e az elért eredmények az elért célközönség méretével
MEGFELELÉS A VÁRAKOZÁSOKNAK: Mennyire sikerült megvalósítani az eredeti vágyakat, álmokat
ALKALMASSÁG: A kitűzött célok a valós szükségleteknek feleltek-e meg
ODAILLŐSÉG: Megfelelőek voltak-e a kiválasztott célok
KÖVETKEZETESSÉG: Mennyire konzisztens a javaslat vagy tevékenység
OBJEKTIVITÁS: Megfelelt-e a tudomány törvényeinek, tudományos alapelveknek
HASZNÁLHATÓSÁG: Mennyire alkalmazható
FELHASZNÁLHATÓSÁG: Elősegíti-e konkrét helyzetek megoldását a gyakorlatban
RELEVANCIA: Valós egyéni és társadalmi szükségleteket elégít-e ki
HALADÁS: Az előzetesen eredményesnek gondolt elemek ténylegesen eredményesnek
bizonyultak-e
CSELEKVÉS: Képes-e alkalmazkodni valós helyzetekhez

PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSÉNEK TÍPUSAI
A kontextus és a szükségletek értékelése:
A projekt környezetének és speciális
helyzetének jellegzetességei
A projekt résztvevői
A projekt kivitelezését, kivitelezhetőségét
meghatározó feltételek, körülmények
Szükséges erőforrások és rendelkezésre
álló erőforrások
A projekt megvalósítását motiváló fő
szükségletek
Rendelkezésre álló idő és emberi
erőforrások
A projekt résztvevőinek elvárásai

A folyamat értékelése:
A projekt kivitelezésében részt vevők
szempontjai, véleménye
A tevékenységek megfelelése az eredeti
tervnek
A legfontosabb nehézségek és sikerek
felderítése
A csoportok működésének módja
A résztvevők aktivitási szintje

A terv értékelése:
A projekt céljai
A tevékenységek időzítése
A tevékenységek módszertana
A tevékenységek időbeli összeegyeztetése

A végeredmény értékelése:
Elért eredmények
A projekt hozzájárulása az oktatói
közösséghez, annak fejlődéséhez
A résztvevők attitűdjeinek változása

ALAPELVEK PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ

Kiindulópont:
magának a
projektnek az
értékelése

-

Belső értékek: tudományos alap, naprakészség, következetesség, 
a sokféleség megfelelő kezelése stb.

-

Illeszkedés a körülményekhez: egyeztetés tanárokkal, családokkal
stb, a helyzet felmérésére alkalmas eszközök és tesztek, 
demokratikus munkamódszerek, együttműködés stb.  

-

Illeszkedés a kiindulási helyzethez: az érdekeltek igényei, helyszínek, 
időzítés, a felelősök képességeinek fejlesztése, megbeszélések
utókövetése, a projekt elfogadása stb. 
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Második szint:
a projekt
megvalósításának
folyamata

Harmadik szint:
a projekt végső
értékelése

-

Struktúra: a módszertan megfelelősége, a résztvevők érdeklődésének
és motivációjának mértéke, a tevékenységek elrendezése és
sorrendje, az időzítésben bekövetkező csúszások kezelése stb.

-

A projekt megvalósításának keretei: az oktatóközpont munkatársai
közti konfliktusok és feszültségek, tanár-diák viszony, célok
összeegyeztethetetlensége vagy átfedései stb.

-

Mérés és eredmények: a projekteredmények mérésének, teszteknek
a technikai kvalitása, e tesztek tervezése, az információgyűjtés
módjainak sokfélesége, teljesítménykritériumok meghatározása stb. 

-

Értékkapcsolás: viszonyítási pontok vagy értékelési sztenderdek
meghatározása, tanítási és tanulási módszerek fejlesztése stb.  

-

Folytonosság: intézményesített értékelési folyamat léte vagy nemléte, 
a kitűzött változtatások megvalósítása (vagy sem) a felelősök részéről stb.

«Az értékelés az értékelendő dolog természete és értéke felfedésének folyamata.
E folyamat során tanulunk magunkról, másokhoz való viszonyunkról és a világról általában.»
(Proppe, O.)

7.2. MUTATÓK (INDIKÁTOROK) PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ
Ebben a fejezetben mutatók sorozatát állítottuk össze. A mutatók olyan, az értékelendő változók
változására utaló jelek, amelyekre fókuszálni szükséges. Minden mutatóhoz a megfelelő szempontokat
kell alkalmaznunk.  A
szempontokat kérdések
formájában fogalmaztuk
meg – a munka során
ezekre kell válaszokat
keresni. 
Az adatgyűjtési
módszerek legfontosabb
tulajdonsága,  hogy
teljesen koherensek
legyenek az értékelendő
valósággal. Ajóváhagyás, 
az elvetés vagy a
módosítás technikai
feladat; ezt az ez iránt
érdeklődő tanár vagy
tanárok végezzék el. 
A felsorolt szempontok
némelyike bizonyos
esetekben irreleváns, 
de az is előfordulhat,
hogy egyes javasolt
mutatókra mélyebb és
koncentráltabb figyelmet
kell fordítani. 
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7.3. COMENIUS 1 PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE
A Comenius 1 intézményi pályázatokhoz kapcsolódó értékelő lap a Tempus Közalapítvány
Kuratóriumának döntése értelmében nem nyilvános. A pályázóknak is csak annyi információt adnak, 
hogy az értékelés a pályázati űrlap kérdéseihez kapcsolódik.
Az általános elvárások megtalálhatók a Tempus honlapján, az alábbi oldalon:
http://www.tka.hu/pages/content/index.php?page_id=188 «Az együttműködés alapelvei,
bírálati szempontok” című fejezetben.

Az együttműködés alapelvei, bírálati szempontok
A pályázat értékelésének az egyik alapelve, hogy az valóban projektszerűen tervezett
tevékenységekből álljon. A pályázat akkor lehet sikeres, ha a projekt témája kellően konkrét,
céljai kézzelfoghatóak, mérhetőek, és a tevékenységek valóban alkalmasak a célok teljesítésére.
Gondot kell fordítani a folyamatkövetésre, a munka értékelésére és az eredmények terjesztésére. 
Az átfogó koncepciót (pl. az iskola pedagógiai programját) szem előtt tartva a feladatokat kisebb,
konkrétabb részekre kell bontani, világos programleírással. Elvárás az is, hogy a tanulók a lehető
legnagyobb szerepet játsszák a projekt kivitelezésében (az iskolai és nyelvi projektekben).
A közös
tevékenységnek
valamilyen
kézzelfogható
produktum
előállításával kell
zárulnia. Fontos
szempont a bírálat
során, hogy a
szakmai program
és a költségvetés
összhangban
vannak-e: csak
olyan tételekre
kérjen a pályázó
támogatást, amit a
szakmai programban
is feltüntet, 
illetve legyen
biztosított az egyes
szakmai elemek
finanszírozása.

A pályázati forma szabad
kezet ad a pályázóknak
a témaválasztást
illetően. Követelmény
azonban, hogy a projekt
illeszkedjen az iskola
alaptevékenységéhez és
a helyi tantervhez, illetve
kiegészítse azt, 
és a
projekttevékenység
jelentős részben a
tanórákba épülve
valósuljon meg.

Az iskolai együttműködés lényege az aktív, közös munka, így minden partnernek világosan
körülhatárolt feladatot kell vállalnia annak minden fázisában, és ennek a pályázatban pontosan
meg kell jelennie. Világossá kell tenni, hogy a projekt miért nemzetközi együttműködés keretében
valósul meg, hogy milyen többletet visz a partnerek kooperációja a közös munkába. Rögzíteni kell
a koordinátoriskola, illetve az egyes partnerek feladatait, a folyamatos kapcsolattartás módját, a
belső határidőket, a felelősségi viszonyokat.
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A Tempus Közalapítvány honlapjáról letölthető a Comenius kézikönyv című kiadvány is, amely
kifejezetten Comenius 1 projektet tervező, illetve megvalósító intézményeknek kíván segítséget nyújtani.
A kiadvány 38-47. oldalain a pályázat elkészítésével kapcsolatos információkat, tudnivalókat, formai és
tartalmi követelményeket gyűjtötték össze, hazai példákkal illusztrálva. A kiadvány letölthető innen:
http://www.tka.hu/pages/books/book.php?page_id=35&books_id=111
Segítségképpen közöljük a Comenius 1 projektek spanyolországi értékelési szempontjait.�
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8. TARTALMI ÖTLETEK ISKOLAI KÉPZÉSI
PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

8.1. A PROJEKT A LEGJOBB MÓDSZER
A kézikönyv első részében megvizsgáltuk a fogyasztóképzés általános jellemzőit, valamint célokat,
tartalmat és módszereket ajánlottunk tantermi projektek kifejlesztéséhez. 
Ha a tanárok tisztában vannak az oktatási szükségletekkel, amelyek e projektek végrehajtását
igénylik, el kell dönteniük, mit, hogyan és milyen eszközökkel akarnak megvalósítani. Más szavakkal:
meg kell határozniuk,  hogy a fogyasztóképzésnek mely témáira és céljaira koncentrálnak saját, 
konkrét fogyasztóképzési projektjeikben, és e projekteket hogyan illesztik az anyaintézmény oktatási
tevékenységébe.  
E feladat sikeres kivitelezését megelőzően a tanároknak egy sor tényezőt figyelembe kell venniük:

·

Egyrészt a projekt célcsoportját jelentő diákok fejlettségi, tanulmányi szintjét.

·

Másrészt, tisztában kell lenniük a diákok igényeivel és érdeklődési körével. A fogyasztóképzési
tevékenységeknek közvetlen kapcsolatban kell lenniük a diákok hétköznapi környezetével, 
mozgásterével, problémáival, reményeivel; a tanároknak át kell gondolniuk, hogy amit
megtanulnak, hozzásegíti-e a diákokat az őket körülvevő világ jobb megértéséhez és
mindenekelőtt annak tudatosulásához, hogy ők maguk is tudnak változtatni rajta.

·

Harmadrészt, figyelembe kell venni az iskola társadalmi-gazdasági környezetét, minden
szempontból. A projektet e környezet specialitásaihoz képest kell megtervezni annak érdekében, 
hogy valós szükségletekre reagáljon. 

·

Negyedrészt, meg kell vizsgálni, hogy a kötelező tantárgyak mely tartalmi elemei és céljai
kapcsolódnak a fogyasztóképzési projekthez. 

·

Ötödrészt, biztosítani kell, hogy a projektek egymásra épüljenek, folyamatos jellegűek
legyenek, hogy ne úgy záruljanak le a tanév végén, hogy teljesen a feledésbe merülnek, hanem
évről évre szélesedjenek és gazdagodjanak.

·

Végül, biztosítani kell, hogy projektek teret adjanak más tantárgyi, tematikus céloknak, 
tartalmaknak és az értékközvetítő oktatásnak.

E tényezők átgondolását, figyelembe vételét követően a tanárok kiválasztják azt a témát vagy
témákat, amelyek a megtervezendő és végrehajtandó projekt magját képezik majd. E feladat
megkönnyítésére a következő részben az egyes témakörökhöz kapcsolódóan releváns témákat,
ötleteket ajánlunk.  Mindegyiknél jelezzük a téma feldolgozásához ideális életkort,  és lehetséges
tevékenységeket ajánlunk. Nem kifejezetten célunk, hogy konkrét projektekre tegyünk javaslatokat. 
Inkább támpontokat, ötleteket szeretnénk adni a tanároknak a projektekkel kapcsolatos döntéseik
meghozatalához, a projektek kialakításához.
Alább egy idevágó részletet idézünk az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „A fogyasztók
oktatásáról» c. nyilatkozatából (2003/C 133/01):
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«A tartalmát tekintve a fogyasztók oktatása és képzése különös erőfeszítést igényel annak
érdekében, hogy elérjük a fogyasztók védelméhez kapcsolódó különböző társadalmi, technikai és
jogi fogalmak megfelelő ismeretét.” Ez a következőket jelenti:

·

A termékek és szolgáltatások 		
összetevőinek; az egyes cikkek 		
biztonságossági, minőségi szempontjainak;
használati, fogyasztási és karbantartási
módjaiknak; és a kapcsolódó 		
költségeknek a megfelelő ismerete. A
termékek és szolgáltatások egyre magasabb
összetettségi szintje és bonyolultsága
szükségessé teszi a tudományosan
megalapozott és tárgyilagos információt. Ez
különösen igaz az élelmiszeripari újdonságokra vagy az információtechnológiai és
kommunikációs termékekre. 

·

A kereskedelmi kommunikáció megfelelő ismerete, különös tekintettel a termékkel
kapcsolatban elhangzott alapvető információk és a reklámüzenetek 			
megkülönböztetésére a hirdetések szövegeiben, képeiben. Bonyolítja a feladatot, hogy
a kereskedelmi kommunikáció egyre nehezebben ismerhető fel, mert a reklámiparnak a
hagyományos módok mellett egyre gyakrabban használt eszközei az állítólagosan informatív
és szórakoztató jellegű események, a hírgyártás, a szponzoráció, a termékelhelyezés, a
rejtett vagy álcázott reklámozás stb.

·

A szerződések kikötéseinek megfelelő ismerete. Ez gyakran komoly nehézséget jelent, 
hiszen a szerződések komplexitása az egyre inkább személyre szabott kínálatot biztosító,
növekvő választékkal párhuzamosan nő. A telefonszolgáltatások bonyolult csomagjaikkal,
árszabásaikkal és feltételrendszerükkel jól illusztrálják az oktatás szükségességét e területen.  

·

A fogyasztói jogok megfelelő ismerete panaszok, követelések adminisztratív, bírósági
vagy bíróságon kívüli érvényesítésekor. Ebben az értelemben csak az igazán képzett
fogyasztók érhetik el a jövő piacának önszabályozó vagy együttesen szabályozó
mechanizmusainak olajozott működését, saját piaci szerepüket is megerősítve ezzel.
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8.2. TÉMAKÖRÖK
Az E-CONS HÁLÓZAT 10 témakörbe rendezte a fogyasztóképzési kérdéseket: ezeket a következő
oldalakon található táblázatokban részletezzük. Összegyűjtöttük a lehetséges témákat, meghatároztuk
az ezek feldolgozására ideális életkorokat,  valamint a hozzájuk kapcsolható tevékenységeket és
tananyagot. 

1. témakör: Élelmiszer és táplálkozás

1.
témakör :
Élelmiszer és táplálkozás
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Élelmiszer és táplálkozás: Minden képzési szint

Célok:
·
Kritikus, gondolkodó hozzáállás kialakítása annak eldöntésére, hogy mi hasznos, mi káros. 
·
Az élelmiszerkerék megismerése (piramis, rombusz vagy bármely más mód a
kiegyensúlyozott élelmiszer-fogyasztás szükségszerűségének illusztrálására), a
kiegyensúlyozott étrend fontosságának tudatosítása, valamint az élelmiszerek eredetének
és összetételének ismerete.
·
Az egészségtelen étrend veszélyeinek felismerése testünkre és lelkünkre, valamint fizikai,
pszichológiai és intellektuális szinten. 
·
Az élelmiszergyártás és –fogyasztás fenntarthatósági szempontjainak megismerése
·
Az egészséges reggeli fontosságának tudatosítása, az egészséges étkezéshez szükséges
szokások elsajátítása. 
Projekttémák:
·
Élelmiszerek gyártása és vásárlása: különböző élelmiszerek eredetének, gyártásának
és értékesítésének megismerése
·
Másfajta élelmiszerek: génmódosított, bio, „light», feljavított stb. élelmiszerek
·
Kiegyensúlyozott táplálkozás: a rombusz, a piramis, az élelmiszerkerék stb.
·
Idénynövények, helyi termékek fogyasztása: élelmiszermérföld és klímaváltozás, helyi
termelés
·
Címkézés: mit mond az élelmiszerről
·
Higiénia és az élelmiszerek kezelése: megveszem, tárolom, tartósítom
·
Reggeli és az iskolai eredmények kapcsolata
Alapvető tananyag:
·
A kiegyensúlyozott, egészséges étrend
·
Elkészítés, feldolgozás, tartósítás, címkézés és kezelés
·
Egyéb címkézés: génmódosított élelmiszerek kockázatai és címkézésük
·
Élelmiszermérföld, speciális helyi fajták
·
A reggeli evolúciója
Tantárgykapcsolat:
·
Természeti és társadalmi környezet ismerete
·
Matematika
·
Nyelv
·
Természettudományok
·
Történelem és földrajz
·
Biológia
Kapcsolódás egyéb, átfogó témákhoz:
·
Egészségnevelés
·
Környezetvédelem oktatása
Készségek és képességek:
·
Megfigyelés, kísérletezés, kutatás
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Élelmiszer és táplálkozás: Egyes szintekhez kapcsolódó tevékenységjavaslatok
Óvodai képzés
·

Különböző típusú, méretű boltok (zöldséges, hentes, halárus stb.)
meglátogatása, az áruk, a választék vizsgálata

·

Élelmiszerek, ételek elkészítése

·

Kísérletezés adalékanyagokkal

·

Ismerkedjünk az élelmiszerkerékkel: a rombusz, a piramis stb. 

·

Az élelmiszerek vizsgálata különböző érzékszervekkel

·

Felismerni, mi természetes, mi mesterséges

Általános iskolai képzés
·

Ismerkedjünk az élelmiszerkerékkel: a rombusz, a piramis stb. 

·

Élelmiszerek, ételek elkészítése

·

Kísérletezés adalékanyagokkal

·

Egy élelmiszer útjának végigkövetése keletkezéstől az értékesítésig

·

Étrendünk vizsgálata, elemzése és összehasonlítása

·

Címkézés vizsgálata

·

Címkék tervezése új termékeknek

·

Reggelink vizsgálata és elemzése (egészséges reggelik receptjei)

·

Élelmiszermérföld számítás

Középiskolai képzés
·

Ismerkedjünk az élelmiszerkerékkel: a rombusz, a piramis stb. 

·

Kísérletezés adalékanyagokkal

·

Egy élelmiszer útjának végigkövetése a keletkezéstől az értékesítésig

·

Címkézés összehasonlító vizsgálata

·

Élelmiszerek elemzése

·

Reggelink vizsgálata és elemzése (egészséges reggelik receptjei)

·

Étrendünk vizsgálata, elemzése és összehasonlítása

·

Családi vásárlási listák vizsgálata és elemzése

·

Génmódosított, bio és „light» stb. élelmiszerek elemzése, címkézése,
összehasonlítása

·

Génmódosítás kockázatai

·

Kísérletek élelmiszerek tartósításával

·

Élelmiszermérföld és széndioxid-kibocsátás kiszámítása
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2. témakör: Vásárlás a 21. században
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Vásárlás a 21. században: Minden képzési szint
Célok:
·
A termékek értékesítésének különböző módjainak, az alternatíváknak az ismerete
·
Fogyasztásra ösztönző marketing- és eladási technikák megfigyelése
·
Fenntartható fogyasztás, méltányos kereskedelem jelentőségének felismerése
·
Felkészülés a vásárlásra
·
Az ésszerű fogyasztási szokások és attitűdök átgondolása: erőforrás-takarékosság
oktatása (alapanyagok, környezetbarát anyagok stb.)
·
Termékértékesítés alternatív módjainak és értékeinek felfedezése
·
Különböző fizetési módok megismerése és megértése
Projekttémák:
·
Menjünk vásárolni: különféle boltok, eladási helyek megismerése  
·
Hogyan válasszunk: különféle szempontok érvényesítése vásárláskor
·
Egyéb vásárlási módok: internetes, telefonos, tévés stb. 
·
Az etikus vásárlás módjai és szempontjai: társadalmilag elkötelezett vásárlás, méltányos
kereskedelem, a környezet tisztelete stb. 
·
Fizetési módok: készpénzes, bankkártyás, fizetés részletekben
Alapvető tananyag:
·
A kereskedelem története és fejlődése: a bartertől az elektronikus kereskedelemig
·
A kereskedelmi marketing és értékesítés
alapvető fogalmai
·
A reklámozás hatása döntéseinkre
·
A termékek ára
·
A fogyasztás hatása környezetünkre és
társadalmunkra
·
Méltányos kereskedelem (fair trade)
Tantárgykapcsolat:
·
Társadalomtudományok, történelem
·
Matematika
·
Nyelv
·
Művészeti oktatás  
·
Természettudományok
·
Etika
·
Állampolgári ismeretek
Kapcsolódás egyéb, átfogó témákhoz:
·
Környezetvédelem oktatása
·
Béke oktatása
·
Kultúrák közti kommunikáció, nemzetköziség
Készségek és képességek:
·
Megfigyelés, kísérletezés, szerepjátékok  
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Vásárlás a 21. században: Egyes szintekhez kapcsolódó tevékenységjavaslatok
Óvodai képzés
·
Boltok, piacok meglátogatása
·
Egy termék megvásárlása
Általános iskolai képzés
·
Különféle vásárlási helyszínek meglátogatása: hagyományos boltok, 
nagy bevásárlóközpontok, piacok stb. 
		
· Tulajdonságaik összehasonlítása
		
· Beszélgetések, interjúk a szektor szakértőivel
·
Készítsünk bevásárlólistát, írjunk cetlit!
·
Látogassunk meg egy központot, ahol minden diáknak
meghatározott összegért kell valamit vásárolnia. 
Elemezzük a választásaikat!
·
Szórólapok, plakátok stb. összegyűjtése, elemzése
·
Szerepjátékok a méltányos kereskedelemről: a fejlett Észak és a
fejlődő Dél közti különbségek  
·
Szabadidős tevékenységek elemzése
·
Javaslatok pénzköltést nem igénylő szabadidős tevékenységekre
·
Havi költségvetés összeállítása
·
Cetlivel és anélkül végzett vásárlás összehasonlítása
Középiskolai képzés
·
Készítsünk kérdőívet a választási szempontokról, töltessük ki
több emberrel, majd értékeljük a válaszokat!
·
Vásárlásfüggőséget bemutató filmek vagy
dokumentumfilmek megtekintése és megvitatása
·
Vásárláskor válasszunk különböző fizetési módokat!
·
Internetes, postai rendeléses stb. vásárlási módok vizsgálata
·
Internetes és mobiltelefonos vásárlási csalások vizsgálata
·
Vita: különböző vásárlási módok előnyei és hátrányai
·
Tervezzük meg osztálykirándulásainkat a helyes vásárlási
szempontok figyelembe vételével!
·
Utazással és szabadidővel kapcsolatos csalások,
fogyasztók megtévesztése
·
Méltányos kereskedelmi (fair trade) termékeket árusító
boltok meglátogatása
·
Információgyűjtés bizonyos termékek és híres márkák
gyártásának körülményeiről: munkások kizsákmányolása, alacsony
bérek, gyerekmunka alkalmazása stb. 
·
Ruhaneműk címkézése, alternatív márkák
·
Vásárlás külföldön:
- Különböző országok jellemző termékei
- Termékcímkézés
- Termékbiztonság
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3. témakör: Szolgáltatások használata
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SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA: Minden képzési szint
Célok:
·
Különböző szolgáltatások és használatuk megismerése
·
Fogyasztóknak mint a szolgáltatások igénybevevőinek jogainak és kötelezettségeinek ismerete
·
Egyes szolgáltatások környezeti hatásainak ismerete
·
Az energia- és víztakarékosság jelentőségének felismerése
·
Panasztételi módok ismerete
·
Szolgáltató kiválasztása: mikor lehetséges, és mely szempontok segítik a döntést
Projekttémák:
·
Közlekedés: az utazás különböző módjai
·
Fogyasztók jogai és kötelezettségei: közlekedés, energia, telefon, víz, pénz, bankok és postai
szolgáltatások használóiként
·
Panasztételi lehetőségek
Alapvető tananyag:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Különböző közlekedési módok és környezeti hatásaik ismerete
A biztonság intézményei és biztosításának módjai, eszközei
Energia: takarékosság, fogyasztás és megújuló energiaforrások
Gáz és elektromos áram biztonságos használata
Víz: takarékosság, szennyvíz
Pénz és bankok története és fejlődése
Hitel fogalma, fajtái és az eladósodás
Mobiltelefonálás: hogyan működik,
szerződéses feltételek, biztonságos használat
Internet
Postai szolgáltatások használata
Szolgáltatások használóinak jogai
és kötelezettségei
Panasztétel módjai és csatornái

Tantárgykapcsolat:
·
Társadalomtudományok / történelem
·
Matematika
·
Nyelv
·
Természettudományok
·
Technika, műszaki ismeretek
Kapcsolódás egyéb, átfogó témákhoz:
·
Környezetvédelem oktatása
Készségek és képességek:
·
Megfigyelés, kísérletezés, kutatás
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SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA: Egyes szintekhez kapcsolódó tevékenységjavaslatok
Óvodai képzés
·
A helyi rendőrség, tűzoltóság, polgárőrség stb. meglátogatása,
feladataik megismerése
Általános iskolai képzés
·
Készítsük el városunk közlekedési „térképét»!
·
A városi közlekedés leginkább környezetkímélő formájának
kiválasztása városunkban
·
Beszélgetés, interjú minden közlekedési mód szakértőjével
·
A közlekedés történetének tanulmányozása és elemzése az egyes korokban
·
Különböző közlekedési jegyek és bérletek, valamint felhasználási
feltételeik ismerete, elemzése
·
A helyi rendőrség, tűzoltóság, polgárőrség stb. meglátogatása,
feladataik megismerése: a városi, iskolai stb. biztonság kérdéseinek, 
problémáinak megvitatása
·
Egyszerű biztonsági utasítások összeállítása iskolai és otthoni
használatra
·
Szerepjátékok az otthon, az iskolában és az utcán előforduló
vészhelyzetek biztonságos kezelésének megismerésére és gyakorlására
·
Alapfokú kísérletek az elektromossággal
·
Áramszámlák és –fogyasztás elemzése
·
Honnan jön az áram? – Az elektromos áram előállításnak módjai
·
Egyszerű kísérletek vízzel
·
Víztakarékossági módok, ötletek összegyűjtése és kipróbálása
·
A bankok működésének megismerése
·
Az internet fogalmának és működésének áttekintése
Középiskolai képzés
·
A fogyasztók utazással kapcsolatos problémáinak felkutatása  
·
Energia: megújuló és meg nem újuló energiaforrások, klímaváltozás,
energiahatékonyság fogalmak tisztázása
·
Vízfogyasztás és szennyvíz. Víztakarékosság módjainak, 
jelentőségének ismerete
·
Hogyan és miért használjuk a mobiltelefont – kutatás
·
A mobilszolgáltatók összehasonlító vizsgálata
·
Egy bank meglátogatása, beszélgetés szakértőkkel
·
A diákszámlák típusai és igénybevételi, használati feltételeik vizsgálata
·
Hogyan lehet könnyen eladósodni? Különféle hitelek vizsgálata, 
kamatszámítás
·
Internet fogalmának és a használatával kapcsolatban előforduló
problémáknak az áttekintése
·
Mobiltelefon működésének ismerete
·
Különböző postai szolgáltatásoknak (levél, ajánlott, tértivevényes levél,
fax stb.) és használatuk módjainak megismerése
·
A szolgáltató kiválasztási szempontjainak áttekintése
·
A különböző szolgáltatások számláinak értelmezése és elemzése
·
Panasztételi lehetőségeknek és módszereknek az áttekintése a
különböző szolgáltatások esetében

51

ISKOLAI FOGYASZTÓKÉPZÉS

4. témakör: Otthon

OTTHON: Minden képzési szint
Célok:
·
Lakással, lakásválasztással kapcsolatos igényeink feltérképezése
·
A környezet- és egészségbarát lakás tulajdonságainak megismerése; hulladékmegelőzési,
-kezelési ismeretek
·
Ingatlanközvetítők értékesítési módszereinek megismerése
·
Lakásvásárláskor vagy –bérléskor felmerülő alapvető, megfontolandó szempontok
összegyűjtése
·
A lakás árát befolyásoló tényezők (telekárak, elérhető szolgáltatások, elhelyezkedés stb.)
áttekintése
·
Társtulajdonosok, szomszédok, bérlők jogainak és kötelezettségeinek ismerete
Projekttémák:
·
Társasházi élet: hogyan működnek a tulajdonosi csoportok
·
Az ideális otthon: szükségletek és jellemzők figyelembe vétele
·
Környezetbarát és egészséges otthon
·
Lakásvásárlás: mit kell tudni
·
Lakásbérlés: mit kell figyelembe venni
·
Ingatlanközvetítő irodák
Alapvető tananyag:
·
Tulajdonosi közösségek működése: a tulajdonosok felelősségi köre
·
Vásárlás és bérlés alapfogalmai
·
Milyen információkra van szükségünk új vagy használt lakás vásárlása előtt?
·
Lakások egyéb tulajdonságai, haszna
·
Vásárlók jogai és kötelezettségei a szerződéseket illetően
·
Ingatlanközvetítők működése
·
Háztartási hulladék
·
Házak energiahatékonysága
·
Vegyszerek a lakásban
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Tantárgykapcsolat:
·
Matematika
·
Technika, műszaki ismeretek
·
Nyelv
·
Vizuális oktatás
·
Állampolgári ismeretek
Kapcsolódás egyéb, átfogó témákhoz:
·
Etika, emberi értékek oktatása
·
Környezetvédelem
Készségek és képességek:
·
Kutatás és elemzés
·
Szervezés
OTTHON: Egyes szintekhez kapcsolódó tevékenységjavaslatok
Óvodai képzés
·
Egy lakás vagy ház alaprajzának elkészítése
·
Történetek egy lakás különböző szobáival kapcsolatosan
·
Fényképek, rajzok alapján különböző típusú lakások felismerése (falusi
házak, nyaralók, lakótelepek, társasházak stb.), és a látottak megfogalmazása
Általános iskolai képzés
·
Az ideális otthon lerajzolása
·
Reklám készítése az ideális otthon eladásához
·
Berendezési tárgyak, szobák elhelyezésének ismerete a lakáson belül
·
Lista készítése a lakás fényviszonyainak, belső terének és
biztonságosságának javítására
·
Lista készítése a lakás állapotának megőrzését biztosító lehetőségekről:
tárgyak és berendezési eszközök ápolása, karbantartás és felújítás stb.
·
A lakásban fellelhető vegyi anyagok áttekintése, elkerülésük módjának
ismerete
·
A szelektív hulladékgyűjtés előnyeinek és hátrányainak áttekintése
Középiskolai képzés
·
Problémák a szomszédokkal. Példák áttekintése a leggyakrabban
előforduló társasházi, szomszédsági problémákra és megoldási
módjaikra: adósságok ki nem fizetése, karbantartás, zavaró szomszédok stb.
·
Lakásbérléssel kapcsolatos, különböző helyzetekben előforduló,
gyakorlati problémák megoldásainak áttekintése
- a bérlőnek el kell hagynia a lakást
- megemelik a bérleti díjat
- bérleti díj kifizetésének minimális határideje
·
Szerepjáték lakásvásárlással vagy –bérléssel kapcsolatban
- Hol szerzek információt?
- Milyen papírokra vagy szükség?
- Bérleti szerződés vagy ingatlanátruházási szerződés megkötése
·
Ingatlanközvetítő ügynökség működésének szimulálása, információs
prospektusok, szerződések stb. készítése
·
Kutatás
- Szelektív hulladékgyűjtés rendszere a településen
- Mi történik a szelektíven gyűjtött hulladékkal?
·
Vegyszerek keresése a lakásban, és egészségügyi kockázataik
áttekintése. Konzultáció szakértőkkel, alternatívák felkutatása
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5. témakör: Reklám és média
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REKLÁM ÉS MÉDIA: Minden képzési szint

f

Célok:
·
A reklámozás jelenségének közelebbi és mélyebb megértése
·
A reklámozás feladatának megértése
·
A reklámozás minden elemének megismerése
·
Kapacitásnövelés a gyerekeket és fiatalokat célzó sajtótermékek és hirdetések elemzésére
·
A termékek hirdetésével kapcsolatos kritikus hozzáállás felébresztése
·
A reklámok értelmezésének elsajátítása
·
A fogyasztói termékek megkülönböztetésének elsajátítása a reklámjuk beállítása alapján; annak
elismerése, hogy ugyanaz a termék többféleképpen is bemutatható a fogyasztóknak. 
·
Reklámok elemzése és értelmezése, képeik és szándékuk megértése, reklámozás a médiában
·
A reklámozás különféle módjainak megismerése
·
Annak felismerése, hogy a reklámok milyen mértékben befolyásolnak bennünket (beszédmód, 
öltözködés stb.)
·
Egy reklám készítése a tanultak alapján
Projekttémák:
·
Reklám és média
·
A reklám csábítása
·
Márkák
·
Új reklámozási módszerek
·
Szexizmus a reklámokban
·
Reklámtrükkök
·
A reklám működési módja
Alapvető tananyag:
·
A reklámozás története és fejlődése az egyes
médiumokban
·
A tévé, a rádió és a nyomtatott média
működésének alapvetései
·
Reklámozás: szabályozása, törvények, technikái, 
elemei, típusai, reklámtrükkök, funkciók stb. 
·
Fogyasztói jogok és reklámozás
·
Márkák: a márka fogalma, reklámozás és sport
·
Szexizmus a reklámokban
Tantárgykapcsolat:
·
A reklámozás minden tantárgy oktatásához kapcsolódhat, az oktatás különböző szintjein.
Kapcsolódás egyéb, átfogó témákhoz:
·
Az elemzendő reklámtól függően minden átfogó téma oktatásában aktuális lehet.
Készségek és képességek:
·
Megfigyelés és kutatás, utánajárás
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REKLÁM ÉS MÉDIA: Egyes szintekhez kapcsolódó tevékenységjavaslatok
Óvodai képzés
·

Készítsünk hirdetést az eladhatatlan (barátság, béke, nevetés…)
eladására

Általános iskolai képzés
·

A reklám és az információ megkülönböztetésének elsajátítása

·

Egy termék különböző médiumokban megjelenő hirdetéseinek
összehasonlítása.

·

A reklámblokkok idejének lemérése különböző műsorokban

·

Reklámok elemzése

·

Reklámok elkészítése

·

Ellenreklámok készítése

·

A legtöbbet hirdető márkák vizsgálata  

·

Egy márkaimidzs változásának elemzése

·

A márkák jelenléte a sportban – az okok végiggondolása

Középiskolai képzés
·

Egy reklám elkészítésének végigkövetése

·

Trükkök, megtévesztések felfedezése a reklám és a termék
összehasonlítása által

·

Különböző újságokban és magazinokban (divat-, sportmagazinokban
stb.) megjelenő hirdetések elemzése, a különbségek keresése

·

Tévé- és rádióműsorok vizsgálata

·

Tévé- és rádióhirdetések vizsgálata: nyelvezet, hangok, időzítés,
képek stb. 

·

Rádió-, tévéstúdiók, reklámügynökségek meglátogatása

·

A nőket és a férfiakat ábrázoló reklámok különbségeinek felfedezése

·

A fiúkat/férfiakat és a lányokat/nőket célzó reklámok összehasonlítása:
hangok, zene, nyelvezet, képek stb.. 

·

A «nők és a reklámozás» témájában megjelent dokumentum
elolvasása, vita

·

Az internetes reklámok és különböző fajtáik (banner, pop-up stb.)
vizsgálata

·

Fiatalokat célzó magazinok hirdetései tartalmának, képeinek stb. 
elemzése

·

Iskolai reklámkampányok kivitelezése az udvar, a játszótér
biztonságosságának javítása, víz- és energiatakarékosság növelése
érdekében  
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6. témakör: Játékok és iskolaszerek
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JÁTÉKOK ÉS ISKOLASZEREK: Minden képzési szint
Célok:
·
Játék mindennapos, természetes anyagokkal és játékszerekkel
·
A kornak, érdeklődési körnek és fejlesztési célnak megfelelő játék kiválasztása
·
Játékszerek kezelésével kapcsolatos alapvető biztonsági előírások ismerete
·
Biztonságos játékmódok ismerete: videojátékok és internet
·
Európai játékok és játékszerek ismerete
·
Játékaink megbecsülése, eltávolodás a megvásárlás-eldobás kultúrájától, a
diákok megismertetése a javítás és az adományozás gyakorlatával  
·
Játékok készítése saját kezűleg, és a helyes címkézés ismérveinek elsajátítása
·
Az iskolaszerekre vonatkozó biztonsági és címkézési előírások megismerése
·
Kialakítani a megfelelő iskolaszer kiválasztásának képességét
·
Takarékosság a papírral, az újrapapír előnyei, használata
Projekttémák:
·
Játsszunk játékszerekkel és nélkülük! A játékok és a játékszerek jelentőségének felismerése
·
Tudatosan vásároljunk: a legmegfelelőbb játék kiválasztása
·
Veszélyes játékszerek azonosítása, vegyszerek a játékokban
·
Hagyományos játékok az EU-ban
·
Internetes játékok
·
Szerepjátékok és videojátékok
·
Minden játékszer alkalmas játékra?
·
Iskolaszerek
·
Játékkönyvtárak
·
Újrapapír
Alapvető tananyag:
·
Különböző korok játékai Magyarországon és Európában
·
A játékokra vonatkozó biztonsági előírások
·
A játékokra és játékszerekre vonatkozó címkézési előírások
·
Az iskolaszer fogalma
·
Az iskolaszer biztonságossága és címkézése
·
Újrapapír fogalma, előnyei
Tantárgykapcsolat:
·
A természetes és társadalmi környezet ismerete
·
Természettudományok
·
Vizuális és művészeti oktatás
·
Matematika
Kapcsolódás egyéb, átfogó témákhoz:
·
Egyenjogúság oktatása
·
Környezetvédelem oktatása
·
Etika, emberi értékek oktatása
Készségek és képességek:
·
Megfigyelés, kísérletezés, kutatás
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JÁTÉKOK ÉS ISKOLASZEREK: Egyes szintekhez kapcsolódó tevékenységjavaslatok
Óvodai képzés
·
Játék játékszerek nélkül: különböző játékok megtanulása
·
Hagyományos játékok
·
Játékok készítése saját kezűleg (bábok használt papírból, maszkok stb.)
Általános iskolai képzés
·
Internetes játékok vizsgálata
·
Játékok készítése saját kezűleg
·
Játékok címkéinek vizsgálata
·
Játékok biztonságosságának ellenőrzése
·
Iskolaszerek biztonságosságának összehasonlító vizsgálata
(egyszerű kísérletek filctollakkal, radírokkal stb.)
·
Miből készül a papír? A papírgyártás folyamatának áttekintése
·
Takarékosság a papírral
Középiskolai képzés
·
Videojátékok címkéinek elemzése
·
Többfajta videojáték tartalmának vizsgálata és elemzése
·
Szerepjátékok elemzése, vélemények összevetése
·
Játékok és videojátékok összehasonlító elemzése
·
Iskolaszerek címkézésének és minőségének összehasonlító elemzése
·
Számoljuk ki, mennyit költ egy diák iskolaszerre egy tanévben!
·
Számoljuk, ki mennyi papírt használ egy diák egy évben! Hány fát kell ehhez kivágni, ha nem
újrapapírt használ?
·
Oktatási célú (társadalmi elkötelezettség, fogyasztók jogai stb.) társasjátékok kitalálása

7. témakör: Egészség és biztonság
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EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG: Minden képzési szint
Célok:
·
A veszélyes termékek helytelen használatából vagy nem megfelelő adagolásából adódó
veszélyek megismerése
·
A veszélyes termékek címkéinek összehasonlító vizsgálata, különös tekintettel a
veszélyességük mértékére, eltarthatóságukra, elővigyázatosságra, használati módra és
adagolásra vonatkozó információk szükségességére
·
A veszélyes termékek kezelésével kapcsolatos elővigyázatossági tennivalók megismerése
·
Veszélyes és környezetszennyező anyagok megismerése, felismerésének képessége és
alternatíváik. A környezetszennyezés és a betegségek szoros kapcsolatának megértése
·
Gyógyszerek helyes (mértékű) fogyasztása, vásárlása, fogyasztóvédelmi szempontok,
alternatívák áttekintése
·
Tennivalók áttekintése mérgezés esetén
·
A diákok figyelmének felhívása az otthoni és szabadidős balesetekkel kapcsolatos tudnivalókra
·
Az iskola bejáratánál, az úton, az otthon közelében vagy a parkban előforduló veszélyes
helyzetek felismerése
·
Az otthon előforduló lehetséges veszélyes helyzetek felismerésének elsajátítása és az erre
való érzékenység kialakítása
·
A potenciális veszély és a szolgáltatás helytelen használatából adódó veszély
megkülönböztetésének képessége
·
A veszélyes termékek gyorsriasztási rendszer létének és működésének ismerete
Projekttémák:
·
Az ún. veszélyes termékek felismerése, a biztonsági jelek és jelentésük azonosítása
·
Veszélyes és környezetszennyező anyagok
·
Gyógyszerfogyasztás
·
Biztonság otthon: baleset-megelőzés
·
Biztonság a szabadidőben: baleset-megelőzés
·
Termékek, javak és szolgáltatások biztonságossága: baleset-megelőzés
Alapvető tananyag:
·
Veszélyes termékek címkézése
·
Biztonsági jelek, a veszély szimbólumai
·
Veszélyes és környezetszennyező anyagok
felismerése és alternatívái
·
Gyógyszervásárlás és –fogyasztás egészségi és
környezeti szempontjai
·
Biztonsági szabályok otthon
·
Biztonsági szabályok a szabadidő eltöltésével
kapcsolatosan
·
Termékek biztonsági ellenőrzése
·
A veszélyes termékek gyorsriasztási rendszer
létének és működésének ismerete
Tantárgykapcsolat:
·
Természettudományok
·
Technika, műszaki ismeretek
·
Matematika
·
A természetes és társadalmi környezet ismerete
Kapcsolódás egyéb, átfogó témákhoz:
·
Környezetvédelem oktatása
·
Egészség oktatása
Készségek és képességek:
·
Megfigyelés, kísérletezés és kutatás
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EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG: Egyes szintekhez kapcsolódó tevékenységjavaslatok
Óvodai képzés
·
Az otthoni veszélyes helyzetek felismerésének elsajátítása
·
A szabadban előforduló veszélyes helyzetek felismerésének elsajátítása
·
Gyógyszerek kezelésének ismertetése
Általános iskolai képzés
·
Kártyajáték a biztonsági szimbólumok elsajátítására
·
Címkézés vizsgálata
·
Veszélyes anyagok és kezelésük áttekintése
·
Gyógyszerek veszélyeinek ismertetése
·
Szolgáltatásokhoz kapcsolódó biztonsági előírások (pl. vidámparkok, vízi parkok)
összegyűjtése
·
Veszélyes termékek vásárlása: biztonsági zárak, kupakok ismerete
·
Elektromos készülékek és más otthon előforduló eszközök használati utasításának
tanulmányozása
Középiskolai képzés
·
Mit tegyünk mérgezés esetén: a szükséges intézkedések áttekintése
·
Hogyan működik a veszélyes termékek gyorsriasztási rendszere: megtörtént esetek
tanulmányozása
·
Környezetszennyezés és egészség összefüggéseinek vizsgálata: veszélyes anyagok
mindennapi környezetünkben és alternatíváik
·
Magyarok gyógyszerfogyasztási szokásai: természetes, vegyszermentes gyógymódok
áttekintése
·
Gyógyszerek címkézésével, reklámozásával, alternatíváival kapcsolatos ismeretek
összegyűjtése
·
Biztonsággal kapcsolatos kampányok kivitelezése az iskolában

8. témakör: Környezetbarát fogyasztás
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KÖRNYEZETBARÁT FOGYASZTÁS: Minden képzési szint
Célok:
·

Felelősségteljes, etikus és ésszerű fogyasztói szokások és attitűdök kialakítása a környezet
védelmében

·

A hulladék által okozott környezeti problémák felkutatása és vizsgálata, a szelektív gyűjtés és
az újrafeldolgozás jelentőségének felismerése

·

A szemét összetételének, valamint a különböző hulladékok újbóli használata, újrafeldolgozása
és csökkentése módjainak ismerete

·

Pozitív hozzáállás kialakítása a hulladék újbóli használatához, újrahasznosításához és
csökkentéséhez

·

Annak megértése, hogy vásárlási döntéseink nem semlegesek, hanem pozitívan vagy
negatívan hatnak a környezetre

Projekttémák:
·

Környezetbarát vásárlás

·

Csomagolóanyagok és csomagolás

·

Csökkentés, újbóli használat és újrafeldolgozás

·

«Ökológiai központ» az iskolában: a környezetbarát szokások, magatartásformák
népszerűsítésére, a környezetbarát iskolává válásért

Alapvető tananyag:
·

A fogyasztás hatása a környezetre

·

A hulladék kezelésének három alapelve: szelektív gyűjtés – újrahasznosítás, újbóli használat,
hulladékmegelőzés

·

Környezetvédelmi szabályozások

·

A különböző (alap)anyagok története

Tantárgykapcsolat:
·

Matematika

·

Társadalomtudományok / történelem  

·

Természettudományok

·

Technika, műszaki ismeretek

·

Vizuális és művészeti oktatás

·

Nyelv

Kapcsolódás egyéb, átfogó témákhoz:
·

Környezetvédelem oktatása

·

Etika, emberi értékek oktatása

Készségek és képességek:
·

Megfigyelés, kísérletezés, szerepjátékok
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KÖRNYEZETBARÁT FOGYASZTÁS: Egyes szintekhez kapcsolódó tevékenységjavaslatok

Óvodai képzés
·

Papír és más anyagok újrafelhasználása

·

Játékok készítése hulladék anyagokból

·

Növények ültetése, fa- vagy kertgondozás stb. 

Általános iskolai képzés
·

A csomagolás és a csomagolóanyagok útjának végigkísérése
egy termék esetében

·

Különböző hulladékok szelektív gyűjtése

·

Szelektív hulladékgyűjtő udvarok, szigetek meglátogatása

·

Papír újrafelhasználása

·

Játékok és eszközök (pl. fa, ceruzatartó) készítése hulladék
anyagokból

·

Erősen levegő-, zajszennyezett, hulladékos helyek azonosítása
az iskolában, a környéken, a városban

·

Az önkormányzati hulladékgyűjtő helyek, hulladékudvarok
helyének és használatának megismerése

·

Használt bútorokat és tárgyakat összegyűjtő, újrafeldolgozó, javító
és elosztó, értékesítő szervezetek felkutatása

Középiskolai képzés
·

Filmek megnézése a túlzott mértékű fogyasztás
következményeiről

·

«Ökológiai központ» létrehozása az iskolában a környezetbarát
szokások, magatartásformák népszerűsítésére

·

Környezetvédő szervezetek meglátogatása, beszélgetés

·

„Zöld márkák» felkutatása és vizsgálata

·

Szempontlista összeállítása a környezetbarát vásárláshoz

·

Egyszerű kísérletek a szennyezőanyagok felismerésére, pl. savas
eső, vízszennyező anyagok

·

A műanyagok fajtáinak vizsgálata, összehasonlítása

·

A vízért folyó harc ismerete

·

Komposzt készítése a szerves hulladékból  

·

A konzumerizmus környezeti hatásainak kutatása, vizsgálata  

·

Végezzünk környezetbarát bevásárlást!

·

Autóbontó üzem meglátogatása, és egy egyszerű projekt
megvalósítása az autóbontók tevékenységével kapcsolatos
szabályozások, törvények megismerésére

·

Derítsük ki, mit kell tenni a használt olajjal és autógumikkal, hova
kell vinni ezeket, és mire használják az ilyen hulladékot!
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9. témakör: Testimádat

TESTIMÁDAT: Minden képzési szint
Célok:
·
A «márka» fogalmának ismerete és kritikus hozzáállás kialakítása
·
A ruhaneműk címkéjén található, kezelésükkel kapcsolatos szimbólumok áttekintése
·
A ruhagyártás színhelyeinek, körülményeinek, emberi jogi problémáinak megismerése
·
A márkás termékek gazdaságos alternatíváinak felkutatása
·
A «csodatévőnek» mondott termékek felismerésének képessége, és annak megértése, hogy
nem léteznek csodatévő fogyasztószerek
·
A táplálkozással kapcsolatos betegségek, valamint problémáik és következményeik
megismerése
·
E betegségek tüneteinek felismerésének elsajátítása
·
A kozmetikumok világában használatos szakkifejezések megismerése
·
A leggyakrabban használt kozmetikumok áttekintése, címkézésük és eltarthatóságuk vizsgálata
·
A kozmetikumok összetevői és azok eredete. Vegyi anyagok kozmetikumokban
·
Kozmetikai célú állatkísérletek szükségtelenségének felismerése, kapcsolódó EU
szabályozás áttekintése
·
A kozmetikumokkal kapcsolatos problémák azonosítása
·
A piercing kockázatainak megismerése
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A tetoválás kockázatainak megismerése
A raszta haj történetének, jelentésének áttekintése
A megfelelő tetoválást és piercinget készítő szalonok kiválasztási szempontjainak
az elsajátítása
A plasztikai műtétek fajtáinak, költségeinek és lehetséges kockázatainak megismerése
A sebészeti beavatkozás céljának vizsgálata: mit is szeretnénk és miért, az önbizalom
kérdésének körüljárása

Projekttémák:
·
Ruhák, cipők és a négy évszak rabszolgái
·
Textiltermékek és cipők címkézése és gondozása
·
Textiltermékek gyártási gyakorlata, kapcsolódó etikai és társadalmi problémák
·
Kozmetikumok: egészségügyi, környezeti és állatvédelmi problémák
·
Imidzs és komplikációi: piercing, tetoválás és raszta
·
Imidzs és egészségügyi problémái: anorexia, bulímia, ortorexia, vigorexia
·
Testplasztika és önbizalom
Alapvető tananyag:
·
Textiltermékek címkézése és kezelése
·
Divatmárkák
·
A textilipar alapanyagai és környezeti hatásaik
·
Gyártási helyszínek, körülmények, foglalkoztatással kapcsolatos etikai és társadalmi problémák
a textiliparban
·
Táplálkozási zavarok: tünetek és következmények
·
Csodatermékek: mik ezek és mit ígérnek
·
Vigorexia: egy másik, táplálkozáshoz kötődő betegség
·
Kozmetikumok összetétele, összetevők eredete
·
Kozmetikumok címkézése
·
Kozmetikai kezelés: típusai, potenciális ellenjavallatok és
mellékhatások
·
Kozmetikumok reklámozása
·
A tetoválás története
·
A piercing története
·
A tetováló és piercing szalonok működésével
kapcsolatos előírások
·
A piercing fajtái
·
A tetoválás fajtái: maradandó és ideiglenes
·
Tetoválások szimbólumai, története  
·
Raszta: történet. Mit szimbolizált régen és mit ma?
·
Plasztikai műtéteket végző intézetekkel
kapcsolatos előírások
·
Ki végezhet plasztikai műtéteket?
·
Plasztikai műtétek pénzügyi költsége
Tantárgykapcsolat:
·
Matematika
·
Természettudományok
·
Társadalomtudományok / történelem  
·
Technika, műszaki ismeretek
Kapcsolódás egyéb, átfogó témákhoz:
·
Egészségnevelés
·
Környezetvédelem
Készségek és képességek:
·
Megfigyelés, kísérletezés és kutatás
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Óvodai képzés
·
·
·
·
·
·

Különböző szövetek megkülönböztetésének elsajátítása tapintással
A különböző évszakok ruházatának és cipőviseletének megismerése.
Az évszakoknak megfelelő szövettípusok áttekintése
Egyszerű szövetkönyv elkészítése, a szövetek nevének megtanulása
Egyszerű kozmetikumok elkészítése
Különböző szövetek (juh – gyapjú, marha – bőr stb.) eredetének megismerése
Az alkalomnak megfelelő öltözködés normáinak elsajátítása

Általános iskolai képzés
·
·
·
·
·
·
·

A különböző ruhaneműk kezelésének módjait illusztráló ruhacímkék
kiválasztása, a címkéken szereplő szimbólumok értelmezése
Különböző korok divatjainak elemzése
Egy jó nevű termék életútjának végigkísérése
Ismeretterjesztő beszélgetések és interjúk orvosokkal, specialistákkal
Kozmetikai laboratórium meglátogatása
Cipőgyár meglátogatása
Filmdélután szervezése a témához kapcsolódó filmekkel. Érdekes lehet
például a Fehér öltönyös férfi (The man in the white suit) c. film
megvitatása. 

Középiskolai képzés
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

Viták szervezése kozmetikumokkal kapcsolatos hírekről, az utóbbi
időkben felmerült problémákról, például az arcot kifehérítő púderről
Ruhaneműk és cipők gyártási módjainak vizsgálata. Multinacionális
ruha- és cipőmárkák vállalatainak viselt dolgai
Ruhaneműk és cipők címkézésének vizsgálata
Csodatévő termékek elemzése
A reklámok és a táplálkozási zavarok közti kapcsolat vizsgálata
Kozmetikumok összehasonlító elemzése
Kozmetikumok összetevői eredetének felkutatása
Kozmetikumok tévében és nyomtatott sajtóban megjelenő hirdetéseinek elemzése
Különböző korok ruhái és cipői: festmények, korok és emberek
tanulmányozása
Piercing szalonok összehasonlító elemzése, a legmegfelelőbbek
kiválasztása (és a választás szempontjainak megvitatása)
Piercing és tetoválás különböző korokban – kutatás
A piercingnél használt anyagok vizsgálata, a legmegfelelőbb
kiválasztása, és a választás szempontjainak megbeszélése
Tetováláshoz használt tinták összehasonlító vizsgálata
A piercing és a tetoválás különböző szakaszait ábrázoló fényképek
megtekintése
Piercinggel és tetoválással kapcsolatos biztonsági és egészségügyi
szabályok listájának összeállítása
A raszta haj eredetének és történetének kutatása
Testplasztikai kezelések formáinak és költségeinek feltérképezése. Kik
döntenek ilyen kezelések elvégzése mellett, milyen köze van  döntésüknek
az önbizalomhoz? – kutatás
Kozmetikai műtétekkel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi
szabályok listájának összeállítása
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10. témakör: Jólinformált vásárlók

JÓLINFORMÁLT VÁSÁRLÓK: Minden képzési szint
Célok:
·
Háztartás-gazdaságtan alapjainak megismerése
·
A fogyasztó és a felhasználó fogalma közötti különbség ismerete
·
Fogyasztói jogaink és kötelezettségeink megismerése
·
Fogyasztói aktivistásra buzdítás, módszerek áttekintése
·
Fogyasztói szervezetek – mik ezek, mik a céljaik és hogyan működnek
·
Fogyasztói problémák megoldásainak, a konfliktuskezelés módjainak ismerete
·
A fogyasztóknak információt, segítséget nyújtó szervezetek áttekintése
Projekttémák:
·
Háztartás-gazdaságtan
·
Fogyasztóvédelem: az információszerzés és a konfliktuskezelés módszerei
·
A fogyasztói aktivitás módjai és lehetőségei
·
Fogyasztói szervezetek
·
Jogaink és kötelezettségeink ismerete
Alapvető tananyag:
·
Költségvetés
·
Megtakarítás
·
Túlzott eladósodás
·
A fogyasztó és a felhasználó fogalma
·
A fogyasztó jogai és kötelezettségei
·
A fogyasztót védő törvények
·
Információszerzés módjai
·
Fogyasztói érdekérvényesítés és cselekvés lehetőségei: egyéni és kollektív; bojkottok,
felhívások, kampányok stb.
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·
·
·
·
·
·
·

A média szerepe és használata
Vállalatok (és termékeik) befolyásolásának módjai
Konfliktuskezelési csatornák és az ezeket szabályozó előírások
Fogyasztóknak kötelezően nyújtandó információk
Fogyasztói szervezetek története és fejlődése
Fogyasztói szervezetek – mik ezek, hogyan működnek és milyen tevékenységeket végeznek  
Fogyasztással, termékekkel kapcsolatos információforrások lelőhelyeinek ismerete

Tantárgykapcsolat:
·
Matematika
·
Nyelv
·
Társadalomtudományok / történelem  
Kapcsolódás egyéb, átfogó témákhoz:
·
Etika, emberi értékek oktatása
·
Állampolgári ismeretek
Készségek és képességek:
·
Szerepjátékok, megfigyelés, kísérletezés és kutatás
JÓLINFORMÁLT VÁSÁRLÓK: Egyes szintekhez kapcsolódó tevékenységjavaslatok

Óvodai képzés
·
·

Játék barátokkal, osztozkodás
Játék keretében elmondani a többieknek, hogy mit tudunk egy almáról, 
játékról, székről stb.

Általános iskolai képzés
·
·
·
·
·

Heti és havi költségvetések készítése
Mire költjük a zsebpénzünket? – elemzés és a következmények megvitatása
Spórolási módszerek kitalálása
A fogyasztói információs pontok feltérképezése a városban – térkép
készítése
Fogyasztói szervezetekről szóló információk felkutatása a médiában

Középiskolai képzés
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A háztartásvezetés költségeinek áttekintése. Gyakorlati feladatok
Panaszokat, konfliktusokat és megoldásuk módját megjelenítő
szerepjátékok
Vállalati gyakorlat befolyásolása: kutatás, telefonálás, levélírás
A média szerepének vizsgálata, beszélgetés egy újságíróval,
szerkesztővel
Kollektív fogyasztói akció megtervezése
Panasztétellel, a vásárlók könyvével, panaszlevéllel, békéltető testületi
eljárással kapcsolatos szerepjátékok
Filmek, videók a témáról
Fogyasztói szervezetek meglátogatása, működésük módjának
megismerése
Néhány eset vizsgálata, amelyben fogyasztói szervezetek fontos
szerepet játszottak
Fogyasztói termékeket vizsgáló laboratóriumok meglátogatása
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9. KÖZINTÉZMÉNYEK ÉS FOGYASZTÓI SZERVEZETEK SZEREPE
A FOGYASZTÓKÉPZÉSI PROJEKTEKBEN

Kézikönyvünk alapállítása, hogy az iskoláskorú gyerekek fogyasztóképzését (ami e kiadvány
fő témája) iskolai környezetben kell végezni, és alapvetően a tanár feladata, hogy oktatási tervek,
tananyagok kidolgozásával, gyakorlatba ültetésével ezt lehetővé tegye. A fogyasztói szervezetek,
közintézmények és fogyasztóképzési szakértők fontos szerepet játszhatnak, és komoly támogatást
nyújthatnak a fenti célhoz.

9.1. Tanárok stratégiai támogatása
A fogyasztói szervezetek és a közintézmények fontos feladata a tanárok
ellátása a következőkkel: adatbázisok, hasznos oktatási anyagok könyvtára,
pályázati alapok fogyasztóképzési projektekre, tanárképzések, gyakorlati
műhelymunkák, a tanári pályafutás támogatása (oklevelek, kreditek stb.), a
fogyasztóképzés szellemével harmóniában álló versenyek szervezése stb.  
A tanárok munkájának elősegítésével e szervezetek ahhoz járulnak hozzá, hogy az oktatók a
lehető legmegfelelőbb módon valósítsák meg javaslataikat és terveiket. Ezáltal elérhető, hogy világos
fogalmakat, hatékony eljárásokat és felelős attitűdöket kínálva a fogyasztóknak/állampolgároknak,
azokban érdeklődő, kritikus, társadalmilag tudatos és a környezet iránt elkötelezett szemléletet
alakítsanak ki.  
A fogyasztóképzés iránt elkötelezett szervezetek különféle módokon támogathatják a tanárok
munkáját. Az alábbiakban olyan, külső szervezetek és iskolák együttműködésében megvalósítható
oktatási tevékenységeket sorolunk fel, amelyek korábban már sikeresnek bizonyultak. 

9.2. Tananyagfejlesztő projektek támogatása
E projekteket akár az egész iskolában vagy csak néhány, illetve egyetlen osztályban is meg lehet
valósítani. A tanároknak ezáltal lehetőségük nyílik arra, hogy egyszerre több különböző oktatási
szinten végezzenek fogyasztóképzési tevékenységeket. Ebben különösen fontos a közintézmények
részvétele, hiszen ezek rendelkeznek megfelelő erőforrással ahhoz, hogy rövid, közép és hosszú távon
(négyéves programok kiemelkedően sikeresnek bizonyultak) következetes és strukturált programokat
bocsássanak a tanárok rendelkezésére. 
A kiválasztott projekteket a következő ösztönzőkkel lehet támogatni:  
a)

Pénzügyi támogatás pályázati alapok biztosításával az egyes tevékenységek, projektek
költségeinek finanszírozására.  

b)

Képzés, amelynek célja a projektek végrehajtásának megkönnyítése.

c)

A projektekért felelős tanárok számára oktatási anyagok rendelkezésre bocsátása.

d)

Gyakorlati műhelymunkák: elsőbbséget kell biztosítani a kiválasztott projektek tanárainak és
diákjainak a különböző gyakorlati műhelymunkákon való részvételre. Ezek lehetnek egy fix
helyszínen vagy több különböző helyszínen.  

e)

A projekt kiemelten részesül és elsőbbséget élvez a fogyasztóképzési hálózat előnyeiből,
információiból. 

f)

A projektekben részt vevő tanárok munkájának elismerése, oklevél átadása vagy tanári
pályafutásukat támogató egyéb szolgáltatás nyújtása.  

g)

Díjak a legjobb projekteknek. 

h)

Kiadvány megjelentetése az összes projekt ismertetésével, a legjobbak kiemelésével. 

Fogyasztói szervezetek felajánlhatják segítségüket a közintézményeknek mint e programok menedzsment
szervezetei, illetve mint a projektek egy részének vagy egészének közreműködői, elősegítői.  Amennyiben
a projektek kidolgozása jól sikerül, a tanári gárda nagy lelkesedéssel fogja ezeket fogadni.
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9.3. Fiatal kutatói csoportok támogatása
A fogyasztói szervezeteknek fontos szerepük lehet az ilyen kutatócsoportok létrehozásában és
koordinálásában. Olyan fiatal kutatókat kell összegyűjteni, akik felvállalják a fogyasztással kapcsolatos témák
teljes körű vizsgálatát, kutatásukból következtetéseket vonnak le, és eredményeiket közzé is teszik.
Rendkívül hasznos lehet valamilyenfajta verseny,  kiállítás szervezése vagy bármely más olyan
eszköz alkalmazása, amely lehetővé teszi, hogy kutatócsoportok munkájának eredményei eljussanak a
nyilvánossághoz.  
Az ilyen típusú tevékenységeket a tantermen belül és azon kívül is meg lehet valósítani. A következő elemek
bármely kutatási témánál alkalmazhatóak: a téma irodalmának kimerítő feldolgozása; ez alapján a valós
helyzetre vonatkozó hipotézis megfogalmazása; a témának legmegfelelőbb kutatási módszer kiválasztása;
a kiválasztott kutatási módszer alkalmazása; következtetések levonása; a helyzet javítására vonatkozó
javaslatok megfogalmazása a tanulmányozott valós szituáció ismeretében; az eredmények kommunikálása
azok számára, akik változtatni tudnak a helyzeten, és a kutatás hatókörében élő fogyasztók tájékoztatása.
Nagyon fontos a folyamat karbantartása, nyomon követése. Például, ha közvélemény-kutatást végzünk
a fogyasztás valamely témájában, a következő lépéseket követhetjük:
  
·

A teljes szakirodalom feldolgozásának megtervezése és kivitelezése: a tanulmány
paramétereinek megválasztása, olvasás és – amennyiben szükséges – fordítás, a szövegek
összefoglalóinak elkészítése, az információ strukturálása táblázatokban és áttekintő ábrákban,
az eredmények kommunikációja szórólapokon és kiállításokon. 

·

Terepmunka megtervezése és kivitelezése: célok meghatározása, hipotézis, terep kijelölése, 
kérdőív kidolgozása, kérdőívezők képzése, a kérdőívezés végrehajtása, információösszesítés,
eredmények összesítése, eredmények kommunikációja, javaslatok kidolgozása és a
fogyasztók informálása. 

·

A projekt ismertetése és következtetéseinek, eredményeinek bemutatása. 

9.4. Iskolák vagy képzési központok létrehozása, illetve működtetése
Bizonyos országokban évek óta működnek fogyasztóképzésre specializálódott iskolák és képzési
központok. Más országokban már tervezik ilyenek létrehozását. 
Tevékenységeik részeként az ilyen jellegű képzési központok általában rendelkeznek a
fogyasztóképzést népszerűsítő olyan állandó, interaktív kiállítással és szerveznek olyan rendszeres
gyakorlati műhelymunkákat, amelyek a későbbi tantermi munkában használható ötletekhez juttatják
a tanárokat. Ezek a fogyasztói világ hiteles „múzeumai”, amelyek a tantermi tevékenységekbe is
beilleszthetők.
Közintézmények, csakúgy, mint szakértők és fogyasztói szervezetek, szerepet játszanak
ilyen központok létrehozásában és működtetésében: az előbbiek erőforrások biztosításával és a
tevékenységek alapjainak kitűzésével, az utóbbiak tapasztalataik hasznosításával annak érdekében,
hogy e központok a tanárok valódi vonatkoztatási pontjaivá válhassanak, rendelkezzenek a legjobb
oktatási anyagokkal, és rendszeres kutatások folyhassanak a társadalmi változásokkal, az iskolai
tananyaggal és a diákok sajátosságaival összhangban lévő, új módszerek kidolgozására.

9.5. Javaslatok más, játékos tevékenységekre
A témában érdekelt közintézmények és civil szervezetek sokfajta tevékenységet kínálhatnak a fiataloknak.
Ilyenek például: színjátszó körök szervezése, játékkönyvtárak létrehozása, fotós kirándulások, kiállítások
szervezése, weboldalak létrehozása, történetek írása, játékszerek és társasjátékok kitalálása, filmfesztiválok
szervezése stb. Természetesen mindezeket úgy kell megvalósítani, hogy ne veszítsük szem elől a fő célokat
és azt a szándékot, hogy a képzési tevékenység szervesen kapcsolódjon a tantermi oktatáshoz. 
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10. LEGVÉGÜL: A CSELEKVÉS FONTOSSÁGA

A képzés, az információ átadása, a játék nem szabad, hogy merő formalitássá, kulturális
dekorációvá vagy a fogyasztás társadalmi és környezeti problémáinak egyszerű beismerésévé
váljon. Fontos, hogy minden folyamat, minden tevékenység, minden oktatási anyag felkínálja olyan
stratégiák elsajátítását, amelyek a fogyasztókat mind egyéni (etikus, egészséges és környezetbarát
vásárlásra való törekvéssel),  mind kollektív cselekvésre,  csoportokban való részvételre,  kollektív
döntések befolyásolására buzdítják. Olyan tudást és készségeket kell átadni, amelyek arra ösztönzik
a fogyasztókat, hogy szólaljanak fel, legyenek aktívak, ha olyan jelenségekkel találkoznak, amelyek
őket mint fogyasztókat-állampolgárokat vagy környezetüket érintik. Nincs értelme a tájékozottságnak,
ha nem tudunk azzal összhangban cselekedni. 
Röviden: mi, fogyasztók a megoldás részei vagyunk. Meg tudjuk oldani, és meg is kell próbálnunk
megoldani a fogyasztással kapcsolatos környezeti és társadalmi problémákat,  alternatívákat kell
találnunk a problémák megelőzése érdekében, és mindenekelőtt az ügyek aktív résztvevőivé kell
válnunk!
Kis erőfeszítéssel az átfogó, integrált oktatás megvalósítható e témában is: megtanulni és
megtanítani, hogyan fogyasszunk felelős, azaz etikus, kritikus, környezetbarát, fenntartható,
társadalmilag elkötelezett és méltányos módon. 

71

ISKOLAI FOGYASZTÓKÉPZÉS

Melléklet
Fogyasztók képzése, oktatása, tájékoztatása szempontjából fontos és érdekes magyar nyelvű linkek,
on-line médiaoldalak, intézmények, szervek, társadalmi szervezetek internetes elérhetőségei
E-CONS Hálózat

www.e-cons.net

Oktatás, képzés
Vásárolj okosan! (youthXchange)
Ökológiai Fogyasztóvédelem

www.tudatosvasarlo.hu/vasaroljokosan

		

www.humusz.hu/kiadvanyok/okol_fogy_ved/okol_03.html

Ökológiai fogyasztóvédelem az iskolában

www.reflex.gyor.hu/viewDoc.do?id=14291

Tudatos Vásárló leszek!

www.generation-europe.org/page.asp?lgid=14&menuID=10

						

www.feosz.hu/tudatos%20vasarlo.htm

Segédlet a fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok végrehajtásához
			

			

www.om.hu/main.php?folderID=723&ctag=articlelist&iid=1&articleID=341

Asszociált Iskolák Program

www.unesco.hu/index.php?id=6&type=node

Zöld Óvoda

www.zoldovoda.hu

				

Ökoiskolák Hálózata

www.okoiskola.hu

Egészséges Sulibüfé 			

www.egeszsegesbufe.hu

Országos Gyermekegészségügyi Intézet kamaszoknak szóló oldala
Hulladék-Suli 				

www.tinivagyok.hu

www.hulladek-suli.hu

Szelektív hulladékgyűjtés játék az interneten www.kvvm.hu/szelektiv/jatek.html
Otthon az energiában társasjáték

www.energia.a-jatek.hu

Gazdálkodj tudatosan! 			

www.gazdalkodj.hu

Gyúrj a jogra!- Jogi ismeretek 18 éven aluliak számára http://jogero.birosag.hu
Se velük, se nélkülük – A vegyi anyagok világaOktatási segédlet általános és középiskolai pedagógusok részére
						

www.vegyireakcio.hu/hirek_list.php?item=83

						

www.vegyireakcio.hu/dynamic/oktatasi_segedlet.pdf

Veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelme

www.cites.hu

Az éghajlatváltozás rajtad múlik

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_hu.htm

Széndioxid számláló 		

www.mycarbonfootprint.eu/hu

Globál Projekt 			

www.globalprojekt.hu

Sulinet Digitális Tudásbázis

http://sdt.sulinet.hu
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Nemzeti Digitális Adattár

		

www.nda.hu

Elektronikus Információszolgáltatás felsőoktatásban és tudományos kutatásban résztvevők számára
						

www.eisz.hu

Ösztöndíj Adatbázis 			

www.osztondij.hu

Állampolgárok Európai Környezeti Tudástára

http://ec.europa.eu/environment/toolkits/index_hu.htm

Média
Tudatos Vásárló portál

		

www.tudatosvasarlo.hu

Tudatos Vásárló magazin

www.tudatosvasarlo.hu/magazin

Ne vásárolj semmit! Nap

www.nevasaroljsemmitnap.hu

Népszabadság On-line fogyasztóvédelmi rovata www.nol.hu/mellekletek/74
A tévé ügyvédje – MTV

		

www.hirado.hu/musor.php?rovat=126&alrovat=145&id=40

Fogyasztóvédelem az Origo.hu-n

www.origo.hu/uzletinegyed/fogyasztovedelem/index.html

Oktatás az Origo.hu-n 			

http://oktatas.mcorp.hu

Kosár magazin

www.kosarmagazin.hu

			

Kontroll magazin

www.fogyasztovedok.hu/index.php?cid=kontroll&P

						

HPSESSID=b4a9512bed4ea4a562aca142b5f85514

Kukabúvár

www.kukabuvar.hu

				

Biokultúra újság

www.biokultura.org/kiadvanyok/biokultura_			

						

folyoiratok/biokultura_ujsag.htm

Greenfo –zöld iránytű a neten!

http://greenfo.hu

Zöldtech magazin

www.zoldtech.hu

Indymédia

			

				

www.indymedia.hu

SuliNet portál 				

www.sulinet.hu

EduPort felsőoktatási portál 		

www.eduport.hu

Educatio Press – Magyar Oktatásügyi Hírügynökség     www.edupress.hu

Mindentudás Egyeteme

		

www.mindentudas.hu

AULA - közoktatási internetfigyelő

http://aula.info.hu

Zöldmagazin 				

www.zoldmagazin.com

Független

www.fuggetlen.hu
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Fórumok, panaszoldalak
Fogyasztóvédelmi Fórum

					

www.fogyasztovedelem.com

A vásárló – blog								

http://avasarlo.blogter.hu/

Tékozló Homár 							

http://homar.hu/

Nagycsaládosok Országos Egyesülete – panaszoldal
www.noe.hu/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=113&Itemid=120
Tűsarok.org – hülyének néznek.. 										
					

www.tusarok.org/szolgaltatasok/forum/hozzaszolasok.php?id=56

Jogi Fórum fogyasztóvédelmi rovata

www.jogiforum.hu/kereso/kategoriak/83

Társadalmi szervezetek
Tudatos Vásárlók Egyesülete

				

Európai Fogyasztói Központ Magyarország

			

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

		

				

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete

			

www.tve.hu
www.efk.hu
www.feosz.hu
www.ofe.hu
www.fogyasztovedok.hu

Társadalmi Egyesülések Szövetsége és az Országos Fogyasztóvédelmi
Egyesület Komárom-Esztergom megyei honlapja 			

http://teszkem.fw.hu

Fogyasztóvédők és Érdekszövetség Alapítvány

			

www.fogyasztovedelem.hu

Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület

			

www.szfve.hu

Tempus Közalapítvány 						

www.tka.hu

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

www.mkne.hu

				

Körlánc Országos Egyesület a Környezeti Nevelésért
Védegylet Egyesület

		

						

www.korlanc.hu
www.vedegylet.hu

E-misszió Egyesület 						

www.e-misszio.hu

Energia Klub 							

www.energiaklub.hu

Ökoszolgálat Alapítvány

www.okoszolgalat.hu

					

Reflex Környezetvédő Egyesület

				

www.reflex.gyor.hu

Levegő Munkacsoport

					

www.levego.hu

Hulladék Munkaszövetség

					

www.humusz.hu
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Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület

www.etk.hu

Ökotárs Alapítvány

					

www.okotars.hu

Fauna Egyesület

					

www.fauna.hu

Független Ökológiai Központ 				

www.foek.hu

Magosfa Alapítvány ökoturisztikai honlapja 		

www.okoturizmus.hu

Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata

www.kothalo.hu

		

Zöld Energia Hálózat 					

www.energia.a-jatek.hu/zeh.php

FairVilág Szövetség 					

www.fairvilag.org

Netfelhasználók Érdekvédelmi Társasága

		

http://netert.hu

Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület

www.tmte.hu

INDRA Biztosítottak Országos Érdekvédő Egyesülete

www.indrabizt.hu

Magyar Autóklub

www.autoklub.hu

					

EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület

www.emla.hu

Társaság a Szabadságjogokért

www.tasz.hu

Kutató Diákok Mozgalma

			

				

www.kutdiak.hu

Állami, kormányzati intézmények
Magyar Kormány

					

www.magyarorszag.hu, www.meh.hu

Szociális és Munkaügyi Minisztérium 			

www.szmm.gov.hu

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 		

www.kvvm.gov.hu

Oktatási és Kulturális Minisztérium

www.okm.gov.hu

			

Országos Közoktatási Intézet 				

www.oki.hu

Nemzeti Szakképzési Intézet

www.nive.hu

			

Oktatási Jogok Biztosának Hivatala 			

www.oktbiztos.hu

Oktatásügyi Közvetítő Szolgálat

www.oksz.ph.hu

			

Magyar Oktatási Tájékoztató 				

www.mot.hu

Közoktatási Információs Iroda

www.kir.hu

			

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

www.hik.hu

Mobilitás ifjúsági munka módszertani központja

www.mobilitas.hu
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A mi Európánk – Közoktatási projektgyűjtemény
az Európai Unióhoz kapcsolódóan

				

www.om.hu/amieuropank		

SULINOVA Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.

www.sulinova.hu

EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Kht.

www.edukht.hu

			

Környezetbarát Termék Kht. http://okocimke.kvvm.hu, 		

www.kornyezetbarat-termek.hu

Közintézmények fűtési és világítási rekonstrukciós programja

www.szemunk.fenye.hu

Európai Információs Pont Hálózat

www.europapont.hu

Gazdasági Versenyhivatal

				

					

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

				

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

			

www.gvh.hu
www.fvf.hu
www.pszaf.hu

Nemzeti Hírközlési Hatóság 					

www.nhh.hu

Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal

www.mebih.gov.hu

Magyar Energiahivatal

			

					

www.eh.gov.hu

Magyar Szabadalmi Hivatal 					

www.mszh.hu

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

www.antsz.hu

		

Magyar Országgyűlés							

www.parlament.hu

Köztársaság Elnöki Hivatal

					

www.keh.hu

Magyar Alkotmánybíróság

					

www.makb.hu

Országgyűlési Biztos Hivatala

				

Magyar Bíróságok Központi Honlapja

			

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara				

www.obh.hu
www.birosag.hu
www.mkik.hu

Más szervezetek, intézmények
Magyar Reklámszövetség

					

Önszabályozó Reklám Testület

				

www.mrsz.hu
www.ort.hu

Magyar Marketing Szövetség

www.marketing.hu

Magyar UNESCO Bizottság 					

www.unesco.hu

UNEP Magyar Nemzeti Bizottság

www.emla.hu/hunepcom

				

Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége
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