
Környezetvédelem 



Teremtésvédelem 
Spirituális dimenziójú gondolkodás 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Láttunk egy filmet 

• Home – Otthonunk a Föld 

https://www.youtube.com/watch?v=teRMe7DA1
Lk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=teRMe7DA1Lk
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• Földünk csodái – ajándékai 

• Kialakulásuk, dinamikája, „élete” 

• Földtörténeti és emberiségtörténeti 

dimenzióban 
 

 

 



• Fejlődés, haladás (?) 

•Az ember nem együtt él a 

természettel, hanem meghódítja, 

leigázza, kisajtolja az. 



• A természet a teremtő szándékából 

erőforrásunk! (Gyümölcs, állatok…) 

• BAJ van, mert… 

• Nem a saját szükségleteinket elégítjük ki! 

• Nem gondolunk másra! (a párhuzamos korban 

élőkre és a korban előttünk élőkre) 

• Végtelen önzés vezeti az embert! 



• Következménye: 

• A természet elveszíti az egyik fontos 

tulajdonságát 

• Nem lesz képes az ember szükségleteit 

ellátni, biztosítani… 

• Sokféle hiány fog fellépni 

• …  



A filmben lévők 

• Felmelegedés – extrém időjárási helyzetek, 

klimatikus átalakulás, aszály >>> csökkenő 

termőterület, mezőgazdaság, elsivatagosodás, 

bozóttűz, éhínség, vízhiány 

 

• Üvegházhatás – olvadó sarkvidékek, 

emelkedő hóhatár, elolvadt gleccserek, 

emelkedő tengervízszint >>> csökkenő 

területű élőhelyek 
 



• Az örök jég birodalma, amelyben 

óriási metánkészlet van „raktáron”.  

 

• Túlnépesedtünk, a természet nem 

tudja eltartani…  



•A világ népességének 20%-a 

használja fel a föld forrásainak 

80%-át! 



ADATOK 

• 1 milliárd ember nem kap tiszta ivóvizet 

• Napi 5000 hal meg a szennyezett víz miatt 

• 1 milliárd ember éhezik 

• Az emberi gabona felét állatok eszik! 

• A földterület 40%-a hosszú távú kárt szenvedett 

• 13 millió hektár erdő tűnik el! 

• Állati fajok kipusztulása 1000-szeres 

• 15 éves hőmérsékleti rekordok.  

• A jégsapka 40%-kal vékonyabb, mint 40 éve 

• 200 millió menekülő lesz 2040-re 

• A Föld erőforrásait túlhasználjuk, a jelenlegi fogyasztási 

szintünk fenntartásához is 1,7 bolygóra lenne szükségünk, és ez 

az arány egyre kedvezőtlenebb, a 70-es évek elején még bőven 

1 alatt voltunk. 



Ki fizeti meg az árát? 

• Ma nem mi, mert szerencsések vagyunk! 

• Afrika, Ázsia… 

• Itt nem ma és nem mi!  

• Hanem a gyerekeink, unokáink!  



„Késő pesszimistának lenni!” 

• Gondolat, fanyalgás, kesergés, 

passzív… 

• Teremtő gondolkodás, kreatív 

megközelítések… tettek, aktivitás! 



A XXI. század globális válsága 

• az ember okozta környezeti válság  

• Ökológiai és ökonómiai 

• Pazarlás, az alázat hiánya, tudatlanság, önzés, 

nemtörődömség, mások hibáztatása 

• Bűnök… 

• Ha ember okozza a válságot, az embernek kell 

megváltoznia  

• az Egyház is reagált (korábban nem) 

 

 



Van egy vezető, aki megértette, mi korunk 

legsúlyosabb problémája 

 

 



LAUDATO SI’ 

• Ferenc pápa első önálló 

enciklikája (2015. június 18.) 

• Assisi Szent Ferenc lelkülete 

• A társadalmi igazságosság és a 

teremtett világ védelmének 

kapcsolatáról 

• A technikai fejlődés önmagában 

nem viszi előbbre a társadalmat 

• A környezet károsítása a 

társadalom fennmaradását 

veszélyeztető bűn (lopás) 
 

 



Laudato si’ Tartalom 

• Az ökológiai válság  alapjai 

• Az ember és a társadalom szerepe a 

válság kialakulásában  

• Bibliai útmutatás a teremtésvédelem 

felelősségére 

• Igény egy újfajta szolidaritásra 

(nemzedéken belüli és nemzedékek 

közötti) 

• Kilépés az önpusztítás spiráljából 

• A személyes felelősség kiépítésének 

fontossága 

• Az ökológiai spiritualitásra épülő 

művelés és nevelés szükségessége 



Teremtésvédelem 

• Minden, ami Isten teremtménye védelmet érdemel 

• Ember, kapcsolat, közösség, család 

• Természet, élőhely… 



Egy indiai tanítónő esete… 

• Kiran Bir Sethi 

• Középpontban a gyermek  

• Design-pedagógia 

 

{Intermezzo} 



• Nem az a kérdés, hogy milyen világot hagyunk a 

gyerekeinknek, hanem az, hogy milyen gyerekeket a 

világra… 

• Építhet a gyerekek érzékenységére 

• Tetterősségére (nem közönyös) 

• Elszántságára 

• Meggyőzőerejére… 

 



• https://www.ted.com/talks/kiran_sethi_kids_take_charge?langu

age=hu#t-392536 

Katt a képre! 

https://www.ted.com/talks/kiran_sethi_kids_take_charge/transcript?language=hu#t-40398


A változás a gyerekeken múlik – bízzunk bennük! 

Gyermeki lélek 

• Lelkesedés 

• Tisztaság 

• Nyíltság 

 

A jövő az övék 

 

Lehetőség a generációk felelős 

együttműködésére 

 

 



Képes vagyok rá!!!!! 



Design for change 

• Design for change! 50+ országban!  

• https://www.dfcworld.com/SITE/toolkits 
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Design for Change: program a változásra 

https://www.dfcworld.com/SITE 

https://www.dfcworld.com/VIDEO/ViewAllVideo 
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21. századi iskola a javából! 



Design for Change: program a változásra 

• a gyerekeknek és a fiataloknak jut a főszerep 

• a megvalósítás során döntéshozatali lehetőséget is 

kapnak, felelősséget vállalnak  

• olyan projektekből tanulhatnak, amelyek 

megváltoztatják személyes, társadalmi, környezeti 

valóságukat, és így átalakítják a körülöttük lévő 

világot  

• a tanár segít/kísér; tudja, hogyan kell hátralépni, és 

lehetővé tenni a fiatalok számára, hogy a folyamatban 

valóban ők váljanak főszereplővé 

• a módszer a design-gondolkodás: azonosítják, hogy 

min akarnak javítani, terveznek, cselekszenek és 

megosztják, amit létrehoztak, azzal a céllal, hogy 

másokat inspiráljanak 
• https://www.dfcworld.com/SITE/dfcstory 
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Ferenc és Pedro 



Pedro atya Vácott 



TRASTEVERE 

• Tiberisen túl… 

• Ahova más nem megy 

• Ahol sok szükség van 

• Ahol baj van… 

 

     KALAZANCIUS 



indiai, római (argentin), 

spanyol (baszk),  

 

és  

TE/TI 

MI 



• Komposzt-projekt 

• Egészségnap 

• témahét 

 



Bogyó és Kamilla 





Nem az a kérdés, hogy milyen világot hagyunk a 

gyerekeinknek, hanem az, hogy milyen gyerekeket a 

világra… 

 



VÁGJ BELE! 

Komposzt… 

Honlap 

Csapat (Beni, Dóri, Gábor, Sári…) 

Sok-sok ötlet… Ipoly, szemétszedés… szütyő,  

 

Mi a háttérben segítünk mindenben…  

KÁ, PB, CSKR, …  

https://trastevere.piarista.hu/

