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A tantárgy oktatásának célja a természet – társadalom –
gazdaság kapcsolatrendszer történeti áttekintése, a környezeti
és társadalmi fenntarthatóság alapelveinek tárgyalása, a
természet és az ember harmonikus kapcsolatát elősegítő
környezeti-környezetvédelmi nevelés a fenntartható fejlődés
lokális, regionális és globális szintjeinek összefüggésrendszerében.

Beosztása,
tudományos
fokozata

egyetemi és
főiskolai tanár

Szükséges előtanulmányok,
feltételezett tudásanyag

Tantárgyi leírás

Bevezetés: a humánökológia fogalma, ökológiai alapfogalmak, a
globális környezeti problémák áttekintése, a fenntartható
fejlődés alapelvei. Természet és társadalom kapcsolatrendszere:
A különböző kultúrák kapcsolata a természettel, az ökológiai
gondolkodás
fejlődése,
a
döntéselmélet
alapjai.
Rendszerelmélet: természetes rendszerek, a szabályozás
folyamatai, a Föld nagy ciklikus rendszerei. Az atmoszféra
jelenségei, az éghajlat elemei, a klímaváltozás okai. A víz
szerepe, a hidroszféra mennyiségi és minőségi jellemzése,
változásai. A talajok (pedoszféra, litoszféra), talajfolyamatok
jellemzése,
a
mezőgazdaság
hatásai
(talajhasználat,
vegyszerterhelés, stb.). A bioszféra kialakulása, szerveződési
szintjei, az ember hatása a biodiverzitásra. A népesség
alakulása és változásai, a szegénység és a társadalmi
egyenlőtlenségek hatásai. Épített környezetünk, urbanizáció,
város-ökológia (technoszféra). Az élelmiszertermelés ökológiai
vonatkozásai,
a
technológiai
folyamatok
hatásai.
Környezetgazdálkodás, a természeti erőforrások felhasználása,
energiapolitika. A globális gazdasági folyamatok környezeti és
társadalmi
hatásai:
környezet-szennyezés,
hulladékgazdálkodás, a fogyasztói társadalom kialakulása és
jellemzői. A környezet értékelése, hazai és nemzetközi
módszerei, társadalmi mozgalmak és környezetvédelmi
politika. Mit tehetünk? Ökológiai érdekek és stratégiák, a
fenntarthatóság
közösségi
értelmezése,
a
holisztikus
gondolkodás szükségessége, a fejlődés lehetőségei, a környezeti
nevelés módszerei.
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