A tantárgy meghirdetésének féléve:
A tantárgy kódja:
A tantárgy megnevezése:
A tantárgy felelőse:
A tantárgy felelős szervezet neve (kódja):

(Neptun automatikusan hozzárendeli)
Tárgykód
Kornyezetszociologia
Kollarics Tímea
BPK-Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet

A tantárgy előadója:
A tantárgy előkövetelménye:
A tantárgy követelménye:
A tantárgy kreditértéke:
A tantárgy tanóra száma (ea/gyak/lab):
A tantárgy típusa:
A tantárgy ajánlott tanterv szerinti félévszáma:
A tantárgy meghirdetési gyakorisága:
Az oktatás nyelve (ha az nem a magyar):
Az oktatás helyszíne (ha nem Sopron):
A tantárgy órarendi beosztása:

Kollarics Tímea
félévközi jegy
2
heti:2/0/0
szabadon választható (Környezetmérnök BsC)

mintatanterv szerint

A Tantárgyi program és követelmények tartalmi kidolgozása a 87/2015 (IV.9.) Korm. rendelet előírásai alapján,

az alábbi pontok szöveges kidolgozásával
Tárgytematika további adatainak feltöltése:

Neptun: Tárgyak kezelése/ Tárgyak/Meghirdetett félévei menürész
I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:
Megismertetni a hallgatókat a környezettel kapcsolatos problémákkal, a különböző környezeti
attitűdökkel és magatartásformákkal, a környezet védelmében szerveződő mozgalmak és egyéb
szerveződések törekvéseivel, az ökológiai modernizáció lényegével. Bővíteni a hallgatók környezeti
ismereteit, növelni felelősségérzetüket, fejleszteni környezet-tudatosságukat.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
1. A Földhöz, a természethez, a környezethez való viszony történeti kontextusban.
2. Népesedés és környezet. A Föld népesedési trendjei és a túlnépesedés várható
következményei. Népesedési elméletek.
3. Modern urbanizmus és a környezet. A városodás trendjei és következményei.
Fenntartható városi fejlődés.
4. Ökológiai érdek és érdekérvényesítés.
5. Helyi környezeti konfliktusok és azok kezelése. Esettanulmányok.
6. Zöld mozgalmak. A zöld mozgalmak kialakulásának szociológiai magyarázata.
7. Zöld mozgalmak Magyarországon.
8. A zöld pártok. A zöld pártok megjelenése a világon és hazánkban.
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9. A környezetpolitika fogalma. Környezetpolitikák. Nemzeti környezetpolitikai
stratégiák.
10. Környezeti érték, attitűd és viselkedés. A környezethez való viszony
Magyarországon a felmérések tükrében.
11. Ökológiai utópia. Ideológia és utópia.
12. Ökológiai modernizáció.
13. Fenntartható fejlődés, fenntartható társadalom. A fenntartható fejlődés
lehetőségei Magyarországon.
14. Egyéni feladatok értékelése, zárthelyi dolgozat megírása.

2
2
2
2
2
2

II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
Előadás IKT-eszközökkel támogatva, esettanulmányok elemzése, vita módszere (érvelések).
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
Rendszerszemléletű gondolkodás
Kritikai gondolkodás, kreatív gondolkodás
A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tudáselemek
A globális, regionális, nemzeti és helyi környezeti problémák ismerete
A környezeti problémák gazdasági, ökológiai és társadalmi következményeinek ismerete

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
A hallgatóság részéről elvárás az előadásokon való aktív részvétel, egy egyéni feladat elkészítése
(esettanulmány környezetszociológiai témában), valamint a zárthelyi dolgozat eredményes megírása.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
Zárthelyi dolgozat és az egyéni feladat érdemjegyeinek átlaga adja a félévközi jegyet, a zárthelyi dolgozatnak
legalább elégségesnek kell lennie.

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
Albert József-Farkas János (1997, 2001): Környezetszociológia (Jegyzet). Veszprémi Egyetemi
Kiadó, Veszprém.
IV/2. Ajánlott irodalom:
Al Gore (1993): Mérlegen a Föld. Föld Napja Alapítvány, Budapest.
Al Gore (2006): Kellemetlen igazság. Göncöl Kiadó, Budapest.
Lorenz, K. (1989): A civilizált emberiség nyolc halálos bűne. Ikva Könyvkiadó, Sopron.
Bell, Michael Mayerfeld (1998): An Invitation to Environmental Sociology, Pine Forge Press,
California, USA.
Persányi M. szerk. (1988)_Közös jövőnk (A Környezet- és Fejlődés Világbizottság jelentése).
Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
Szirmai V. (1999): A környezeti érdekek Magyarországon. Pallas Stúdió, Budapest.

