
 
 

„Minél jobban  

fogy-fogy a jövendő,  

annál értékesebb lesz  

a múlt” 
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Élettapasztalat 
és/vagy 
fenntarthatóság 

Dr. Molnár Katalin 
Soproni Egyetem 

Benedek Elek Pedagógiai Kar 
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Élettapasztalat 

• Mindazon tapasztalatok megszerzése, 
tudatosítása, amelyeket a saját életünkben 
megtapasztalunk, átélünk, 

• ezen megtapasztalásokat mindenki csak 
saját maga tudja megszerezni,  

• nem olyan tudás, amelyet tankönyvből 
lehet megtanulni  

 

→    és egyáltalán nem életkor függő! 
3 



Bölcsesség/életbölcsesség 

 

Minden nap enni kell, 

minden nap menni kell, 

a létért „speciel”, 

minden nap tenni kell! 

 
                     (Tóth Bertalan: Boldogság) 4 



Bölcsesség/életbölcsesség 

Tanulj a múltadból, de engedd el, 

nem állhatsz meg, haladnod kell. 

Előre nézz, még sok feladat vár, 

vigyázz, mert az idő gyorsan lejár. 

 
                 (Nichi-ya Nikoletta: Ki kell érdemelned) 
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Fenntartható fejlődés 
 

A társadalmi haladás - méltányos 
életkörülmények, szociális jólét - elérése, 
megtartása érdekében a gazdasági fejlődés 
biztosítását és a környezeti feltételek 
megőrzését jelenti.  
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Fenntartható fejlődés 

A méltányos életkörülmények,  

•  a megfelelő életminőség,  

•  jólét biztosítását kifejező célkitűzés 
mindenkire, a jövő nemzedékekre is vonatkozik.  

 

A fenntartható fejlődés tehát elismeri és céljának 
tekinti az egymást követő nemzedékek megfelelő 
életminőséghez való egyenlő jogának 
biztosítását, s az ezzel összefüggésben álló 
kötelességek teljesítését. 
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Hagyományok, szokások 

Az elődeinktől reánk maradt szellemi 
javak.     
Vannak szóval ki nem fejezhető 
hagyományok, nem tárgyi örökségek, 
ezek a szokások, a népélet íratlan 
törvényei. 
   (Györffy I.1939. 7.)  

 
 

    8 



Mindennapok 

A régi és az új elemek történeti 
egymásmellettisége, a régi és az új 
elemek összekapcsolódása = 

AMIT MEGTANULTUNK A MÚLTBAN 
TUDJUK  

HASZOSÍTANI A JELENBEN IS! 
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•600 millió idős ember él a földön, → 
majdnem minden 10. ember, 

•→ ez 2025-re megkétszereződik!!!!!! 
(1,2 milliárd fő) 

•Magyarországon 2 millió idős ember 
él → majdnem minden 5. ember, 

• Szűkebb térségünkben minden 4. 
ember időskorú. 
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Rachel Carson 1907-1964     Néma tavasz 1962 
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A fenntartható társadalom 
1980 Lester R. Brown 

 Szociális   

 Környezeti  szempontok 

 Gazdasági 

A népesség növekedését összekapcsolta a 
természeti erőforrások hasznosításával és 
mindezt úgy kívánta megoldani, hogy a lehető 
legkisebb legyen a természeti környezet 
mennyiségi és minőségi romlása. 
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Szociális – 

társadalmi/ 

közösségi 

 Környezeti  Gazdasági 

 Demokrácia 

Szubszidiaritás = 
segítség, támogatás 

Élethosszig tartó 

tanulás 

Közösségek 

Civil társadalom 
 

Lokális-regionális, 

komplex, 

természetvédelem 

Termelés 

Területi politika 

Turizmus 
 

 Lokális – 

regionális 

Ciklusosság = 
szabályos 

ismétlődés 

Diverzitás = 
sokféleség 

Hatékonyság 
 

A fenntartható társadalom összetevői 
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Ferenc pápa „zöld" enciklikája: 
Áldott légy! (2015)  
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3 alapelv:  

• a szolidaritás,  

• az igazságosság és  

• a részvétel.  

Hangsúlyozta, hogy a 
környezet a közösség java, az 
egész emberiség öröksége és 
mindenki felelőssége, ami 
hatékony együttműködést 
igényel. 



ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok 

 (2015) 
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Összegzés 

• A fenntarthatóság ezért kulturális kérdés, 
amennyiben a kultúrát a legszélesebb 
értelemben használjuk. A kultúra az ember 
és környezetének viszonyát írja le.  

• A fenntartható fejlődést ezért csak az 
emberi társadalom esetére 
alkalmazhatjuk. 

• A fenntartható fejlődés tehát egy 
viszonyrendszer  

→ a szükséglet és az igény 
viszonyrendszere. 
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Összegzés 

• Az időskor aktív megélése számos előnnyel 
jár egyéni és társadalmi szinten:  

• hozzájárul a szegénység és a társadalmi 
elszigeteltség leküzdéséhez, 

•  segíti a mindennapok minőségi 
megélését, valamint  

• a szellemi-, lelki- és mentális frissesség 
megőrzését. 
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Teljesen mindegy, hogy hány 
évesek vagyunk, ha merünk 

belevágni új dolgokba, akkor a 
nyolcvanéves is érezheti magát 

húszévesnek.  
 

    (Csernus Imre) 
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Köszönöm  

megtisztelő  

figyelmüket! 
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