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B esz6lget6s Burgmann N6rrival, aki izgalmasan
egyezteti ossze az elvontat a kilzzelfoghat6val.

Honnan jiitt tz i5tlet,hogyl6trehozd a zoldmatek.hu oldalt?
A z6ld Matek cidete 6ppen most k6t 6ves. R6g6ta foglalkozom kcirnyezetv6delem-

mel, 6s anyak6nt nagyon fontosnak tartom a, egeszsegJs 6s kornyezettudatos 6let-
re nevel6st. K6t nagy;bb gyermekrink akoiskoldba j ii, d, 

^rrr"p*r,utl4 hogy a
fenntarthat6s6gra nevel6s nem jelenik (neg az oktaia, minden ter[lete.r. Nincs-re kesz
tananyag, a pedag6gusoknak nincs kapacitdsuk minden egyes dr6ba lreativan becsem-
p6szni a kotnyezet- 6s eg6szs6gv6delem t6miit. Ezeftre inkabb a tematikus esem6nvek
(eg6szs6gnap, sportnap stb.) adnak lehet6s6get. AZlrdMatek ktildet6se, irogy *"i"k-
feladatok megolddsdn kgrelznil ism.ertesse meg a kcirnyezetvddelem <isszeftig!6seit az
6vod6s 6s i1ta16nos iskolis korosztdllyal,6s bemutassa a matematika gy"korlali haszn1t
a val6s k<irnyezeti probl6m6k megold6s6ban.

Mi inspirdl t6ged szem6lye sen, hogy ezzel fogl'erlkozz?
A krirnyezet v6delme v6lem6nyem szerint az efylkolyan tertilet, ahol minden egy€ni

tett sziLmit. A matematika meg mindig is a kedvencem volt. Nem vagyok pedag6frrs, de
nagyon szeretek kreativan alkotni, €,s azzalvalami hasznosat letrehoz"ni. AZ<rlJMatek
feladatok folyamatos k6szit6se erre tok6letesen alkalmas. A cikkek irdsiwaJ.rengeteget
tanulok, es ezt a tuddst itthon , a sajdt h6ztart6somban is arkalmazom.

I9Sy"" kapcsol6&k tissze a matematika 6s a kiirnyezeti nevel6s?
A kcirnyezew6delem szoros kapcsolatban iil az adatol<kal6s sz6mitdsokkal. A

szdmokbizonyitjik egy-egy probldma l6t€t, egy jol d,telmezhetd grafikon 6rthet6v6
teheti a term6szetben zaiTokdros folyamatokai izoksz6m6rai., afik egy6bk6nt nem
trir6dn6nek a tetteik kovetkezmdnyeivel. A Zold Matek oldalon taleliaio feladat-
lapok segitsegevel a gyerekek a matek gyakorl6sa kozben meg6rtik, hogy minden apr6
kornyezetvdd6 szokdsunk vagy a fetntarthat6s6got szolgilo io"terti"f,Legtelil. Minel
gyalaabban taliikoznakfiatal korukban ezel<kel-azert6liekkel, ann6l jobban bev6s6dik
a kornyezettudatos szeml6let az dletiikbe.

Tetszik a c6lkiiziins6gnekl Van erre ig6ny?

. 
egsy qyfrka honlapon az ingyenes trrtrlo-, egyre tobb poirtiv wsszajelz6st kapok.

A sziil5k els6sorban kicsi gyermekeiknek keresik a gyakorlasiiehetds6get, a pedag6gu-
sok hril6sak a nagyobbakn ak sz6l6 feladatlapok6 ft i;.- Z6ldcivil szervezletek is szivesen
hasznitlirk a lapokat rendezvdnyeike n.lJgy-d,zem, a kcirnyezetv6 dd szakmais kezdi
megismerni 6s elismerni az oldaJt.Ldtszik"hogy ma m6r van ig6ny a zcild tud6sra,6s a
kornyezeti nevel6snek minden .gyer ta.rtergyban folyamatosall.i.r, kellene lennie.

MerzaP€,ter

il

ZdLd. Liatek


