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A környezeti nevelés célja
Célunk a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel kialakításának
elősegítése,

az,

hogy

diákjaink

az

erőforrásokat

tudatosan,

takarékosan

és

felelősségteljesen, megújulási képességeikre tekintettel használják, tartsák tiszteletben az
élővilág értékeit, s megpróbálják a lehető legkisebb kárt okozni környezetüknek.

A környezeti nevelés tartalmi elemei
Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és

társadalmi

folyamatokat, melyek változásokat, válságokat idéznek elő, továbbá kapcsolódjanak be
szűkebb és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába.
Fel kell készíteni őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok
gyakorlására.
Legyenek képesek társaikkal együttműködve tudatosan, a környezeti szempontokat is
figyelembe véve alakítani a kollégium belső és külső környezetét.
Fejlődjenek ki bennük a környezetbarát, környezetkímélő életvezetéshez szükséges
szokások.
Váljon erkölcsi alapelvvé a természet tisztelete, a környezet megbecsülése, a környezeti
értékek

megőrzése,

a

szándékos

környezetrombolás

elutasítása.

Feladatok környezetünk rendje, tisztasága, szépsége érdekében

1. Év elején a szobák és berendezési tárgyaik állapotának felmérése. (Kötelezvény
aláírása a diákok részéről.) Év végén ennek alapján a szobák átvétele, a problémák
jelzése.
2. A szobarend naponkénti ellenőrzése, és az észrevételek jelzése a szobafüzetekben.
3. A tanulók ösztönzése arra, hogy szobáikat barátságossá, otthonossá tegyék.
4. Figyelemfelhívás arra, hogy apró változtatásokkal mindannyian hozzájárulhatunk
környezetünk védelméhez pl. azzal, hogy takarékoskodunk az energiával (csap
elzárása, villany lekapcsolása). Az energia-őrjárat minden héten ellenőrzéseket végez,
és figyelmezteti a diákokat a takarékosságra.
5. Annak tudatosítása, hogy a közös helyiségek (mosdó, WC, ételes, mosó-vasaló)
tisztán tartása és rendeltetésszerű használata minden diák közös ügye és tevékenysége
kell, hogy legyen.
6. Legyen természetes, hogy a lift tisztaságára is vigyázni kell!
7. Betegség esetén annak megszervezése, hogy a betegszobába került tanulónak
szobatársai segítséget nyújtsanak.
A nevelőtanár, a kollégiumban dolgozó ápolónő és a fenntarthatóság, környezettudatosság
munkaközösség vezetője – igény szerint – többször is folytat beszélgetést a lányokkal a
rend és a tisztaság fontosságáról.
Az év folyamán az „Otthonos, szép szobák” és a „Tiszta, rendes szobák” versenyét
bonyolítjuk le. A verseny értékelését a Diákönkormányzattal együttműködve
végezzük. Az értékelés, eredményhirdetés és díjkiosztás az eseménynaptárban
megjelölt időpontban, közgyűlésen történik.

Feladatok a környezetvédelem területén

A kollégium hosszú évek óta ökoiskolaként, 2016 decembere óta örökös ökoiskolaként
tevékenykedik. Intézményünk sokat tesz annak érdekében, hogy méltó legyen erre a
címre.
Meg kell teremteni az egyének, a csoportok környezettel kapcsolatos, szükségszerűen
új típusú magatartási és életviteli mintáit.
Fontos, hogy a tanulók aktív és egyenrangú szereplői legyenek a kollégium
„ökoéletének”, beleszólhassanak az őket érintő kérdésekbe.
Ökoiskolai tevékenységünk főbb elemei:
1. Környezetvédelemmel, fenntarthatósággal foglalkozó témák feldolgozása tematikus
foglalkozások keretében.
2. A diákok bevonása az őket érintő kérdésekbe; a diákság köréből alakult
környezetvédelmi csoport munkájának támogatása.
3. Környezetvédelmi faliújságok működtetése a diákok bevonásával, és itt természeti
értékeink bemutatása, valamint a környezetvédelemmel, a fenntarthatósággal
kapcsolatos tájékoztatások megjelentetése.
4. Folytatva a hagyományokat az AJTP-s csoportok - hétvégi bennmaradásaik
alkalmával - kirándulásaikat a történelmi és kulturális értékek megtekintése mellett
színesítik természetjárással, hazánk természeti értékeinek megismerésével.
5. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot. A laposra taposott műanyag palackokat külön
zsákokban szállítják el. A szárazelemeket szintén külön gyűjtjük. A papírhulladék
szelektív gyűjtését

folytatjuk ebben a tanévben is. Tavaly megkezdtük, idén

folytatjuk a tiszta műanyag zacskók szelektív gyűjtését.
6. Állandó figyelemfelhívás a környezetet feleslegesen terhelő tevékenységek,
termékek,

anyagok

pazarló

felhasználásának

megszüntetésére

berendezések kikapcsolása, villany leoltása, vízcsap elzárása stb.).

(elektromos

7. A vásárlási, fogyasztási szokások alakítása során ösztönözés arra, hogy a
környezetbarát termékeket részesítsék diákjaink előnyben.
8. A környezetvédelemmel kapcsolatos könyvek, folyóiratok és egyéb kiadványok
népszerűsítése a diákok körében.
9. További jó kapcsolat és együttműködés a városban működő környezetvédelmi
szervezetekkel.

(Gaja

Környezetvédelmi

Egyesület,

„VÖLGY-HÍD”

Természetvédelmi Alapítvány, Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetsége)
10. A közvetlen környezet, a lakószobák és a folyosók barátságossá tétele zöld
növényekkel.

JELES NAPOK ÉS PROGRAMOK
1. Részvétel az Európai Mobilitási Hét programjain 2019. szeptember 16-22.
között.
Szeretnénk részt venni a hét megnyitóján, a Zöld Fehérvár természetfotó
pályázaton, a városismereti sétán, valamint a természetvédelmi területek egyikén
tett sétán.
2. Takarítási világnap szeptember 15.
Nagytakarítás a szobákban, felesleges dolgok, limlomok selejtezése.
Kerttakarítás a munkaközösség tagjainak együttműködésével, csatlakozva az
újonnan megalakult Kertszépítő szakkör munkájához.
3. Az „Otthonos, szép szobák” szobaszépségverseny lebonyolítása szeptember
24-től.
4. Egészséges életmód és élhető környezet c. megyei verseny lebonyolítása
november 20-án.
5. Disputa vetélkedőn való részvétel november hónapban
6. „A legrendesebb szoba” verseny január 27. és 30. között
7. A víz világnapja március 19. (Napja: március 22.)
Vetélkedő lebonyolítása.

8. A Föld napja április 22.
Ppt-bemutató Földünk szépségeinek érzékeltetésére április 22-én.
9.

Tavaszi Diákönkormányzati és Egészségnap, a Kihívás Napja május 27.
A sport munkaközösséggel, az Életmód szakkörrel és a DÖK-kel együttműködve
bonyolítjuk le a tavasz nagy sporteseményét.

10. Környezetvédelmi világnap június 3. (Napja:június 5.)
Lakókörnyezetünk és a kollégium kertjének rendezése, közösen a Kertszépítő
szakkörrel. Vetélkedő a természeti környezet ismeretéről.
11. A

tanév

során

fenntarthatósággal,

rendszeresen

bekapcsolódunk

környezetvédelemmel

és

a

városi

egészséges

szervezésű,
életmóddal

kapcsolatos programokba, részt veszünk a helyi és országos szintű
versenyeken.
.
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