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INTÉZMÉNYÜNK 1996-ban épült, 300
fős kollégium. Az Árpád Szakképző
Iskolával egybeszervezett intéz-

mény vagyunk. Diákjaink főként innen
jelentkeznek, de a város többi középis-
kolájának diákjai számára is lehetőség
van a beköltözésre. Egyedüli koedukált
kollégium vagyunk Székesfehérváron.

A kollégium építésekor az önkormány-
zat arra gondolt, hogy majd a nyári szü-
netben hotelként üzemeltetheti az épü-
letet. Ez a koncepció a tervezésnél is
szempont volt, ezért ez a kollégium új-
szerűnek tűnhet a többihez képest. Hogy
miben realizálódott ez? Abban, hogy
egy közös előszobáról két különálló 3
személyes hálószoba nyílik, s mind-
egyikben van TV-, valamint 2008 óta in-
ternet csatlakozó hely is.

Minden előszobában van 2 személyes
mosdó, hűtőszekrény, valamint bizton-
sági zárral ellátott szekrények. A fürdő-
szobákat 2007-ben újították fel, színvo-
nalas berendezésekkel. Szintenként van
villanytűzhellyel, mosogatóval, mikro-
hullámú sütővel felszerelt konyha, vala-
mint betegszobák is, melyek a teljes el-
különítést is lehetővé teszik betegség
esetén.

Az Önkormányzat eredeti koncepciójá-
nak megfelelően rendszeresen fogadunk
vendégeket a hét végi és a nyári idősza-
kokban.

Kollégiumunkban nappal és éjjel –
szombat, vasárnap is - portai szolgálat
van. 6 női és 4 férfi nevelőtanár dolgo-
zik Miklós Csaba kollégiumvezető irá-
nyítása alatt. Gondnok, portások, élel-
mezésvezető, takarítónők képezik a
technikai-gazdasági vonalat.

A diákok és nevelőtanárok életét vala-
mint munkáját a Napirend és a Házirend
szabályozza. Mindkettőt a Diákönkor-
mányzaton keresztül a diákok javaslata-
inak figyelembe vételével készítettük el.
Más kollégiumból érkező látogatók sze-
rint is diák-központúak a dokumentu-
maink.

Korszerű 300 személyes éttermünk van,
a konyhát évtizedek óta Rostási Szabó
Józsefné vezeti. Vele és a konyhai dol-
gozókkal nagyon jó a kapcsolatunk. A
kollégisták a reggelin kívül naponta –
ebédre és vacsorára is – meleg ételt kap-
nak. Változatos, jó minőségű az étel.

A Diák önkormányzat munkájáról rövi-
den. Minden lakószintről vannak képvi-
selők a DÖK-ben A szervezeti felépítése
szerint, van egy 5 fős elnöksége a töb-
biek vezetőségi tagok. A kollégium ve-
zetője komoly szerepet szán a diák kö-
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zösségnek azzal, hogy bevonja a jutal-
mazás és büntetés elbírálásába. Javasla-
taikat mindig megfontolja és annak fi-
gyelembe vételével szabja ki a jutalma-
zás és büntetés mértékét. A Diák önkor-
mányzat rendszeresen segíti a kulturá-
lis-, és a sportélet szervezését a kollégi-
umban.

A 2003-2004. tanévben alapították meg
a „Méhecske” díjat a legjobb, vagy a ta-
nulmányi átlagán legtöbbet javított diák
részére, a „Minden lében kanál” díjat a
közösségi élet területein aktívan dol-
gozó diák részére, valamint a „Sportos”
díjat – mint neve is jelzi – a kiváló
sport-tevékenységet végző diák részére.
A díjak mértéke oklevél és 5-5-5 ezer
forintos ajándékutalvány. A díjakat a
végzősök búcsú estjén, illetve az utolsó
kollégiumi közgyűlésen adják át.

A kollégium felszereltsége egyre jobb
lesz. Már indulás óta működik a Klub,
és 2004-ben sikerült egy kondicionáló
termet is berendezni a lányok részére,
2008-ban pedig a fiúk is kaptak egy jól
felszerelt kondicionáló helyiséget.
Egy kollégiumi pályázat során sikerült
10 db számítógépet nyerni, mellyel be-
rendeztük a számítástechnikai termün-
ket. Később, további pályázattal ez a
szám 16 gépre bővült. Nagyon népszerű
szórakozás és tanulási lehetőség a diá-
kok részére, akik minden nap 19-21
óráig két turnusban mehetnek be a gép-
terembe.

Sportolás céljára naponta rendelkezé-
sünkre áll az iskola tornaterme és ta-
vasztól őszig a sportudvar is. Van egy
olvasótermünk is, ahol olyan könyvek
vannak, melyeket helyben lehet olvas-
gatni, tanulmányozni, kölcsönzés nincs.
A szilencium idején tart nyitva, és a fo-
lyamatos pályázatok segítségével új be-
rendezéseket, és számítógépeket sike-
rült telepítenünk a tanulás segítésére.

Éves Programterveinket a Diák önkor-
mányzattal egyeztetve szeptemberben
készítjük el.

Vannak már hagyományosnak mondott
programjaink – avatás halloween party,

karácsonyi vacsora, farsang, húsvétváró
nyuszi party, végzősök búcsúztatása –
és rendszeresen ismétlődő vetélkedőink,
melyekkel a diákok szabadidejének el-
töltését szeretnénk színesíteni. Pl. az el-
sősök Fehérvár vetélkedője, kvíz- és
zenei vetélkedők, melyek a klubban zaj-
lanak.
Szakköreink: a kézműves-, a tánc-, a
sport-, a környezet és növényápolási-
szakkörök is segítik a szabadidő hasz-
nos eltöltését. Van színjátszó csopor-
tunk, melynek szereplői a Fejér Megyei
Diáknapok tavaszi szemléjén adják elő
programjukat. Rendelkezik a diák-kö-
zösség színház-, és uszoda bérlettel is.

Folyamatosan azon igyekszünk, hogy
diákjaink minél otthonosabban rendez-
zék be szobáikat, hogy jól érezzék ma-
gukat. Nevelési elveink szerint nemcsak
a tanulásukra figyelünk oda, hanem ér-
zelmi életükre is, ezzel igyekszünk pó-
tolni az otthon maradottak hiányát.

Deákné Kovács Klára nevelőtanár
Árpád Kollégium - Székesfehérvár

Az Oktatásért Közalapítvány „Légy a jövőd gazdája”
című környezetvédelmi pályázatán sikeresen szerepelt a
mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium, és az Öko-
iskola címmel rendelkező Városi Kollégium. A pályázatra
a természetes és az épített környezet védelmére, óvására,
az értékek megőrzésére irányuló pályamunkákat vártak.
Cél a diákok környezettudatos szemléletének fejlesztése
volt.
A közel félmillió forintos támogatásból a két intézmény
közös Park Sulit hozott létre, melynek részei egy kisarbo-
rétum, egy szabadtéri tanterem, tanösvény, sziklakert és
egy kerti tavacska.
A pályázók munkájukkal értéket teremtettek, egyúttal kör-

nyezetüket szebbé és egészségesebbé tették.
A Park Suli előzetes bejelentés után látogatható a város
többi iskolájából érkező csoportok részére is. A létreho-
zott értékek megőrzését szintén közösen vállalták.
Gratulálunk a pályázóknak!

LÉGY
A JÖVŐD

GAZDÁJA!
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Dolgozatom témaválasztása a környezeti nevelés rendszeré-
nek bemutatására irányult a Középiskolai Sportkollégiumban,
ennek körülményeit, lehetőségeit igyekeztem feltárni. A kö-
vetkező célokat tűztem ki:
- a környezeti nevelés fogalmi konceptualizálását a szakiro-

dalom segítségével,
- a környezeti nevelés kiépítését, működtetését,
- csoportfoglalkozási tematika bemutatását.

A szakirodalom tanulmányozása során kiderült, hogy az in-
tézményes környezeti nevelés története csak néhány évtizedre
nyúlik vissza, és a következőképp értelmezhető: „A környezeti
nevelés olyan folyamat, melynek célja, hogy a világ népes-
sége környezettudatosan gondolkodjék, figyeljen oda a kör-
nyezetre és minden azzal kapcsolatos problémára. Rendel-
kezzen az ehhez szükséges tudással, beállítódással, képessé-
gekkel, motivációval, valamint mind egyéni, mind közösségi
szinten törekedjék a jelenlegi problémák megoldására és az
újabbak megelőzésére” ORGOVÁNYI, 1999.). Hazánkban
alapdokumentumául a Nemzeti alaptanterv (NAT) szolgál,
míg a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja a kollégi-
umok nevelési céltevékenységeként jelöli meg.

A Középiskolai Sportkollégium Debrecen kisméretű kollégi-
umai közé tartozik. Az intézmény speciális területre szakoso-
dott, hiszen a város sportegyesületeinek igazolt ifjú sporto-
lóit, középiskolai művészeti képzésben résztvevő diákjait ka-
rolja fel tehetségfejlesztő tevékenysége keretében. Elvégez-
tem az intézményi feltételek feltérképezését is, mely a Kö-
zépiskolai Sportkollégium környezeti nevelés céljait szolgáló
humán és (oktatás) technikai hátterét mutatta be.
A vizsgálat eredményeiből azt a következtetést vontam le,
hogy a környezeti nevelésnek – a jogszabályi kereteken túl-
mutatóan is – erős létjogosultsága van, mivel a diákok nem
rendelkeznek kellő ismeretekkel a környezetvédelem fontos-
ságát, tevékenységét illetően. A környezeti nevelés valódi tar-
talma, jelentősége sokkal több annál, hogy azt egyetlen cso-
portfoglalkozási témakör határai közé szorítsuk. Rámutatok
arra, hogy lehetővé kellene tenni évfolyam-független csopor-
tok kialakítását, melyekben megalapozva (alulról felfelé épít-
kezve) kimenő rendszerben szereznének a diákok környezet-
védelmi ismereteket és attitűdöket, ésszerűen kívánatos idő-
keretek mellett.

1. Bevezetés

A környezeti nevelés a hosszú távú környezetvédelmi gon-
dolkodás alapköve. Az ember története során mindig is hasz-
nálta, kihasználta életterének lehetőségeit, adottságait, ám
hosszú ideig nem számolt cselekedeteinek következményei-
vel, visszásságaival, s csak akkor kezdett foglalkozni velük,
mikor azok földi méretűvé váltak. Most –amikor végre világ-
szerte felismerik és elismerik a globális és helyi környezeti
problémák jelentőségeit és veszélyeit- értjük meg igazán az
ön- és környezettudatos gondolkodás és gondoskodás fontos-

ságát, melynek kialakulása és kialakítása az emberiség jövő-
képe (valójában jövője) szempontjából a legsarkalatosabb
kérdések egyike.

A környezeti válságjelek észlelése, prioritásának felismerése
kezdetben (1960-as évek) tudósok szűk körére (pl. Carlson,
Római Klub) korlátozódott, majd az 1970-es évektől fokoza-
tosan épült be a nemzetközi tudományos életbe, innen pedig
részévé vált a nemzetközi (1972, Stockholm) és állami szintű
politikai életnek (intézményesülés, intézkedések, programok).
„A világ értünk van!” szemléletmód megváltoztatása nem

megy egyik napról a másikra, hosszú távú folyamat eredmé-
nye. A környezetvédelmi gondolkodást ki kell terjeszteni a tu-
dományos és politikai élet bűvkörén kívülre is (gazdasági, tár-
sadalmi élet szereplői), össztársadalmi szinten kell felhívni
jelentőségére a figyelmet, be kell építeni az egyén minden-
napi gondolkodásába, tudatába, mely életvitelére, cselekede-
teire is hatással lesz („Gondolkodj globálisan, cselekedj lo-
kálisan!” elv kialakítása). Ennek talán legfontosabb eszköze
a környezetvédelmi tudatformálás, vagyis az embereket rá-
ébreszteni arra, hogy a problémák jelentősek, közösek, a jövő
nemzedék életfeltételeinek biztosítása végett törekednünk kell
megoldásukra, és megelőzhetőek.
Az ember életútja során végig képes új ismeretek befogadá-
sára, elsajátítására, így az összes korcsoportban lehetőség nyí-
lik a felelős környezetszemléletű attitűd kialakítására. A leg-
fontosabb feladatok egyike azonban a fiatalok környezetvé-
delmi tudatformálása, motiválása, hiszen koruknál fogva fo-
gékonyabbak és jövőnket illetően erősebben érintettek az idő-
sebb nemzedékeknél. A tudatformálás talán legfontosabb esz-
köze az oktatási rendszeren belüli környezeti nevelés.
A kollégiumok nevelőintézményként speciális, kitüntetett
helyzetben érezhetik magukat, a változtatás lehetőségével két
oldalról is célba vehetik az ifjúságot. Egyrészt, mint a magyar
közoktatási hálózat intézményeként, másrészt-mivel a család
átad jogokat és
kötelességeket a kollégiumnak, mint befogadó intézménynek-
egy családiasabb, emocionálisabb nevelés eszközéül is szol-
gálnak
Kollégiumban dolgozva akaratlanul is felfigyeltem a felesle-
gesen folyó vízcsapokra, elpazarolt villamos energiára (fe-
leslegesen működtetett fényforrások, elektromos berendezé-
sek), zsákszámra gyűlő összegyűrt papírlapokra, automaták-
ból árusított üdítők eldobott porhüvelyére. Ezek a mindenna-
posan előforduló jelenségek elgondolkodtatóak, a középisko-
lás korú diákok környezetszemléletére, környezettudatára vo-
natkozóan negatív töltésű információkat közvetítenek.

2. A környezeti nevelés tartalma, története

A „környezeti nevelés” egy egyszerű szókapcsolat, melyet
tagjainak jelentéstartalmával is megpróbálhatunk értelmezni.
Így a
környezeti = ami a környezetre vonatkozik,
nevelés: „általános értelemben az emberre irányuló fejlesztő

Környezeti nevelés
a debreceni Középiskolai Sportkollégiumban

KOLLÉGIUMI AKADÉMIA
Kurzusvezető Dr. Benedek István
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hatások egymással koordinált és egésszé szerveződő rend-
szere, mely az egyén fejlődését abból a célból segíti elő és
irányítja, hogy az képes és kész legyen a társadalomban és az
egyéni életben reá háruló feladatok elvégzésére”(PEDAGÓ-
GIAI LEX.,1979.).
A fentiekből kitűnik, hogy a szókapcsolat értelmét nem csu-
pán tagjainak száraz, tényszerű közlésének összegeként kell
azonosítanunk, hanem mélyebb, mögöttes tartalom irányába
kell vizsgálatot indítani. A környezeti nevelés fogalma a kör-
nyezetvédelem és a pedagógia (neveléstudomány) szemszö-
géből egyaránt megközelíthető, így érdemes áttekinteni a kap-
csolódó fogalmakat. A környezetre számos szerző próbált
meg definíciót közölni:„A környezet(miliő) a legátfogóbb ér-
telemben mindazon élő (biotikus), és élettelen(abiotikus) té-
nyezők, tehát tárgyak, jelenségek és körülmények összessége,
amelyek valaki(ke)t, vagy valami(ke)t körülvesznek” (KERÉ-
NYI E.,1990).
Megállapíthatjuk, hogy a kollégium belső és külső környe-
zete biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, szolgálja
a diákok biztonságát, kényelmét, megteremti – a jogszabályi
előírásoknak (46/2001.(XII. 22.) OM-, 44/2002.(VI. 18.) OM
rend.) megfelelően- a nyugodt tanulás, ismeretszerzés, sza-
badidős tevékenységek feltételeit (VOPALECZKY,2001., PE-
DAGÓGIAI PROGRAM 2003.) .A kollégiumok külső és
belső környezetének megfogalmazása félrevezető lehet.
Ebben a meghatározásban a belső környezet magát a kollé-
gium épületét (szobák, tanuló, ebédlő stb.), míg a külső kör-
nyezet a kollégium külterületét (park, sportpályák stb.) jelenti.
Létezik azonban egy elvontabb környezetazonosítás is, mely
szerint a külső környezet egy olyan összetett és változó je-
lenségkör, mindazon hatások összessége, amely a diákot érinti
lakóhelye és az oktatási intézmény (esetünkben a kollégium)
közötti mindennapi mozgása során (PEDAGÓGIAI LEX.,
1979).

Az ember életterével szembeni túlkapásait meg kell előzni és
orvosolni kell, ezt hivatott szolgálni a környezetvédelem,
melynek meghatározására – a környezethez hasonlóan – szá-
mos definíciót találunk a szakirodalomban.
„A környezetvédelem olyan társadalmi tevékenységi rendszer,
amelynek célja a bioszféra létének(beleértve magát az embert
mint biológiai fajt is) és egészséges fejlődésének megőrzése
oly módon, hogy környezetünket (és magát az embert is) meg-
óvjuk mindenfajta emberi tevékenység nem szándékolt szeny-
nyező és pusztító hatásától…”(KERÉNYI A, 1995).
A definícióból kitűnik, hogy a környezetvédelem tudatos tár-
sadalmi tevékenység, mely életkörülményeink befolyásolá-
sára irányul. De említhetünk szélsőségesen egysíkú állam, jog
és egyénközpontú, bár el nem ítélhető hozzáállást is:
„A környezetvédelem az állam legfőbb funkciója, amely ma-
gában foglalja a központi és az önkormányzati szervezeteket,
melyeknek olyan jogi, közigazgatási, gazdasági és kulturális
feltételrendszert kell megteremteniük, ahol a környezetvédelmi
követelmények érvényesülnek”(BÁNDI, 1995).

Bár a definíció tartalmával nem tudok azonosulni, mégis újat
mutat a környezetvédelem tudatos, legmagasabb szintre eme-
lésével. Ez a környezeti politika irányába mutat, amely „az
állami környezetgazdálkodási stratégiát jelenti…” (THYLL,
1996.). A fogalomról az 1970-es évektől beszélhetünk. Az

OECD keretein belül 1971-ben állt fel a Környezetpolitikai
Bizottság, az EK pedig első környezetvédelmi akcióprog-
ramjában (1973) fogalmazta meg környezetpolitikájának cél-
ját (FAZEKAS,2002.).
A környezettudomány multidiszciplináris jellegére több
szerző (KERÉNYI, 1995., THYLL, 1996. ) is felhívta a fi-
gyelmet, hatékonyságának növelésére számos tudományterü-
letre kiterjedő összehangolt cselekvésre van szükség pl. öko-
lógia, földtudományok, kémia, biológia ,orvostudományok,
fizika, agrártudományok, közgazdaságtan, jogtudomány, po-
litika, szociológia, demográfia ,műszaki tudományok.
A felsorolásból szándékosan hagytam ki a pedagógiát, mivel
dolgozatom témája megköveteli annak kiemelt kezelését. Ne-
velés annak integráns részét képezi, hiszen hosszú távon nem
a külső kényszer (jogszabályok, bírságok) vagy gazdasági
megfontolások (anyagi haszon, kár elkerülése), hanem a belső
motiváción alapuló környezetvédelmi cselekvések a célrave-
zetőek.

A környezeti tudat kialakításában, formálásában életkortól
függően több eszköz is segítségül szolgálhat:
- családi nevelés,
- intézményes oktatás, nevelés,
- tömegtájékoztatás (média),
- egyéb eszközök (kiállítás, múzeum, védett területek stb.).

Az intézményes oktatás, nevelés hatására nő a társadalmi
bázis, a humán erőforrás, így nem igaz az a megállapítás,
hogy a környezeti nevelésre fordított pénzek elvesznek.
Az intézményes környezeti nevelés története csak néhány év-
tizedre nyúlik vissza. 1948-ban az IUCN Nevelési bizott-
sága leszögezte a környezet védelmére irányuló nevelés fon-
tosságát. 1972-ben, a Stockholmban rendezett I. Környezet-
védelmi Világkonferencián hangsúlyozták a környezeti neve-
lés fontosságát. 1975-ben Belgrádban megalakult az
UNESCO Környezeti Nevelési Műhely. 1977-ben a Tbiliszi
Nyilatkozat rögzítette a környezeti nevelés pontos definíció-
ját: „A környezeti nevelés olyan folyamat, melynek célja, hogy
a világ népessége környezettudatosan gondolkodjék, figyel-
jen oda a környezetre és minden azzal kapcsolatos problé-
mára. Rendelkezzen az ehhez szükséges tudással, beállító-
dással, képességekkel, motivációval, valamint mind egyéni,
mind közösségi szinten törekedjék a jelenlegi problémák meg-
oldására és az újabbak megelőzésére” (ORGOVÁNYI,
1999.).
Az EK, majd EU környezetvédelmi akcióprogramjai is ki-

tüntetett figyelmet fordítanak a környezeti nevelésre
(SZABÓ, 1997.). A kontinens környezeti nevelésének folya-
matát és feladattervét áttekintő utolsó dokumentum az 1999-
es Brüsszeli Konferencia záróokmánya, amely megfogal-
mazza, hogy a korábban a természet szeretetére és védelmére
irányuló környezeti nevelés gyakorlata a fenntartható fejlő-
dés és társadalom témakörével szélesedett ki (HAVAS,
2001/a).
Hazánkban a környezeti nevelés pedagógiai előzményeit az
egyházi és a világi bentlakásos intézmények, azaz a kollégi-
umok dolgozták ki. Az 1960-as évek második felétől a kör-
nyezetvédelmi ismeret beépült a tanítási programokba és a
tantervbe. Ezt elsősorban szakkörök keretében, illetve a bio-
lógia tantárgy keretén belül vezették be. A hazai környezet-



politika aktuális jogforrása a környezetvédelmi törvény
(LIII/1995.). Erre épül az 1996-ban érvénybe lépett Nemzeti
Környezetvédelmi Program. A környezeti nevelés alapdoku-
mentumául a Nemzeti Alaptanterv (NAT) szolgál, mely az el-
sajátítandó ismeretanyagot műveltségi területekbe sorolja be.
A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának módosítása
(44/2002. [XII. 22.] OM rend.) a kollégiumok nevelési célte-
vékenységeként jelöli meg a környezeti nevelést, mint köte-
lező csoportfoglalkozási részterületet, valamint szabályozza
feladatait és időkereteit.
A környezeti nevelés rendszerként is értelmezhető, hiszen a
területen kialakított „tudatosság az ismertek, az attitűdök, a
készségek és a személyes részvétel döntő jelentőségű, rend-
szerbe foglalható elemek” (HAVAS, 2001./a).
3. A környezeti nevelés bevezetése, működtetése
A környezeti nevelés kiépítése többlépcsős folyamat volt a
kollégiumunkban, amennyiben rendszerként kezeljük, úgy ré-
szei egymástól elhatárolhatók. A rendszer bevezetését és mű-
ködtetését a következő folyamatábrán (1. ábra) kívánom be-
mutatni.

1.ábra A környezeti nevelés kiépítése, működtetése

Intézményünkben 2003/2004-es tanévtől beszélünk szabá-
lyozott keretek között (PEDAGÓGIAI PROGRAM, csoport-
foglalkozási tervek) történő környezeti nevelésről.
A nyílt rendszerekhez hasonlóan az input és output itt is meg-
található. Az inputot az állami és intézményi jogszabályok al-
kotják. Az output meghatározása, mérése azonban csak nehe-
zen kivitelezhető, mivel a kibocsátást nem azonosíthatjuk pl.
egy termelést (mezőgazdasági, ipari, szolgáltató) folytató vál-
lalat szennyezőanyag-emissziójával. Egy oktatási-nevelési in-
tézmény „végterméke” az ember, őt próbálja formálni, alakí-
tani sajátos humán- és eszközállományával.
A Középiskolai Sportkollégium a környezeti nevelés humá-
nerőforrás-háttere erős, megalapozott hiszen környezetvé-
delmi-környezetgazdálkodási szakmérnök, valamint földrajz
és biológia szakos pedagógusok is vannak a nevelőtestület-
ben.
Az intézmény oktatástechnikai eszközökkel jól ellátott, de je-
lentős hiányosságok mutatkoznak szakkönyvek, szakfolyó-

iratok és egyéb információhordozók (tan)eszközök, illetve az
ezek bővítését szolgáló anyagi erőforrások területén.
A nevelési célok megvalósulásának sikeressége a kollégium-
ban élő, majd felnőtté váló
(a kollégiumot elhagyó) diákok – esetünkben – környezeti,
környezetvédelmi orientációjában, attitűdjében, magatartásá-
ban keresendő, melynek mérésére nincsenek megkérdőjelez-
hetetlen pontosságú műszerek, illetve egyéb eszközök. Ez a
tény behatárolja a vizsgálat lehetőségeit, mivel nincs általános
érvényű, elfogadott metodika annak végrehajtásához.
1. Nevelési (fejlesztési) igények felmérése:
- a témára vonatkozó szakirodalom és jogszabályok tanulmá-

nyozása, elemzése,
- beavatkozási területek meghatározása (pl.output eredmé-

nyek alapján).
2. Állapotfelmérés:
- adatok gyűjtéséhez megbízható módszer és eszköz kivá-

lasztása (kérdőívek),
- az adatgyűjtés végrehajtása,
- az adatok elemzése, eredmények értékelése.
3. Tervek megvalósítása:
- következtetések, javaslatok megfogalmazása,
- adaptáció: célok megvalósítása az intézményi lehetősége-

ken belül.
4. A rendszer működésének értékelése, beavatkozási pontok,
lehetőségek meghatározása
A kimeneti vizsgálatokról, azaz a diákok környezetvédelmi
orientációjáról kérdőíves felméréseket végzek (pl.1. sz. mel-
léklet), melyek eredményei alapján meghatározhatók a bea-
vatkozási pontok, fejlesztendő területek (témák, tevékenysé-
gek). A kérdőívek több szempontból – érzelmi-, cselekvési-,
tudati dimenzió - vizsgálják a diákok (néha a pedagógusok)
környezetvédelmi orientációját.(Ennek bemutatása egy másik
dolgozat témája lehetne.) Az évek során ennek is köszönhe-
tően meghonosítottuk a szelektív hulladékgyűjtés gyakorla-
tát, a közös őszi ill. tavaszi nagytakarítást (Tervek megvaló-
sítása).

3.1.1. Az érzelmi dimenzió vizsgálata
A vizsgált személyek környezetvédelemhez, környezeti prob-
lémákhoz való hozzáállását próbálom bemutatni a kérdőív 1-
4. kérdéseinek segítségével. Az érzelmi viszonyulás vizsgá-
lata azért fontos, mert az első lépést jelenti a környezetvédő
magatartás kialakításához. Nevelési célként kell megjelennie,
hogy a fiatalok érintve érezzék magukat közvetlen és globá-
lis környezeti problémák által, tudatosítani kell bennük, hogy
ők sem kívülállók és felelősek a jelenlegi és jövőbeli esemé-
nyek alakulásáért, olyan részei a környezeti rendszernek, akik
kölcsönhatásban állnak annak többi elemével.

3.1.2. A cselekvési dimenzió vizsgálata
A kérdőív második részében – az 5. kérdésben - a cselekvési
dimenziót vizsgálom arra keresve választ, hogy a vizsgált so-
kaság mennyire követ környezetvédő magatartást. Választ
kaphatunk arra is, hogy a környezetért való aggodalom (ér-
zelmi dimenzió) elégséges belső motivációs lökést ad-e a di-
ákoknak ahhoz, hogy mindennapi életükben környezetkímélő
módon viselkedjenek. Számos lehetőség adódik, hogy előse-
gítsük a környezeti károk mérséklését, hogy hozzájáruljunk a
környezetvédelemhez. A kérdőív 5. kérdésében ilyen lehetsé-
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ges tevékenységeket vizsgálok abból a szempontból, hogy a
kollégisták mennyire élnek ezekkel a lehetőségekkel, illetve
hogyan viszonyulnak hozzájuk.

3.1.3. A tudati dimenzió vizsgálata
A kérdőív utolsó öt kérdésével a diákok környezetvédelmi is-
mereteit próbáltam feltérképezni. Fontos, hogy a fiatalok tisz-
tában legyenek a környezetükben zajló, a környezetet károsító
folyamatokkal, ismerjék a környezetvédelem jelentőségét, in-
tézményesült szervezeti formáit, a környezetterhelés csök-
kentésének lehetőségeit.
A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjában (44/2002.
{VI. 18.}OM rendelet) önálló témakörként szerepel a kör-
nyezeti nevelés. Meghatározza annak céljait-feladatait, tar-
talmát-tevékenységét, a fejlesztési követelményeket, és az év-
folyamonként felhasználható időkeretet.. Az Életmód, életvi-
tel témakör keretein belül is átadhatóak a környezeti nevelést
célzó ismeretek (pl. élettér, lakókörnyezet céltudatos alakí-
tása), ennek hatékonyságát a témakörök felelősei közötti kon-
zultáció növelheti.
A jogszabállyal szemben azonban kritikus álláspontra he-

lyezkedem, hiszen a benne ismertetett célok-feladatok, tar-
talmak-tevékenységek megvalósítása csak nehezen kivitelez-
hető. Megnehezíti az alulról felfelé építkező tanári tervezést,
hiszen vizsgálataimból kiderült, hogy a kollégisták alapvető
környezetvédelmi ismeretei alacsony színvonalúak, magasabb
évfolyamba lépve folyamatosan csökkennek.

1. táblázat: a Középiskolai Sportkollégium diákjainak kör-
nyezetvédelmi ismeretei a vizsgált az 1.sz. mellékletben kö-

zölt kérdőív 6-10.kérdéseit tekintve (MESTER, 2003)

Célravezetőbb lenne, ha nagyobb teret adnának az intézményi
és tanári tervezés szabadságának. Lehetővé kell tenni évfo-
lyamfüggetlen csoportok kialakítását, melyekben megala-
pozva (alulról felfelé építkezve) kimenőrendszerben szerez-
nének ismereteket, attitűdöket a diákok ésszerűen- a globális
és lokális környezeti problémák súlyához mérten-
kívánatos időkeretek mellett.

3.2. A csoportfoglalkozási tematika kialakítása
A csoportfoglalkozási tematika kialakításánál törekedni kell
arra, hogy a kollégisták környezetvédelmi ismeretei interiori-
zálódjanak, azaz érzelmileg kötődjenek környezetükhöz,
annak változásaihoz, ami tevékenységeiket, magatartásukat
pozitívan fogja befolyásolni, így
teljesülhet a cél: „… a fenntartható, környezettel harmonikus
életvezetés” (44/2002. {VI. 18.} OM rendelet).
Az intézmény pedagógusainak körében végzett kérdőíves fel-
mérésből kiderült, hogy a tanárok érzelmileg pozitív hozzá-
állásúak (érzelmi dimenzió) a környezetvédelemhez, a glo-

bális és közvetlen problémákhoz, magatartásuk (cselekvési
dimenzió) nagyrészt példamutató lehet a kollégium diáksága
előtt, a környezetvédelmi ismereteik (tudati dimenzió) és a
szaktárgyi struktúra lehetővé teszi azt, hogy ismeretanyagot
közvetítsenek.
Az intézmény oktatástechnikai eszközökkel jól ellátott, de je-
lentős hiányosságok mutatkoznak a szakkönyvek, szakfolyó-
iratok és egyéb információhordozó (tan)eszközök, illetve az
ezek bővítését szolgáló anyagi erőforrások területén.
A jogszabályi előírásokat betartva, a diákok felkészültségét
és az intézményi feltételeket figyelembe véve a következő
csoportfoglalkozási tematikát alakítottam ki:

9. évfolyam:
1. Téma: A Föld mint egységes rendszer

Tartalom: - A Föld élettelen rendszerei
- A Föld élő rendszerei

2. Téma: A kollégium külső és belső környezete
Tartalom: - A környezet fogalmi konceptualizálása

- Ember és környezetének kapcsolata törté-
neti megközelítésben

10. évfolyam:
1. Téma: Anyag- és energiakörforgás a földi rend-

szerben
Tartalom: - Biogeokémiai ciklusok

2. Téma: A környezet alakítása
Tartalom: - Beavatkozás az anyag- és energiaciklu-

sokba
- A környezetet feleslegesen terhelő tevé-
kenységek

11. évfolyam:
1. Téma: Környezetünk állapota I.

Tartalom: - Globális problémák – megoldási lehető-
ségek

2. Téma: Környezetünk állapota II.
Tartalom: - Magyarország és Debrecen környezeti

problémái – megoldási lehetőségek
- A kollégiumunkban tapasztalható problé-
mák – megoldási lehetőségek

12. évfolyam:
1. Téma: Az intézményesült környezetvédelem

Tartalom: - A környezetvédelem története
- A környezetvédelem intézményrendszere

2. Téma: Környezetünk értékei
Tartalom: - Nemzeti parkjaink

- A magyar világörökség és Debrecen érté-
kei

A témákat úgy választottam ki, hogy minden évfolyamban ún.
kereszttantervi célként jelenjen meg:
- a környezet esztétikumának, értékeinek felismerése,
- ember és környezet harmonikus kapcsolatának lehetőségei,
- a környezeti problémák kezelése, megoldása, és ennek igé-

nye (pl. szelektív hulladékgyűjtés
lehetőségének megteremtése a kollégium területén),

- a fenntartható fejlődés.

Évfolyam A helyes válaszok aránya %-ban

9. 61,5

10. 48,3

11. 47,6

12. 31,1
9-12. 50,5
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Jogszabályok:

- 1995.évi LXXXV. törvény

- 130/1995. (X. 26) Korm. rendelet a $emzeti alaptanterv
kiadásáról

- 46/2001. (XII. 22 ) OM rendelete a Kollégiumi nevelés
országos alapprogramjának kiadásáról

- 44/2002. (VI. 18.) OM rendelet a 46/2001. (XII. 22.) OM
rendelet módosításáról

1. sz. melléklet
A környezetvédelmi orientáció vizsgálata

a Középiskolai Sportkollégium diákjainak körében
(A válaszadás önkéntes)

1. Mennyire sürgető a környezetvédelem, és a környezet-
szennyezés elleni küzdelem?

(Karikázza be válaszának megfelelő számot!)
- Azonnali cselekvést igénylő, sürgető probléma
- Inkább a jövő problémája
- Nem igazán probléma
- Nem tudom megítélni

2.Mennyire érzi magát érintettnek a környezeti problé-
mák által?

(Karikázza be válaszának megfelelő számot!)
- Nagyon
- Nem nagyon
- Egyáltalán nem
- Nem tudom

3. $yugtalanítják -e Önt a következő globális problémák?
(Jelölje x – el soronként a válaszának megfelelő rublikát!)
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4. $yugtalanítják -e Önt a következő problémák közvet-
len (kollégiumi) környezetében?
(Jelölje x – el soronként a válaszának megfelelő rublikát!)

5. Számos lehetőség adódik, hogy elősegítsük a környe-
zeti károk mérséklését, hogy hozzájáruljunk a környezet
védelméhez. (A felsoroltak közül jelölje x – el soronként a
válaszának megfelelő rublikát!)

6. Hány nemzeti park működik jelenleg Magyarországon?

7. Melyik nemzeti park található legközelebb Debrecen-
hez?

8. Melyik természetvédelmi területen található a Középis-
kolai Sportkollégium?

9. Hol találjuk a legközelebbi szelektív hulladékgyűjtőt?

10. $evezzen meg egy ózonbontó vegyületet!

A válaszadóra vonatkozó kérdés

Hányadik évfolyamba jár?
(Karikázza be a megfelelő választ!)

IX., X. , XI. , XII.

Jelenség
N

ag
yo

n
ny

ug
-

ta
la

ní
t

N
ém

ile
g

ny
ug

-
ta

la
ní

t

N
em

na
gy

on
ny

ug
ta

la
ní

t

Eg
yá

lta
lá

n
ne

m
ny

ug
ta
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t

N
em

tu
do

m

Feleslege-
sen folyó
vízcsap

Feleslege-
sen égő
villany

Túlzott zaj

Eldobott
szemét

Nem visz-
szavált-
ható, PET
palackos
üdítők áru-
sítása

Dohányzás

Alkoholfo-
gyasztás

Drogfo-
gyasztás

Tevékenység

M
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Takarékos-
kodni a csap-
vízzel

Takarékos-
kodni az áram-
mal, energiával

Tartózkodni
papír és más
hulladék köz-
területen való
eldobásától

Igyekezni,
hogy ne kelt-
sen túl nagy
zajt

Üdülés, pihe-
nés, sportolás
alkalmával kí-
mélni a termé-
szetet

Részt venni
közvetlen kör-
nyezetének
megtisztításá-
ban

Környezetbarát
terméket vásá-
rolni, még ha
az drágább is

Szelektíven
gyűjteni ház-
tartási hulladé-
kát

Részt venni
környezetvé-
delmi témájú
előadásokon,
foglalkozáso-
kon

Beszélgetni,
érdeklődni
környezetvéde-
lemről



10

Az idei tanév tavaszán – 2009. április
17-én - már negyedik alkalommal ke-
rült megrendezésre a találkozó, azok-
nak a diákoknak a részvételével, akik
valamikor kollégiumunk diákjai vol-
tak.

Négy évvel ezelőtt a tél vége felé öt-
lött fel bennem a gondolat, hogy mi-
lyen jó lenne találkozni a régi kollé-
gistákkal. Először arra gondoltam,
hogy levelet írok mindenkinek, de ez
olyan költséget jelentett, melyet nem
tudtunk volna kigazdálkodni a Diák-
önkormányzat bevételéből. Így az in-
ternet segítségét vettem igénybe,
konkrétan az iwiw ismerős kereső ol-
dalát, ahol addig is már sok régi diákot
megtaláltam. Így tehát kiküldtem a
meghívókat az ismerős diákoknak.
Plakátot is készítettem, és megkértem
az „aktív” diákokat, hogy vigyék el
lakhelyeikre, és tegyék ki egy-egy, a
fiatalok által látogatott forgalmas
helyszínen, ahol a rég volt kollégisták
is felfigyelhetnek rá.

Nem kellett sokat várni a válaszokra.
Nem kis meglepetésemre az érdeklő-
dés a vártnál is nagyobb lett. Április
harmadik hetének péntekjére tűztem
ki a találkozó időpontját. Lehetőséget
kaptunk a kollégium vezetőjétől, hogy
éjszakára szállást adjunk a távolról ér-
kezőknek, így a költségek minimáli-
sak lettek, hiszen csak a vacsorát kel-
lett befizetniük. 60-70 fő volt jelen
ezen az első találkozón, és nagyon jó
hangulatban teltek az órák.

A program mára már teljesen kiala-
kult. Pénteken délután 19.00 órakor
gyülekezünk az étterem előterében.
Majd helyet foglalunk a szépen díszí-
tett, és megterített asztaloknál, és a kö-
szöntő után kezdődik a vacsora. (1.
kép)

Az első alkalommal még kiszolgálás-
sal rendeltem meg a vacsorát, de a kö-
vetkező alkalommal áttértünk a svéd
asztalról kínált ételekre. Ez jobban be-
vált, hiszen nem mindenki tud ideérni

a vacsora időpontjára, így akkor is tud
enni, ha órákat késik. Vacsora után kb.
21.00 órakor megválasztjuk a jelen-
levő lányok, asszonyok közül a leg-
szebbet, az idén pedig a legszimpati-
kusabb párt is megválasztottuk. A
Diák-önkormányzat szponzorálásának
köszönhetően csekély díjat is tudunk
adni. Az est során a vacsora kifizetése
utáni maradvány összeg a Diák-ön-
kormányzat pénztárát gyarapítja.

Nem gondoltam, hogy hagyományt
teremtek ezzel a rendezvénnyel, de a
diákok már az első alkalommal kér-
ték, hogy a következő évben is te-
gyem lehetővé számukra a találkozást.
Így vált rendszeressé, hogy minden
tanév áprilisának harmadik péntekjén
összejövünk. Eddig minden alkalom-
mal növekvő létszámban jöttek el a di-
ákok. A második évben 90, a harma-
dik évben 110, és az idén már 130 di-
ákot köszönthettem a kollégium étter-

mében. Természetesen a tanárok és a
kollégiumi dolgozók is eljönnek, és
megható látni, hogy a 15 évvel ezelőtt
végzett, mára már önállósodott, gyer-
mekeket nevelő lányok és fiúk milyen
örömmel idézik fel a diákéveket.

Végig járják a kollégiumot, keresik a
régi szobájukat, felmérik a változáso-
kat. Mi, tanárok pedig örömmel szá-
molunk be a fejlődésről, jelenlegi diá-
kokról, örömeinkről, de nem hallgat-
juk el az esetleges kudarcokat sem.

Jó híre ment ezeknek a találkozóknak.
Már az aktív diákok is jelzik, hogy
rájuk is számítsak majd, mert ha vé-
geznek ők is szeretnének eljönni. A
régi diákok pedig egyre nagyobb
számban jelzik, hogy számítanak a
rendezvényre.

Kell-e ennél nagyobb öröm egy kollé-
giumi pedagógusnak, mint a régi diá-
kok viszontlátása? Úgy érzem, így tel-
jes a nevelői munkánk.

Deákné Kovács Klára nevelőtanár
Árpád Kollégium – Székesfehérvár

Tavaszi Kollégista Találkozó
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Több éves „Csipkerózsika” álom
után végre újra volt pályázat a köz-
oktatási kollégiumok számára. El-
mondhatjuk, hogy talán még soha
nem látott összeg, közel 1.800 MFt
állt a pályázók rendelkezésére. Egy-
egy középiskolai kollégium által a
három pályázaton ( kollOKA X, XI,
XIII) elnyerhető maximális összeg
10MFt volt.
Soha nem látott buzgalommal álltunk
neki a pályázati anyag összeállításá-
nak. Ez a munka arra is jó volt, hogy
egy gyors leltárt készítsünk. Felmér-
tük, hogy mink van, az eszközjegy-
zék előírása elviekben mit biztosít a
számunkra és a fenntartótól mire szá-
míthatunk. Leültünk és próbáltunk
nagyot álmodni; nem érdemtelenül.
Az Oktatásért Közalapítvány közel
7.6 MFt-t ítélt meg a számunkra, amit
volt mire költenünk.
A teljesség igénye nélkül arról, hogy
mi valósult meg?

Vettünk tíz db utcai kerékpárt tíz
darab kerti padot a 4 hektáros par-
kunkba.

800.000 Ft értékben könyveket a
6300 db-s könyvtárunkba.
Arra törekedtünk, hogy közép- és
emelt szintű érettségire felkészítő

könyveket, példatárakat, feladatgyűj-
teményeket, kötelező olvasmányokat,
idegen nyelvű könyveket, szótárakat,
lexikonokat szerezzünk be.

Az V. emeleten lévő számítástechnika
termünkben cseréltük le a 9 éves gé-
peinket és a 11 éves szerverünket, 22
db modern, nagyteljesítményű gépre.
A város iskoláiban használatos szoft-
vereket telepítetünk Windows XP
operációs rendszer alá.

Teljes a kihasználtság

Az új gépek

A lányok számára az első emeleten
lévő számítástechnikai termünk régi,
hat éves gépein megdupláztuk a
RAM-t (512-re), ezek a gépek máso-

dik és harmadik emeleti tanulókba
kerültek munkagépnek.
Helyükre 15 db korszerű, a kor köve-
telményeinek megfelelő gépet telepí-
tettünk.

A pályázat keretében 110 óra angol és
90 óra német korrepetálást, szintre
hozó, felzárkóztató, vizsgára-, érett-
ségire felkészítő nyelvi kurzust tud-
tunk finanszírozni.
A feladatot vállaló kollégák úgy osz-
tották meg a tanítást, hogy nincs idő-
beni átfedés, azaz egy diák mindkét
nyelvi felkészítést igénybe tudja
venni.

A pályázat összeállításában a DÖK is
aktívan részt vett. Kifejezett kérésük
volt egy dobfelszerelés, aminek a pá-
lyázati részét-, a dobok összeszerelé-
sét-, és a dobolást is ők végezték el.

Kollégát és KDÖK tagokat küldtünk
továbbképzésre, új TV-ét, DVD leját-
szót, hűtőszekrényt vettünk. Szakkört
fejlesztettünk.

Kialakítottunk és fenntartunk egy jól
működő weblapot, ahol naprakész in-
formációk mellett a kollégium életét
is bemutatjuk.
www.cserhati-kollegium.sulinet.hu

Összegezve:
- a 24. órában jöttek a pályázatok

- nagyon szükségünk volt fejlesz-
tésre, amit sem önerőből, sem a
fenntartótól nem remélhettünk

- „megjött az étvágyunk” és várjuk a
további pályázatokat

Hargitai Tibor
kollégiumvezető

A nagykanizsai Cseriháti kollégium
és a kollOKA pályázatok
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A KD ezen a nyáron is megrendezi a táborait!

2009. június 29-30 és július 1-2.
Vezetőképző tábor

2009. július 1-3.
XVI. Országos Kollégiumi Diáktalálkozó
Az idei évben visszatérünk egyik sikeres helyszínünkre:

Siófokra, az Arany-part Kollégiumba
A diákok olyan képzésen vehetnek részt, ahol a tanultakat saját kollégiumukban alkalmazhatják, va-
lamint tovább adhatják tapasztalataikat. Diákjogaikat megismerve olyan tudáshoz juthatnak, ami se-
gítheti őket hétköznapi életükben is.
Szeretettel várjuk erre a munkás, tanulós programra a kollégiumok diákönkormányzatosait. Mindezek
után kezdődik a diáktalálkozó, ami sok partyból, strandolásból és egyéb programból tevődik össze,
s ahol diákok megismerkedhetnek különböző helyszínekről érkező kollégistákkal, találkozhatnak
sok régi ismerőssel, kapcsolatokat építhetnek, tapasztalatokat cserélhetnek.
Lehetőség van jelentkezni csak a Kollégiumi Diáktalálkozóra.(3 nap) Idén a tagjainknak 15.000 Ft
a két táborrész egyben, a nem tagoknak 20.000 Ft.
Amennyiben csak a találkozón vennének részt akkor, a tagok 12.000 Ft-ot nem tagok pedig 14.000
Ft-ot fizetnek(szállás,étkezés, programok)
Belépési nyilatkozat a www.kollegiumidiakszovetseg.hu oldalon található, és ugyanezen az oldalon bő-
vebben lehet olvasni rólunk, illetve a régebbi táborainkról is találhatók írások.
A jelentkezéseket a kd@kollegiumidiakszovetseg.hu email-címre ill. az Országos Kollégiumi Diák-
szövetség, 2600, Vác, Budapesti főút 2-8. postacímre várjuk.
A tagdíjakat, ill. a tábori jelentkezési díjakat a 11742094-20145945 számlaszámra várjuk, vagy ró-
zsaszín postautalványon a KD címére. A befizetésekről számlát állítunk ki – megbeszélés alapján
előre is.

JELE$TKEZÉSI LAP
(A megfelelő részek aláhúzandók, a jelentkezési rész levágandó)

Szeretnénk jelentkezni a Vezetőképző táborba XVI. Országos Kollégiumi Diáktalálkozóra

Tagok vagyunk /nem vagyunk tagok a Kollégiumi Diákszövetségben.
(2008/2009-es tanévi tagdíj befizetésének másolatát kérjük csatolni!)

Jelentkező kollégiuma:.........................................................................................................................

Jelentkező kollégiuma címe:................................................................................................................

jelentkező diákokneve: értesítésicíme: email-címe:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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