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Kollégiumunk Zugló szívében, az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként
azoknak a vidéki 14–25 éves fiataloknak ad otthont, akik a Fővárosban
folytatják középiskolai tanulmányaikat. A partneriskolák száma száz körül van,
ahonnan főképpen gimnazisták, szakközépiskolás és szakiskolás diákok
jönnek.
A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja meghatározza és kijelöli a
köznevelési kollégiumban folyó szakmai pedagógiai tevékenység fő területeit,
a
kollégiumban
folyó
szakmai
fejlesztés
irányait.
A kollégium pedagógiai programja foglalja össze, határozza meg azokat a
pedagógiai célokat, feladatokat, tevékenységi formákat, módszereket,
eszközöket, amelyek biztosítják a tanulók személyiségének fejlesztését,
képességének és tehetségének kibontakoztatását.
A KNOAP-ban 12 témakör közül a 9. Fenntarthatóság,
környezettudatosság fejti ki azokat a tartalmakat, amelyek megismerésével a
diákok elsajátítják az erőforrások tudatos, takarékos és felelősségteljes,
megújulási képességükre tekintettel való használatát.
Minden nevelő egyéni munkatervében is szerepel 2 óra terjedelemben ez a
témakör, amit kötelezően meg is tartanak, így az intézményi központi nagy
rendezvényeket ezekhez az oktatási tartalmakra építkezve úgy állítjuk össze,
hogy a hangsúlyt a cselekedtetésre, interaktivitásra helyezzük, annál is
inkább, mert kollégium lévén ezek a foglalkozások, rendezvények a délutáni
napszakra esnek.
Sajnos későn regisztráltunk a Fenntarthatóság - környezettudatosság
témahetéhez, így lemaradtunk a továbbképzésekről.
Mi, a következő mottóval, kezdtük érzékenyíteni, a téma fontosságára,
diákjainkat:
„Tudatos cselekvéssel te is csökkentheted ökológiai lábnyomod!”
 A kollégium épületében több helyre kihelyeztük a figyelemfelkeltő
plakátokat, hogy ilyen módon is felhívjuk a figyelmet ennek a témának a
fontosságára.
 A kollégium web oldalán is meghirdettük a rendezvény időpontját.

 Az elméleti alapokat egyéni cselekvéssé formálva márciusban a WWF
Föld Órája világméretű önkéntes kezdeményezéshez csatlakozva, mi is
kikapcsoltuk, kihúztuk, leállítottuk az összes elektromos kütyüt ”a
Földért”, és kimentünk a természetbe. Ezzel is felhívva tanulóink
figyelmét a környezetszennyezés, túlfogyasztás, felelőtlen felhasználói
magatartás veszélyeire.
 A „globális Vácis” felelősségvállalás és együttműködés folytatásaként,
mind a hat emeleti közösséget felkértük, hogy a „Madarak és Fák
Napjára”- május 10-re - újrahasznosított anyagokból készítsenek el egy
madáretetőt. Az elkészült kreatív alkotásokat kiállítva, megcsodálva, majd
értékelve madáreleséggel feltöltve elhelyeztük kollégiumunk kertjében.
 Ezen jeles nap részeként diákjaink egy Környezettudatossági felmérést
tölthettek ki, természetesen környezetbarát újrahasznosított papíron,
számot adva arról, hogy elméleti tudásukat hogyan tudják átültetni a
gyakorlatba. Minden diáknak személyre szóló visszajelzést adtunk az
e- mailben, melyben tudatos életmódbeli tanácsokkal láttuk el őket.
A legügyesebb válaszadókat zöldbarát, összehajtható táskával
jutalmaztuk.
 A programsorozat részeként Poharánszki Magdolna tanárnő
tolmácsolásában a védett madarakról, állatokról hallhattak diákjaink egy
összeállítást, (ezekről kis könyvjelzőket is kaptak) majd a kiállított
paravánunkhoz illesztve Kiss Ágota tanárnő fenntartható életmódbeli
tudatos vásárlói és fogyasztói tanácsokkal látta el őket.
 A témanap zárásaként kertrendezés után ásót ragadva elültettük közösen
négy gyönyörű szép cserjét a kollégium kertjében, majd fogadalmat
tettünk a Föld Imája szövegére, ezt követően a kézvédőket felhúzva
összegyűjtöttük a kollégium körül az eldobált szemetet.
 A diákok környezettudatos szemléletének formálása több lépcsőben
történt, így a kollégium majdnem diákját meg tudtuk szólítani, illetve
mozgatni.
● A web oldalunkon meghirdettük és le is zártuk ezeket az alkalmat.
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