- .EGYUTTMOKÖo~SI

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött a Mayer Lajos Vízügyi, út- és Vasútépítési Szakközépiskola
és a Reflex Környezetvédő Egyesület között.
A felek megállapodnak abban, hogy a környezetvédelmi nevelés-oktatás, valamint a gyakorlati környezetvédelmi tevékenység területén egyeüttmúködést
alakítanak ki. Ennek kezdeti lépése volt az iskolai jubileumon a Vízügyi
Igazgatósággal közösen szervezett környezetvédelmi kiállítás, folytatása
a városi tanács elnökéhez írott levél, melyben közösen kezdeményezik környezetvédelmi bázis kialakítását.
Az együttműködést elmélyítik azért, mert
1. szükségét érzik a Magyarországon és Európában kialakult környezeti

helyzet megváltoztatásának;
2. belátják, hogya jelenlegi helyzet módosítását csak a környezetszemlélet alapvető átalakításával, illetve megalapozott kialakításával
érhetik el;
3. elengedhetetlennek tartják, hogya környezet- és természetvédelem
szakmai ismereteit elsajátittassák azokkal, akik a természet alakításával foglalkoznak;
4. úgy vélik, hogy a környezetvédelmi nevelés iskolai lehetőségeit kísérletek tapasztalataival javítani kell;
5. szükségesnek tartják Győrött egy környezetvédelmi báz1s kialakítását a szélesebb közvélyemény formálása, illetve az iskolák módszertani segítése céljából.
Ennek érdekében a szakközépiskola vállalja az alábbiakat:
1. Az 1990-91. tanévben bevezeti a kprnyezetvédelem oktatását, melynek

során heti 2 órában tanítja az DPI által szerkesztett "Az ember és
környezete" c. tankönyvet.
2. Megvizsgálja a tanév során a környezetvédelmi ismeretek továbbépítésát, s ehhez a tanítás feltételeit biztosítja
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3. Hosszabb távra a vízügyi szakképzést környezetgazdálkodási szakképzésre alakítja át, az ehhez szükséges szakmai előkészületeket és a
főhat6ság! intézkedések kezdeményezését elvégzi.
4. Az iskolai struktúraváltás és integráci6 átalakítás következtében a
teljes iskolai vertikumra kisérleti lehetőséget biztosít (az általános iskola 1. osztályát61 a 19 éves korig).
5. Lehetövé teszi, hogy az iskolai dolgozói és tanulói az egyesület munkájában aktívan részt vegyenek, tömegbázist biztosítsanak a Reflex
számára, illetve demonstrációkban részt vegyenek.
6. A városi tanács kedvező döntése és a költségvetési támogatás biztosítdsa esetén kezelésbe átveszi a környezetvédelmi bázist, a vállalatok szakképzési hozzájárulásának felhasználásával elősegíti annak
•
felszerelését.
I

7. Az iskola gondoskodik arról, hogy valamennyi képzési szakján a tanul6k környezetvédelmi oktatásban részesüljenek.
A Reflex Környezetvédő Egyesület vállalaja az alábbiakat:
1. Szakmai segítséget nyújt a környeztvédelmi oktatás tananyagának meghatározásához.
2. Az iskola számára rendelkezésre bocsátja az általa létrehozott szemléltető eszközöket.
3. Kiállítások szervezésével elősegíti a környezetvédelmi nevelés hatékonyságát, a környezetszemlélet módosítását.
4. Biztosítja az érdeklődő diákok és felnóttek részére az egyesületi
kapcsolatokat.
5. Társadalmi lehetőségeit felhaszhálva segíti az iskola beiskolázási
tevékenységét, ezáltal szélesíti a környezetvédelmi ~zakismeretekkel
rendelkező szakemberek létszámbővítését.
• 6. Környezetvédelmi táborok szervezésével nyári szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít a szakközépiskola tanulói számára. Gondoskodik arról, hogy te~mészervédelmi és környezetvédelmi tapasztalatokat egyaránt szerezhessenek a tanulók a nyári gyakorlatok során.
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7. Nemzetközi kapcsolatai révén elősegíti, hogy az iskola tanárai és
tanulói más régiók környezetvédelmi helyzetével is megismerkedjenek, illetve a környezetvédelmi szakoktatást kapcsolják a nemzetközi gyakorlathoz.
B. Az egyesület szakemberei részt vesznek tankönyvpótló modulok készítésében.
Vállalásaikon túl a szerződő felek közösen oldaják meg a következőket:
1. Tantervi koncepció kidolgozása az általános és a középiskolai vertikum részére. Ennek során áttekintik a szakmai és a pedagógiai
lehetőségeket.
2. Biztosítják a környezetvédelmi oktatóbázis működésének feltételeit,
ehhez az anyagi feltételek biztosítása céljából közösen tesznek
lépéseket a városi tanács elnökénél.
3. Közösen vállalják iskolán kivüli környezetvédelmi mevelési feladatok teljesítését, az oktatóbázison lehetőségeket biztosítanak más
iskolák és intézmények, vállalatok részére is.
4. Kidolgozzák a prosztgraduális képzés elveit, meghatározzák a specializáció irányait, a külső környezetben jelentkező igények szerint
tanfolyami keretek között lehetőséget biztosítanak a továbbtanulásra.
A szerződő felek a fentieken túl megállapodnak abban, hogya létrejött szerződést éventi felülvizsgálják. Módositásra, kiegészítésre konszenzus esetén
kerülhet sor.
A Reflex.Környezetvédő Egyesület
részéről

