


Elvégzett ökokollégiumi feladatok-1

 1: Elkészült projekt munkában a 2015-2016-os tanév 
módosított ökokollégiumi munkaterve.

 Elkészültek a fiú- és a lányoldali munkatervek,  melyek 
az öko-pályázat szükséges feltételei voltak.

 A tantestület többségének támogató aláírása mellett, 
egy környezetvédő DÖK-képviselőnek, és egy szülőnek 
a támogató aláírását is megkaptuk.

 Az öko-pályázat elbírálása sikeres lett!



Elvégzett ökokollégiumi feladatok-2

 2: Az őszi természetjárás elindítása (Margitsziget 
Kisállatkert, Budakeszi Vadaspark, Budapesti Állat- és 
Növénykert), a környezetvédelmi szakkör működtetése.

 3:  Figyelemfelhívás a szelektív hulladékgyűjtés 
fontosságára, és annak rendszeres alkalmazása, 
ellenőrzése,  dokumentálása a fiú oldalon. 

 4: Benevezés az AJTP O.-os csoporttal a Magyar 
Természetvédők Szövetsége által kiírt  „7, 5 milliárdos 
kérdés” című környezetvédelmi vetélkedőre. 

 Köszönet a fiú I/B oldal tanárainak a rejtvényfejtésben, és 
az internetes adatgyűjtésben nyújtott segítő munkájáért!



Elvégzett ökokollégiumi feladatok-3

 5: Szeptemberben a Margitszigeti Kisállatkert 
meglátogatása a TMTK környezetvédőkkel (AJTP O.).

 6: Látogatás a Budakeszi Vadasparkban és a Budapesti 
Állat- és Növénykert ingyenes (ped. nyílt napon) 
programjain való részvétel a természetjáró szakköri 
tagokkal és a  DÖK környezet-védőkkel.

 7: A kollégiumi egészséghéten  önvédelmi bemutató 
szervezése, dokumentálása.



Elvégzett ökokollégiumi feladatok-4

 8: Szeptemberben kupakok felhasználásával 
plakátokat készítettek a környezetvédő diákok.

 Köszönet a kollégáknak a fényképek  készítéséért, 

és a vitrinek dekorálásában való segítő munkáért!

 9: Hulladékpapírból figyelemfelhívó plakátokat 
készítettek a környezetvédő diákjaink. 

 Kisfilmet  készítettek a kollégisták a kiállításról. 



Elvégzett ökokollégiumi feladatok-5

 10: A Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesületben korlátozottak az 50 órás közösségi 
munka teljesítésének lehetőségei.

 11: A Humusz Szövetség fogad diákokat  napi 1-2 
órára az 50 órás közösségi munka teljesítésére. 

 Harazin Dorka elérhetősége: 06 1 386 2648, 
dorka@humusz.hu

 12: Az öko-irodalomról szóló ismertetőt 
megtartották a különböző csoportoknak a 
könyvtáros kolléganők. Köszönet érte!

mailto:dorka@humusz.hu


Margitszigeti Kisállatkert meglátogatása



Budakeszi Vadaspark



Budapesti Állat- és Növénykert-1 



Budapesti  Állat- és Növénykert-2 



A Vadaskert Általános Iskolával és az ökokollégiumi
munkacsoport tagjaival való együttműködés formái

 A tájékoztatás  módjai: 

 személyesen,

 e-mailben, 

 a Facebookon működő: 

 „Ökokollégiumi munkacsoport” felületen, 

 az öko-kollégiumi faliújságon keresztül.  

 A  környezetvédelmi programokra való 
meghívás, a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos programok ismertetése.



A szakmai partnerrel végzett közös feladatok

 1: Kisállat-bemutató  a Vadaskert Általános Iskolában, 

 2: kupakokból készült plakátkiállítás a galérián,

 3: „Nulla hulladék” konferenciáról tájékoztatás,

 4: az egészséghét rendezvényeiről tájékoztatás,

 5: újságpapírból készült plakátkiállítás az aulában,

 6: szakkörön Farkas-Takács Zsuzsa kolléganő
vezetésével a vadaskerti gyerekek télapót és karácsonyi 

díszeket készítettek hulladékok felhasználásával.



A Vadaskert Általános iskolával való együttműködés



A Vadaskert Általános iskola diákjainak alkotásai



Ökokollégiumi faliújság



A „7,5 milliárdos kérdés” környezetvédelmi verseny 
résztvevői az AJTP O. évf. kollégisták, ők a „TMTK 
környezetvédők”nevű csapat. 

A környezetvédő mentordiákok az érettségizett  környezetvédelmi 
szakköri tagok, és a DÖK képviselők voltak, ők segítették a kicsik 
munkáját. 

A három fordulóból álló verseny , amely 2015 szeptemberétől 
decemberig tartott, feladatait egy megadott felületről lehetett 
letölteni. Minden forduló  további 3-4 alfordulót is tartalmazott.

A versenyben 115 induló csapatból a 67. helyen végeztünk. 



Színes kupakok, kartonok 
felhasználásával  
plakátokat készítettek:

Szécsi István (F4), 
Szilágyi Dávid (F5), 
Kurilla Robin (F5), 
Kékesi Martin (F5), 
Pigler Soma (F5), 
Pereligin Szergej (F5), 
Mega Balázs (F5)



SZÍNES KUPAKOKBÓL PLAKÁT-1 



Kustra Dániel (F4) alkotása
„Újrahasznosítás”



Kustra Dániel (F4) alkotása 
„Megújuló energiaforrás”



Mega Balázs(F5), Kovács Zsolt(F5), Nebahaj
Patrik(F5), Kovács Dániel(F8) alkotásai



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET!


