
Készítette

Méhesné Döngölő Ibolya



Elvégzett öko-feladataim
 1. A szelektív hulladékgyűjtés feliratainak, dobozainak rendszeres 

ellenőrzése a fiú oldalon, dokumentálás

 2. A Humusz Ház által szervezett 30 órás ökokoordinátori
továbbképzés elvégzése (2016. 03. 04, 07, 08)

 3. Részvétel Katona Péter kolléga által szervezett  FKF Rákospalotai 
Hulladékégető üzemben tett látogatáson (2016. 03. 22)

 4. Az Egészséghéten önvédelmi bemutató (Selmeczi Regő, 
Lászlóffy Endre) és öko-filmvetítés szervezése (2016. 04. 13)

 5. Látogatás a Fővárosi  Növény- és Állatkertben a Pedagógus Nyílt 
Napon (2016. 04. 23)



Elvégzett öko-feladataim
 6. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás más öko-intézménnyekkel:

 Szalai Éva oktatási-nevelési  igazgatóhelyettes meghívására meglátogattuk 
Szilágyi Dávid vezetésével az FM ASZK-t (Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági, 
Vadgazdálkodási Szakiskolát és Kollégiumot).  Szalai Éva igh.-n kívül 
Fülöpné Patlók Zsuzsanna (ökoiskolai munkacsop. vez.) és Búzás József 
(kollégiumvez.) tájékoztatott minket az iskola és a kollégium öko-
működéséről (2016. 04. 28)

 Jantherné Oláh Ilona látogatást tett a kollégiumunkban 2016.06.18-án. Ilona 
a Pakson működő Hétszínvirág örökös öko-óvoda , és a Környezet- és 
Természetvédelmi Oktatóközpont vezetője, az „Önzetlenül a 
környezetünkért, otthonunkért” alapítvány kuratóriumi elnöke. 

 Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az öko-érdeklődésű mestertanárokkal, a 
gmail levelezőrendszer  segítségével, a találkozón való részvétel (2016.06.18)





Elvégzett öko-feladataim
 7. Bemutató csoportfoglalkozások tartása 2016. 04. 11.-én és 2016. 05. 10.-én a vezetői és a 

tanfelügyeleti látogatások kapcsán. A diákok által választott témákból (világnapok, szubk., 
vízszenny., tetoválás, sport, autógyárt. tört.) saját ppt-k, prezentációk  bemutatása, és azok 
fejlesztő értékelése.

 8. Felvételi beszélgetésen részvétel a Fővárosi  Növény- és Állatkertben  önkéntes 
munkavégzés céljából (2016. 05. 23)

 9. Öko-faliújság frissítése, aktualizálása folyamatosan

 10. Az „Ökokollégiumi munkacsoport” Facebook-felület működtetése, frissítése

 11. Jutalom  svédasztalos vacsora szervezése a környezetvédő F5 csoporttagok és  DÖK-tagok
részvételével (2016. 05. 12)

 12. A Gyermekhéten környezetvédelmi témájú filmvetítés vállalás a P7-ben (2016. 05. 24)

 13. Részvétel a szakmai partner a Vadaskert Általános Iskola szokásos évi kisállat-
bemutatóján (2016. 05. 27)



Öko-koordinátori továbbképzés



A továbbképzés elemei

 1. Saját intézmény környezeti nevelési tevékenységének bemutatása (ppt), 
reflektív napló megnyitása, vezetése

 2. A  fenntarthatóság pedagógiája, legújabb eredmények, módszerek, 
konstruktivista-, és élmény-pedagógia, a játék fontossága, halász-játék

 3. A Natura 2000 hálózat bemutatása, ennek integrálása az ökoiskolai
(ökokollégiumi) tevékenységbe

 4. Öröm-bánat térkép készítése a Gellérthegyen megszervezett 
terepgyakorlaton, színes levelek gyűjtése, bekötött szemmel faazonosító 
játék

 5. Ökoiskola fogalma, gondolattérkép, ökoiskola koordinátor szerepe, 
kompetenciák, ökoiskolai program, mint az intézményfejlesztés eszköze





Az FKF Rákospalotai Hulladékégető 
üzemében tett látogatás 2016.03.22. 





Az FCsM Dél-pesti Szennyvíztisztítóban tett 
látogatás 2016. 03. 30.



Az FKF edukáció előadása a TMTK-ban
2016. 03. 30.



Pedagógus nyílt nap az Állatkertben
2016. 04. 23. 





SPOJLER ❀ÖKOli❀

 Általában egy ÖKO intézmény technikai/gazdasági

szinten törekszik:

 ✿takarékosan bánni az energiaforrásokkal

 ✿csökkenteni a hulladékok mennyiségét

 ✿külső belső környezetét esztétikusan alakítani

 ✿megteremteni az egészséges étkeztetés feltételeit



Selmeczi Regő és Lászlóffy Endre önvédelmi 
bemutatója az Egészséghéten  2016. 04. 13.



Ökopolc a TMTK könyvtárában



Kirándulás
 Tisza-tavi kirándulás

 Sítábor, Állatkert (AJTP)

 Túrák a Gyermekhéten







Öko-faliújság







TMTK kertje 2016 tavaszán



Az alkotásokat a Vadaskert Általános Iskola 
diákjai készítették



Salátakészítés a Gyerekhéten



Kisállat-bemutató a Vadaskert Általános 
Iskolában 2016. 05. 27.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


