


Elvégzett ökokollégiumi feladatok-1

 1: Elkészült a 2016-2017-os tanév ökokollégiumi
munkaterve, a fiú- és a lányoldali munkatervek,  
melyek a 2018-ban esedékes öko-pályázat szükséges 
feltételei

 2: Az őszi természetjárás elindítása 

 Füvészkert (2016.09.22.)

 Budapesti Állat- és Növénykert (2016.10.08.)

 Budai Arborétum, Őszi Kertészeti Napok(2016.10.15.) 
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 3: A környezetvédelmi szakkör elindítása, 
az FKF „Újrahasznált világ” kreatív 
pályázatának  meghirdetése 

 4: Plakátok készítése és kihelyezése az 
aulában, melyek célja a figyelemfelhívás a 
szelektív hulladékgyűjtés fontosságára és a 
tudatos vásárlásra

 5: Szeptemberben kupakok 
felhasználásával plakátokat készítettek a 
környezetvédő diákok az alábbi felirattal:

 ”NE VÁSÁROLJ SZEMETET!”
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 Színes kupakok, kartonok felhasználásával  
plakátokat készítettek a kollégisták

Bati Gergely (F5)
Debreczeni Dániel (F5)

Balogh Máté (F5)
Hegyi Máté (F5)

Galcsik Richárd (F5)
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 6: Csatlakozás a környezetvédő 
szakkörrel a „Világ Legnagyobb 
Tanórája” kezdeményezéshez 
(2016.09.19.)

 7: A fiú oldalon a szelektív 
gyűjtőhelyeken kihelyezett dobozok, 
feliratok rendszeres ellenőrzése

 8: Az Egészséghéten vita-foglalkozás 
szervezése a globális felmelegedésről 
(2016.11.22.)



A Világ Legnagyobb Tanórája

 A Világ Legnagyobb Tanórájának legfontosabb célja az 
ENSZ által azonosított 17 Globális Cél megismertetése 
világszerte, elsősorban a gyermekekkel. 

 A Globális Célok a fenntartható fejlődést szolgálják és 
a Föld lakóinak legnagyobb problémáira próbálnak 
megoldást keresni. 

 A tanóra fő témája 2016-ban a nemek közötti 
egyenlőség. A diákok a témával kapcsolatban 
érvelhetnek, kifejthetik véleményüket, kutatást 
készíthetnek.

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/global-goals/gender-equality/
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 9: Részvétel az OFI által szervezett a 
fenntarthatóságra nevelésről szóló „ÉLETJELEK” 
című  konferencián

 A szakmai konferencia időpontja: 2016. szeptember 
19. 10:00-15:30

 Helyszíne: Pedagógiai Múzeum és Könyvtár

 10: Szeptemberben a 2016. év élőlényeiről kiállítás 
megrendezése fekete-fehér képekkel, decemberben 
színes képekkel az öko-faliújságon
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 11: Látogatás Pakson a Hétszínvirág öko-óvodában, 
a Látogatóközpontban és az Energetikai 
Múzeumban Jantherné Oláh Ilona külső szakmai 
partner meghívására (2016.10.27.)

 12: A TMTK könyvtári ismertető keretében az öko-
irodalomra is felhívta a diákok figyelmét Farkas-
Takács Zsuzsanna tanárnő (2016.09.26.)

 13: Részvétel a Őszi Pedagógiai Napok-Szakmai
műhelyek keretében a Váci Mihály Kollégiumban 
megrendezett  „Közösségépítés konfliktusokon 
keresztül” című rendezvényén  (216.11.16.)

 14: A kollégiumi Egészséghéten vita-foglalkozás 
szervezése a globális felmelegedésről (2016.11.22.)



Egészséghét 2016.11.21-25.

hétfő kedd szerda csütörtök

16-17

16:00-18:00    Ping-

pong Rér

Áron          aula               

17:40-19:15       

ÖKO-VITA A  

KLÍMAVÁL-

TOZÁSRÓL          

Méhesné D. Ibolya 

16-17:30 

Önismeret  We 

love encounter      

Jó Andrea      

nyílt óra            

16-19 Foci/Floorball 

Deák Éva           

aula                      

17-18

17-19 Fittségi teszt             

Dezső Attila           

aula                         

MÉTA- játék 

Ferenczi Richárd 

udvar                         
18-19

18-19           Futás 

a koli körül              

Orosz Ildikó                   

7.

19-21

19-20 Gasztrosarok 

Nyers ételek 

Farkas-Takács 

Zsuzsa               aula 

19:30-20                   

A két kard iskolája      

japán 

harművészeti 

bemutató  

Ringhofer Ervin 

aula 

19-19:30 Aerobik 

Tae-bo nyílt 

óra Trigola-M. 

Krisztina     aula                  

20:00-21:00    

"Beteg a disznó"     

színmű        

Mohácsy János 

ebédlő





















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

A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
környezetvédelmi programokról tájékoztatás:

 személyesen

 e-mailben

 a Facebookon működő: „Ökokollégiumi
munkacsoport” felületen

 az öko-kollégiumi faliújságon keresztül

A Vadaskert Általános Iskola a szakmai partner 
meghívója a „Takarítási világnap„ alkalmából 
rendezett őszi programjaira (2016.09.06-09.09)



Hulladékból termék készítése



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


