


Elvégzett ökokollégiumi feladatok-1

 1: 2017. 04. 22.-én a Pedagógus Nyílt Napon részétel a 
Budapesti Állat- és Növénykert programjain

 2: Látogatás a Tropikáriumban (2017.01.12.)

 3: A tavaszi természetjárás elindítása a környezetvédő 
szakköri tagokkal

 Füvészkert 

 Budai Arborétum 

 Margitszigeti Kisállatkert







Elvégzett ökokollégiumi feladatok-2
 4: A környezetvédelmi szakkör működtetése, az OFI és  a Fővárosi 

Állat- és Növénykert segédanyagainak alkalmazása a 
foglalkozásokon

 5: Az MPT Didaktikai Szakosztályi tagságom meghosszabbítása

 6: Részvétel a 2016 szeptember 23-án a BME Q épületében tartott 
„Minden, ami tanulás - a neveléstudomány sokszínűsége” című 
konferencián

 7: A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületi tagságom 
meghosszabbítása, a „Madárbarát kert” kialakításának terve

 8: ”BELEFULLADUNK!” - figyelemfelhívó felirat és plakát kiállítása 
az öko-faliújságon

 9: 2017. év madarairól ismertető  kihelyezése az öko-faliújságon

 10: Könyvtárban  ismertető  polc létrehozása  a gyógynövényekről









Elvégzett ökokollégiumi feladatok-3

A tavaszi Egészséghétre 

Bozsányi Zalán (F5) 

elkészítette azt a plakátot, amely 
felhívja figyelmünket a 

tavakban, tengerekben és az 
óceánokban felgyülemlő  szemét 

okozta veszélyekre





Elvégzett ökokollégiumi feladatok-4

 11: A „Naturázzunk!” rejtvényfüzet kitöltése 
versenyfeladatban a környezetvédő 
diákokkal 

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

 13: Az Egészséghéten drogprevenciós
foglalkozás szervezése Dr. Zacher Gábor 
kisfilmjei, Halász Máté, Szerencsés Attila 
ppt-bemutatója alapján





Drogprevenciós ppt-k bemutatása





Regisztráció

 Kedves Pedagógus!
 Ön sikeresen regisztrált a 

Fenntarthatósági Témahét 
pedagógusképzésre:

Budapesti POK - Budapesti 
pedagógusok képzése

Időpont:
2017. április 3. (hétfő) 14:00 – 19:00

Helyszín:
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló 
Gimnázium (1088 Budapest, 
Trefort u. 8. III. emelet 11.)





Fenntarthatósági Témahét

2017. április 24-28.

 Középiskola  9-12. osztály, 15-18 évesek számára javasolt témák

 LÉPJ KISEBBET!  AKTÍV TANULÓK/PASSZÍV HÁZ

– AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM CSÖKKENTÉSÉNEK PRAKTIKÁI

A diákok megismerkedhetnek egy passzív ház működésével

 Energiatudatos Iskolákért Pályázat

 A diákok bemutathatják iskolájuk fenntarthatósági és energiatudatossági 

helyzetképét és akciótervet készíthetnek annak javítására

 Kérdőív  kitöltése a korosztály életmódjáról





Cinegefészek a TMTK udvarán





A Vadaskert Általános Iskolával a szakmai 
partnerrel és az ökokollégiumi munkacsoport 

tagjaival való együttműködés formái

A környezettudatos és a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos programokról tájékoztatás módjai

 személyesen
 e-mailben

 a Facebookon működő: „Ökokollégiumi
munkacsoport” felületen,

 az öko-kollégiumi faliújságon keresztül

 Részvétel a Vadaskert Általános iskola májusi 
kisállat-bemutatóján



Katona Péter tanár úr által 
szervezett AJTP öko-programok

 2016-03-20 koli-kertészkedés

 2016-04-16 Esztergom, Duna Múzeum

 2016-05-21 Normafa-János hegy kirándulás

 2016-10-01 Ojców NP

 2016-11-26 OMSZ Marczell György 
Főobszervatórium meglátogatása 



OMSZ Marczell György Főobszervatórium-1



Normafa-János hegy kirándulás 



Koli-kertészkedés



Ojców NP



Esztergom, Duna Múzeum



Hulladékból termék készítése



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


