Beszámoló a TMTK ökomunkaterv 2017-2018. évi intézményi megvalósulásáról
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FELADAT
Ökokollégiumi munkacsoport megújítása és
működtetése
Ökokollégiumi munkaterv készítése a tanév
elején
Félévenként beszámoló az elvégzett
ökokollégiumi feldatokról
Ökokollégiumi faliújság folyamatos frissítése
Szakmai partnerrel folyamatos
kapcsolattartás
Humusz Szövetség továbbképzése
Az őszi Egészséghétről tájékoztatás,
meghívás
Ökokollégiumi munkacsoport működtetése a
Facebook közösségi oldalon
Az ökopályázati anyagok folyamatos
gyűjtése, dokumentáció
Ökotevékenység, ökoprogramok intézményi
honlapon való megjelenése
A „Világ Legnagyobb Tanórája”
kezdeményezéshez csatlakozás
Fenntarthatóság, környezettud. KAP-órák
SZVKF keretében környezetvédelmi szakkör
működtetése
A Világ Legnagyobb Tanórája”
kezdeményezésben meghirdetett pályázat
Pedagógus nyílt nap ősszel a Fővárosi Állat
és Növénykertbe
A Világ Legnagyobb Tanórája”
kezdeményezésben meghirdetett „ökobulipályázat” megvalósítása

TELJESÍTÉS
A 2017-2018-as tanév elején frissült az
ökokollégiumi munkacsoport
A 2017-2018-as tanév elején elkészült
az ökokollégiumi munkaterv
2017-2018-as tanévben félévkor és
évvégén ökokollégiumi beszámoló
Ökokollégiumi faliújságmüködik az
aulában 2015 szeptembere óta
A tanév elején tervek egyeztetése, és
tanév végén tájékoztatás, értékelés
CEEWEB-képzés

A MEGVALÓSÍTÁS IDEJE
2017.09.01-2018.06.15

A szakmai partner meghívása a
kollégium öko-programjaira
Tájékoztatás, kommunikáció,
értékközvetítés folyamatosan
Ökoiskolai (kollégiumi) címet elnyertük
2016.01.30-2018.12.30
Kollégiumi vezetőség, rendszergazda
távlati feladata
Környezetvédelmi szakkör keretében

2017.11.20-24.

Csütörtökönként
2017-2018-as tanévben folyamatosan
működik
„ökobuli-pályázat” megírása

folyamatosan
Hétfőnként páros héten
16.45-18.30-ig
2017.09.19.-2017.09.26.

2017 őszén a látogatás megszervezése

2017.10.08,

„ökobuli-pályázat” 3. helyezés

2017.09.19.-2017.09.26.
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2017.09.28.
2017. 02.14.
2018. 06.20.
2015-től folyamatosan
2018 06.27-ig
2017. 06.03-2018.06.15
2017.08.29.

2015.09.28-tól
folyamatosan
2016.01.30-2018.12.30
Távlati terv
2017.09.19.-2017.09.26.

MEGJEGYZÉS
vezetőség, tanárok, diákok,
technikai dolgozók részvételével
kilépő dolgozók és a végzős diákok
helyett újak kerültek a csoportba
ppt készítése és előadása a
tantestületi értekezleteken
Ökokollégiumi hírek, a 2016, 2017,
2018 év állatai, Natura 2000
Félévi és az évvégi beszámolók
ismertetése a szakmai partnerrel
Méltányos kereskedelem
témakörben
öko-mosogatás, tisztítás ppt-k,
kisfilmek
Kapcsolattartás a facebookoldalon, emailban, személyesen
második öko-pályázat 2019
tavazán küldhető be.
Folyamatban van
Az éhezés megszüntetése témakör
feldolgozása
első félévben a beosztás szerint
OKI-s diákok részvételével
Csicskovics Krisztián, Schmidt
Ferenc, Siklódi Gellért pályázatírók
Ingyenes a pedagógus-részvétel
50 000 Ft értékben 4 db 120 l-es
kerekes kukát nyertünk
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Látogatás szervezése a Fővárosi Állat és
Növénykertbe
Látogatás szervezése az Uzsoki utcai
Középiskolai Leánykollégiummal
Brezina Tamás tehenészetének
megismerése. Látogatás Ráckevén.
Brezina Tamás kukorica és burgonya
terményének megtekintésr. Vásárlás a
piacon
Fazekas Mihály Ált. Isk. és Gimnáziumban
szervezett továbbképzésen való részvétel
Kapcsolattartás a Magyar Madártani és
természetvédelmi Egyesülettel
A szelektív hulladékgyűjtés dobozainak,
feliratoknak a folyamatos ellenőrzése
Magyarország Nemzeti Parkjairól dekoráció
Az Egészséghéten figyelemfelhívó plakátok
készítése, 2018-as év élőlényeiről kiállítás
DÖK saját feladata
Uzsoki utcai Középiskolai Leánykollégium
diákjainak, tanárainak meghívása
Fenntarthatósági Témahét a kollégiumban

29

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt
Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola
pályázat megírása

30

A szakmai partner rendezvénye a tavaszi
kisállat bemutató

Pedagógus nyílt nap ősszel és tavasszal

2017. 10.07., 2018.04.21.

Környezetvédő OKI-s diákokkal

2017.11.15.

Környezetvédő OKI-s diákokkal

2018.04.13.

Klímaváltozás és Sarkvidékek
előadás, Hetedhét Palota
körny. véd. szakköri tagokkal és az
érdeklődő diákokkal, tanárokkal
körny. véd. szakköri program

A piaci terményeladás megkezdése után

2018 júliusában

egyéni program

Fenntarthatósági Témahét pedagógusképzés
50 órás közösségi munka lehetőségei,
MME-tagságom meghosszabbítása
Ellenőrzés folyamatosan

2018.02.28.

Igazolás a részvételről

2017.09.28-2018.05.30

a diákok máshol végezték az 50
órás közösségi munkát
dokumentálás rendszeresen

Képek kihelyezése a kollégium falára
Réder Dániel plakátjának kihelyezése

2017.10.19.
2018.04.23.

A szelektív hull. gyűjtés népszerűsítése
Meghívás, vendéglátás a TMTK-ban

folyamatosan
2018.05.17-én 18 óra

Egészséges táplálkozásról foglalkozás
szervezése
Fogyasztói tudatosságra nevelő iskolai
cím elnyerése

2018.04.23-04.27.

Részvétel a Vadaskert Általános Iskola
kisállat-bemutatóján

2017.05.24.

Méhesné Döngölő Ibolya
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Folyamatosan

2018. 04.10.

Katona Péter tanár úr képei
a felirat célja: a Humuszházból
származó ökotudatosságra nevelő
DÖK-tagok
Öko-kollégiumok közötti
kapcsolatfelvétel
A környezetvédő szakkör
keretében
A vállalt feladatok megvalósítását
az AJTP tagokkal, és a
környezetvédő szakköri tagokkal
tervezzük
Vadaskerti, kollégiumi diákok
részvételével

