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TANÁR"oK

r Benkő Beáta igazgatÓ,

o Tóth Csaba pedagógiai igazgatóhelyettes
r Ringhofer Ervin általános igazgatóhelyettes
l Kövesi Katalin lányoldali munkaközösség-vezetó
. Papp Anikó Míra
r orosz lldikó

Balogh lrén

r Farkas-Takács Zsuzsanna
l Trigola-Majzik Krisztina
r Katona Péter fiú oldali munkaközösség-vezetó
r Dr. Mohácsí János
e Rér Áron
o Takács§ábor
r Méhesné Döngölő lbolya ökokollégiumi munkaközösség-vezető

TECHNIKAI DOLGOZÓK

r Ambrusné kuesera Mária
o soltizsolt
r BudaiGabríella

DÖK-taeok:

Nemecz petra

Tamás klaudia

Máté Zsolt

Tömör Márk
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CPtOr:

Azintérnény.kiemelt céljai közé tartazik :

. Diákjaink bevonása az ökoiskolai tevékenységbe,

A környezettudatosság projekt továbbvitele: a kert mostani állapotának, fajgazdagságának

megőrzése, tová bbi bővítése.
r A teljes körű egészségfejlesztő tevékenysÉg folyamatos innovációja.
o Minden diák kapcsolódjon be a szelektív hulladékgyűjtésbe.

l lntézményi újrahasznosítás gyakorlati megvalósítása.

r csatlakozás közösségi és civil kezdeményezésekhez
c Részvétel a település takarítási- és szépítéii akcióiban.

FEIÁDATTERV A 20l 6-201 7. TANEVRE

Idöszak Feladat Felelős
Szepternber A diákok megismertetése a kollégiumi

környezettudatosság proj ekttel és az ökoiskolai
programmal.
Sziklakert, évelökert, fiiszer- és gyógynövénykert,
belső terek növényeinek gondozásának
megszervezése. A Környezetvédelmi szakkör
elindítása. Bekapcsolódás a környezetvédókkel,,
A Vi lág legn a gyobb tanóráj a" kezdeményezés be.
Az ENSZ által meghirdeteft l7 globális cél
ismertetése. Pály ánatírás a középiskolások
bevonásával. A fudatos vásárlásról fi lmvetítés,
Könyvtárismereti foglalkozások szervezése
csoportonként, érintve az ökokollégiumi témát.
7017 élőlénveiről kiállítás rendezése az aulában.

Munkaközösségek
ökokollegiumi
munkaközösség
vezetöje
Minden csoporfuezető
tanár
Könyvtáros
DöK

Október Kapcsolattaftás a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesülettel, és a diákok
tájékoztatása a közösségi szolgálat teljesítésének a
lehetőségéről, Látogatás a Fövárosi Állat- és
Növénykertben, csatlakozás a Pedagógus Nyílt
Naphoz, a környezettudatos rendezvényeken való
részvétel. Cserepes virágok átültetése, növények
téliesítése. Részvétel a vadaskert Általános Iskola
kisáI lat-bemutató i án. AJTP- kirandulások.

Munkaközösségek
Ökokollégiumi
munkaközösség
vezetője
Minden csoporfvezetö
tanár
Könyvtáros
DÖK

November Egészséghét megrendezése. Az öko-tisztítószerek,
öko-i llatosítók használatáról fi lmvetítés.
Környezettudatos foglalkoás, fi lmvetítés
megszervezése. Kapcsolatfelvétel más
ökointézménnyel, az Uzsoki utcai Középiskolai
Leánykollégium meglátogatása.
A kapcsolat fenntartása a Humusz Szövetséggel a
d iákok táj ékoztatása a meghirdetett program okró l

és a közösségi szolgálat teljesítésének a
lehetöségéröl.
Az ökofal iúisáe fri ssítése. aktual izálása.

Munkaközösségek
Ökokollégiumi
munkaközösség
vezetöje
Minden csopofivezető
tanár ,,,:

Könyvtáros
DöK
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December Madáretetők kihelyezése a kertbe.
Adventi díszek, ajándékok készítése természetes
anyagokbó l, p l. fiiszero l aj, fűszerecet készítése,
potpourri, képeslapok, kézimunkák, tojástartóból
hóember készítése a kézműves teremben.
Csatlakozás a Luca napi vásárhoz a Vadaskert
Á ltalános Iskola rendezvényéhez.
Az ökofal irij ság frissítése, aktualizálása.

Munkaközösségek
ökokotlegiumi
munkaközösség
vezetöje
Minden csoportvezető
tanár
Könyvtáros
DoK

Január Madáretetök folyamatos ellenőrzése, tölté§e.
Téli tura a környező hegyekbe.
Természetes anyagokból kerti installáció,
dekoráció készítése.
Beszámol ó elkészítése az elv é gzett ökokollégium i
feladatokról, az ökokollégiumi munkacsoport
tevékenységeiről, működéséröl a félévi
n evelőtestületi értekezletre.
Az ökofal iújság frissítése, aktuatizálása.

Munkaközösségek
ökokollégiumi
munkaközösség
vezetője
Minden csoportvezető
tanár
Könyvtáros
DÖK

Február Madáretetők folyamatos ellenőrzése, tö ltése.
Fenntarth ató fej lődéssel kapcsolatos íilmvetítés.
Téli tura a környezö hegyekbe.
Természetes anyagokból farsangi dekoráció
készítése.
Farsang újrahasznosított jelmezekben.
Metszési munkák indítasa a kertben.
Látogatás a Humusz Házban,
Az ökofaliúi ság aktualiálás.

Munkaközösségek
Ökokollégiumi
munkaközösség-vez.,
csoportvezető tanárok"
Könyvtáros
DÖK

Március A kerti munkák elkezdése, szervezése atavaszi-
nyári időszakra.
Egészséghét megszervezése.
Interaktív foglalkozás szervezése a méltányos
kereskedelem, tudatos vásárlás témakörben.
Fal i új ság fri ss ítése a Y íz v ilágnapj a alkalmából.
Látogatás a Füvészkertben.
csatlakozás a Föld óráia kezdeménvezéshez.

Munkaközösségek
ökokoll. m.k.
vezetője, DÖK
csoportvezető tanárok

Aprilis Filmvetítés a megújuló energiák felhasználási
Iehetőségeiről, a passzív hézakról a Föld
világnapja alkalmából.
A kerti munkák elkezdése, szervezése atavaszi-
nyári idöszakra. Látogatás az ELTE Botanikus
kertjében. A végzősök búcsúáatása,
új rahasznosított aj ándékok készítése, dekonílás a
kert növényeive l. C satlak ozás a Fenntarthatósági
Témahét 7017 kampányhoz tudatos vásárlás,
fogyasztóvédelem, természeti- és épített értékeink
védelme témakörökben.

Munkaközösségek
ökokollegiumi
munkaközösség
vezetöje,
Minden csopofiezető
tanár
Könyvtáros
DÖK

Május A kerti munkák folytatása, szervezése a nyári
időszakra. Balkonnövények kitelepítése a
teraszokra, erkétyekre, kertbe. ÁtUltetések.
Hagyományos és reform ételek készítése az
udvari kemencében a kerti fűszernövények
felhasználásával. Madarak és f;ik napja
alkalmából fotókiállítás megrendezése az aulában.

Munkaközössógek
ökokollegiunri
niunkaközösség
vezetöje
csop.vez. tanárok
Kö.nyvtáros
DoK
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Június|Akertimunkákfolytatása,szervezéseaniáii@
időszakra. | Ötot<ollegiumi
Látogatás a MargitszigeJi Kisállatkertben. I munkaközösség
Részvétel a Vadaskert Általános I§kola I vezetője
rendezvényén: kisállat-bemutató a kollégium I vinden csoportvezető
kertjében. I tanár
Az ökofaliújság frissítése, aktualizálása. I Ktinyvtáros
Beszámoló elkészítése az elvégzett ökokollégium i I nÖn
feladatokró l, az ökokollégium i munkacsoport
tevékenységeiröl, müködéséről az év végi
nevelőtestületi értekezletre.

l. Környezettudatossr{g: projekt.

2. Teljes körü egészségfejlesaés.
3. Együttmüködes közintézményekkel, egyesületekkel, civil szervezetekkel.
4, VetéIkedökön való részvétel.
5. Intezményi kiállítások szervezése, újrahasznosított dekorációk készítés.
6. Természetjárás.

Az idöbeli tervezés, a megvalósítás határideje, a felelősök a fenti tábtázatszerint.
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PARTNERLiSTA:

Budapest, 2a17. szeptember 18. í
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Méhesné D.lbo$a
ökomunkaközösség-vezetö
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Név. beosztás Intézmény neve. címe E-mail Mobil-szám

SzalaiEva
okt.-nev, ish.

Mátra Szakképző Iskola
3232Mátrafiired, Erdész u. l l

szalai. l .eva@gmail.com a6l2a 354 3448
06175 830l54

Jantnerné oláh
Ilona óvoda
vezető

Hétszínvirág tagóvoda
7030 Paks, Tolnai út l0.

jantnerneoili@8mail.com 06/20 354 3448
06/75 830 l54

Singer Agnes
igazgató és
Nyerges Tímea
ieazsatóhelvettes

vadaskert Általános Iskola
l l l9 Bp. Rátz László u.3-:l.
vadaskert Altalános Iskola
l l l9 Bp. RátzLászlőu.3-7.

vadaskertiskola@ gmail.com

nyergesnetim ea@ gmail,corn
nyergesne.ti mea@.gmail.com

06/30 559 8983

06/1203 7340

SomogyiEdit Csepel-Sziget Műszaki SzKl,
Szakiskola és Kollégium
tZll Bp, Posztógyár u. l0.
1214Bp. RákócziF. u. l89.
12l2 Budapest Petöfi tér l

somogyi,edit4@upc.hu a6/l 2761 502
0611 2763 240
06ll2761877/616

Koósné Csi.illög
Katalin

Magyar Táncmiiv. Főiskola,
Bp., Columbus u. 87-89, l145

csulloe.kati@email.com
koosn e. csuI l o g.kata l i n@mtf'.hu 0611 z73 3430

Tombácz
Gabriella

Budapest, XVL Kerületi Móra
Ferenc Általános Iskola

qtombacz@fTeernai l. hu 06120 49 35 1 13

Nepp Gáborné
Flüttner Szilvia
könwtáros

Kispesti Bolyai János
Altalános Iskola
l l95 Bp. Árpád u. 14.

szilvi@huttner.hu
szilvi@nrg-com.hu

061 30 565 7297

Nagy Márta
dr. szvitekné
Máté Szilvia is.

Uzsoki utcai Középiskolai
Leánykollégium
1 l45, Budapest Uzsoki u.34la

m am utcsioa(@qm ail.com

szilviszvitek@omail,com

061 70 623 6877
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