
 

  



Elvégzett ökokollégiumi feladatok-1 

 Elkészült a 2018-2019-es tanév ökokollégiumi 
munkaterve, a fiú-, a lányoldali, és az újonnan 
megalakult minőségfejlesztési munkaközösség 
munkaterve, amelyek a 2019 tavaszán megírandó 
második öko-pályázat szükséges alapfeltételei 

 

 A környezetvédelmi szakkör és az őszi természetjárás 
elindítása (Margitszigeti Kisállatkert, Budapesti Állat- 
és Növénykert meglátogatása) 

 

 Részvétel a „Világ Legnagyobb Tanórája 2018” kampány 
keretében meghirdetett „Szuperhős”- pályázatban 

   A képregények készítésében részt vett diákok: Réder 
Dániel, Vad Zalán 

 



A „Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola” 
 cím ünnepélyes átadása 2018.09.17-én 



„Felelős fogyasztói magatartásra nevelnek a 
Táncsicsban” című cikk: 

https://ujbuda.hu/ujbuda/a-felelos-fogyasztoi-magatartasra-nevelnek-a-
tancsicsban?fbclid=IwAR1AmwYACT83Y-Syh63GljAtoHIq2vHnZ-kdaLq4zzy8pXFhM5l3hjHU1UU 

 
 

 A Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium elnyerte a "Fogyasztói 
Tudatosságra Nevelő Iskola" címet.  Az elismerést az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára, Keszthelyi Nikolett 
adta át szeptember 17-én. Az eseményen részt vett Gálné Csabai Klára, a 
Dél-Budai Tankerületi Központ vezetője, Molnár László a XI. kerület 
alpolgármestere. 

 

 Keszthelyi Nikolett helyettes államtitkár az intézmény rendhagyó 
közgyűlésén gratulált a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégiumnak. 
A TMTK másodikként nyerte el ezt a címet.  

 

 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium még 2017-ben hirdette meg a 
„Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola” pályázatot. Eddig 43 
magyarországi köznevelési intézmény pályázott sikerrel az elismerésért. 

 

 A TMTK pályázatát Méhesné D. Ibolya öko-koordinátor nevelőtanár 
készítette. A kollégiumban kiállítás hirdeti a hazai termékeket, a tudatos 
vásárlást és az ökotudatos gondolkodást. 
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Pedagógus nyílt nap a Fővárosi Növény- és 
Állatkertben 2018.10.06.  



Elvégzett ökokollégiumi feladatok-2 

 A csoportos könyvtárlátogatás során a diákok 
tájékoztatást kaptak a TMTK könyvtár  

    öko-irodalmáról is 

 

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

 

 A 2018-2019-es tanév ökokollégiumi 
munkatervének és az „Szuperhős-pályázat" 
alkotásainak kihelyezése az ökokollégiumi 
faliújságon 

 

 

 

 

 

 

 

 







Csoportos piaclátogatás 2018.10.10. 











Ráckevei piac 



Elvégzett ökokollégiumi feladatok-3 

 2018.11.20-án az őszi kollégiumi Egészséghéten 
filmeket vetítettünk a „Tudatos vásárlás a 
gyakorlatban”  témakörben, és a diákjaink által 
készített ppt-ket nézhettünk meg.  

 

 A 2018.11.19-2018.11.24-i hétre meghirdetett 
„Hulladékcsökkentési Témahét” kampányához 
csatlakoztunk Méregtelenítsünk! témakörben ppt-k 
készítésével, s azok bemutatásával.  

 

    „A csomagoló anyagok - környezetvédelem” és a  „A 
Föld napja” című ppt-készítő és az azt ismertető 
diákok a környezetvédő szakkörtagjai: Kelemen 
Ádám, Balogh Zoltán, Szachán Bolivár 

 

 

 

 















2018.10.15-ére elkészült, a VLT által meghirdetett „Gondolkodj 
globálisan, cselekedj lokálisan” akcióterv-pályázatunk, amely  a 12. 

globális cél, a felelős fogyasztás érdekében íródott. A pályázat 
résztvevői: Laczkó Bálint, Beke Marcell, Váradi Miklós, Rabossai 

Bence, Göndör Dávid, Fodor Levente, Havriló Dániel, Schmidt Ferenc, 
Rátz Patrik, Tóth Krisztián, Baranyi Fanni, Jakab Réka, Kiss Bálint, 

Meireisz Levente A kollégisták az MP4-kisfilm (Youtube) 
elkészítésében, illetve a piaclátogatásokon vettek részt. 





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 

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


