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TANÁROK
o Katona Péter igazgató,
o Ringhofer Ervin általános igazgatóhelyettes
o Benkő Beáta lány oldali munkaközösség-vezető
o Tóth Csaba
o Ferenczi Norbert
o Papp Anikó Míra
o orosz lldikó
o Balogh lrén
o Farkas-TakácsZsuzsanna
o Trigola-MajzikKrisztina
o EmődiJózsef
o Horváth péter
o Barkóczi lstván
o Rér Áron
o Takács Gábor
o Méhesné Döngölő lbolya ökokollégiumi munkacsoport vezetője

TECHNIKAI DOLGOZÓK

o karászek Mária
o Králik György
o soltizsolt
o BudaiGabriella

DÖK-taeok:

o Máté Zsolt
o Tömör Márk

cÉror:

AzintémÉny kiemelt céljai közé tarlozlk:
o Diákjaink bevonása az ökoiskolai tevékenységbe.



F

a

a

a

a

A környezettudatosság projekt továbbvitele: a kert mostani állapotának, fajgazdagságának

megőrzése, további bővítése
A teljes körű egészségfejlesztő tevékenység folyamatos innovációja

Minden diák kapcsolódjon be a szelektív hulladékgyűjtésbe
l ntézményi új rahasznosítás gyakorlati megva lósítása

Csatlakozás közösségi és civil kezdeményezésekhez

Időszak Feladat Felelős

Szeptember A diákok megismertetése a kollégiumi
környezettudatosság proj ekttel és az ökoiskolai
programmal.
Piaclátogatások megszervezése, a hazai
kistermelők termékeinek megismerése.
A környezetvédelmi szakkör elindítása.
BrezinaTamás hazai kistermelő, aki Brezina
ÁOam kollégistánk bátyja terményeinek
(kukorica, burgonya) megismerése, megvásárlása,
megkóstolása.
Bekapcsolódás a környezetvédőkkel,, A Világ
legnagyobb tanőrája" kezdemény ezésbe, Az
ENSZ által meghirdetett 17 globális cél
ismertetése. A tudatos vásárlásról fi lmvetítés,
Könyvtárismereti foglalkozások szervezése
csoportonként, érintve az ökokollégiumi témát is.
2018 élőlényeiről kiállítás rendezése az aul(ban.

Munkaközösségek
ökokollégiumi
munkacsoport
vezeóje
Minden csoportvezető
tanár
Könyvtáros
DÖK

Október Kapcsolattartás a Magyar Madártani és

Természetvédelmi Egyesülettel, és a diákok
tájékoztatása a közösségi szo|gálat teüesítésének a
lehetőségérőlr.Látogatás a Fővárosi Allat és

Növénykertben, csatlako zás a P edagógus Nyílt
Naphoz, a környezettudatos rendezvényeken való
r észv éte|. Budapesten új p e sten működő biopiac
meglátogatásának megszelvezése a körny. védő
szakköri tagokkal. Részvétel a Vadaskert
Általános Iskola őszi kisállat-bemutatóján.

Munkaközösségek
ökokol1égiumi
munkacsoport
vezetője
Minden csoportvezető
tanár
Könyvtaros
DÖK

November Egészséghét megrendezése. A fogyasztói
tudatosságra nevelő foglalkozás megszervezése,
ppt, filmvetítés,
A hazai termelők termékeinek megismerése.
Piaclátogatások szervezése.
A kapcsolat fenntartása a Humusz Szövetséggel a

diákok tájékortaása a meghirdetett programokról
és a közöss égí szolgálat teljesítéséről.
Az ökofaliúi ság frissítése, aktualizálása.

Munkaközösségek
ökokollégiumi
munkacsoport
vezetője
Minden csoportvezető
tanár
Könyvtáros
DöK

December A kollégiumi hét megszervezése. Adventi díszek,
aj ándékok készítése természetes anyagokból, pl.
fiíszerolaj, f[íszerecet készítése, képeslapok,
kézimunkák, tojástartóból hóember készítése a
kézműves teremben,
Csatlakozás aLuca napi vásárhoz a Vadaskert

Munkaközösségek" -

ökokollégiumi
munkacsoport
vezeíője
Minden csoportvezető
tanár

2



Altaláno s Iskola r endezv ény éhez.
Az ökofaliúi ság frissítése, aktualizálása.

Könyvtáros
DÖK

Január Madáretetők folyamatos ellenőrzése, töltése.
Természetes anyagokból kerti installáció,
dekoráció készítése.
B e számoló elkészítése az elv é gzett ökokollégiumi
feladatokról, az ökokollégiumi munkacsoport
tevékenységeiről, működéséről a felévi
nevelőtestiileti értekezletre.
Az ökofaliúiság frissítés e, aktualizálása.

Munkaközösségek
Ökokol1égiumi
munkaközösség
vezetője
Minden csoportvezető
tanár
Könyvtáros
DöK

Február Madáretetők folyamatos ellenőrzése, töltése.
Fenntartható fej lődéssel kapcsolatos fi lmvetítés.
Természetes anyagokból farsangi dekoráció
készítése.
Farsang újrahasznosított j elmezekben.
Látogatás a Humusz Házban.
Az ökofaliúiság aktualizálás,

Munkaközösségek
ötokollégiumi
munkacsop. yez,
csoportvezető tanárok,
Könyvtáros
DÖK

Március Egészséghét megszervezése.
A kerti munkák elkezdése, szervezése atavaszi-
nyári időszakra.
Interaktív foglalkozás szervezése a méltányos
kereskedelem témakörben.
Faliúj ság frissítése a Yiz világnapja alkalmából,
L áto gatás a Füvészkertb en.
Csatlakozás a Föld őráia kezdemény ezésltez.

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

Aprilis A végzősök búcsúztatiása, ajándékkészités a
b al lagóknak új rahaszno s ithatő any agokb ó l.
Dekorálás a kert növényeivel.
A kerti munkák elkezdése, szervezése atavaszi-
nyáríidőszaka.
Láto gatás az ELTE Botanikus kertj ében.
dekorálás a kert növényeivel.
Csatlakozás a Fenntarthatósági Témahét 2018
kampányhoz fu datos vásárlás, fo gyasztóvédelem,
témakörökben.

Munkaközösségek
Okokollégiumi
munkacsop. vezetője,
Minden csoportvezető
tanát
Könyvtáros
DöK

Május A gyerekhéten a kert feldíszítése, kertijátékok
szervezése a Vadaskert Altalános Iskola
diákjainak részvételével. A kerti munkák
folytatása, szervezése a nyát'r időszakra,
Balkonnövények kitelepítése a teraszokra,
erkélyekre, kertbe. Áttiltetések. Hagyományos és
reform ételek készítése a kerti fliszernövények
felhasználásával. Madarak és fák napja
alkalmából fotókiállítás az aulában.
A2019 élőlényeiről kiállítás készítése az
ökqfaliújságon.

Munkaközösségek
Okokol1égiumi
munkacsop . vezetője
csop.vez. tanárok
Könfiáros
DöK

Június A j uniális megszerv ezésében segítségnyúj tás a
DOK-nek.
A kerti munkák folytatása, szervezése anyárl
időszaka.
Látogatás a Margitszigeti Kisállatkertben.
Részvétel a Vadaskert Általános Iskola

Münkaközössé§ek
Okokollégiumi
munkacsop . vezetője
Minden csoportvezető
tanár
Könyvtáros
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1. Környezettr,rrlatosság projekt_

Z r.rj.i köó cgészségfejlesztés, ..
3 . Egyiittműkö d é_ il;;;É;ményekkel, e gye sületekkel, civil szervezetekkel,

4. V""ielk"aOtön való részvétel,

í Intézményi uaiiitá*t szervezése, újrahasznosított dekorációk készítés,

6. Termés"etjárás,

Az időbeli tervezés, a megvalósítás határideje, a felelősök a fenti táblázat szerint,



PARTNERLISTA:

Budapest, 2018. szeptember 03.

Név. beosztás Intézmény neve" címe E-mail Mobil-szám

Szalai Eva
okt.-nev. igh.

Mátra Szal<képző Iskola
3232Mátrafured, Erdész u. 11

szalai. 1, evaí4)email. com 06120 354 3448
06175 830 l54

Jantnerné Oláh
Ilona óvoda
vezető

Hétszínvirág tagóvoda
7030 Paks, Tolnai út 10.

i antrrerrieoi 1 i í@, gmai 1 . c om 06120 354 3448
06175 830 l54

Singer Agnes
ígazgatő és
Nyerges Tímea
isazsatóhelvettes

Vadaskert Általános Iskola
1119 Bp. RátzLászlő u.3-7,
Vadaskert Általános Iskola
1119 Bp. RátzLászlőv 3-7.

vadaskertiskola@ qmail.com

nyereesnetimea(o gmail. com
nyerg e§ne. t lmea(d smai 1. c om

06/30 559 8983

06/1203 7340

Somogyi Edit Csepel-Sziget Műszaki SzKI,
Szakiskola és Kollégium
I21I Bp, Posztógyár u. 10.
I2I4Bp. Rákóczi F. u. 189.
1212Budapest Petőfi tér 1

somo eyi. edit4(Dupc,hu 06112761 502
06/12763 240
06/I276L877l616

Koósné Csüllög
Katalin

Magy ar Táncműv. Főiskola,
Bp., Columbus u. 87-89,1145

csullo g. katiío gmail. com
koosne. csullo q.katalin(dmtí.hu 06/1273 3Ba

Tombácz
Gabriella

Btrdapest, XVI. Kerületi Móra
Ferenc Által,ános Iskola

gtonrbacz(E íieenrai1.hu 06/20 49 35 113

Nepp Gáborné
Hüttner szilvia
könwtáros

Kispesti Bolyai János
Altalános Iskola
1195 Bp. Árpaa u. t+.

szilvi@),huttner.hrr
szilvi@,nrg-corn.hu

061 30 565 7297

Nagy Márta
dr. szvitekné
Máté Szilvia is.

Uzsoki utcai Középiskolai
Leánykollégium
l l45. Budapest Uzsoki u.34la

mamutcsiqa@qmail.com

szilviszvitek@gmail.com

061 70 623 6877

Méhesné D. Ibolya


