


Elvégzett ökokollégiumi feladatok-1

Sajt és szilva kóstolással egybekötött őszi 
piaclátogatás szervezése 2019.09.12-én az 
Újpalotai piacra

Regisztráció és részvétel a pedagógus nyílt 
napon a Budapesti Állat- és Növénykertben 
2019.10.05-én

IKT-eszközök (saját tulajdonú tabletek) 
alkalmazása a papír alapú dokumentumok 
csökkentése céljából  a „Fenntarthatóság, 
környezettudatosság”  KAP-óráimon



Az Újpalotai Vásárcsarnok meglátogatása





IKT-eszközök (tabletek) alkalmazása a 
„Fenntarthatóság, környezettudatosság” KAP-órákon









Interaktív online módszer 
alkalmazása a

környezettudatos 
nevelésben

szakkörön, 2020.03.31-ig 
ingyenesen elérhető, 

használható szoftver az 
ujgeneracio.idoctum.hu

oldalon található



IKT-kompetencia-fejlesztő online 
továbbképzésen való részvétellel

A Számalk-Szalézi Szakgimnázium 
által meghirdetett a Moodle

rendszerben elvégzendő 40 órás 
Wamdia nevű akadálymentesítési 

képzés sikeres elvégzése







Elvégzett ökokollégiumi feladatok-2

 Regisztráció és részvétel az alábbi  környezettudatos 
akciókban,  kampányokban:

 1. Az „Életjelek akció” felhívásban való részvétel egy Natura
2000 (a Budai Hegység HUDU 20009) területről származó 
védett fajai fényképeinek feltöltésével 

 2. A 2019 őszén a  „Világ Legnagyobb Tanórája” 
kampányban, melynek fő témája ebben a tanévben a 
biodiverzitás, a fajok sokféleségének megőrzése

 A madarakról tartott ismertetőt Kelemen Ádám (F5) 
2019.10.01-én a környezetvédelmi szakkörön



Kelemen Ádám a VLT-kampányhoz kapcsolódva a 
madarakról tartott ismertetőt 2019.10.01-én 





Dekoráció a P7-ben: Réder Dániel (F5) rajzai a madarakról



Az ÖKOFALIÚJSÁG 2019-2020-as tanév  I. FÉLÉV



A 2019.05.22-én meghirdetett  „Életjelek”  akció 
keretében az alábbi fotókat töltöttük fel a megadott 
felületre: Tavaszi Hérics, Leánykökörcsin, Nőszirom



A TMTK-környezetvédők Budai Hegyekben tett 
kirándulása során készítette az alábbi fotókat 

Czakó Rabán Simon (F5)

 Szarvasbogár



Elvégzett ökokollégiumi feladatok-4

Az őszi Egészséghéten figyelemfelhívó 
foglalkozás szervezése 2019.11.18-án:

- 1. az egészséges, izomnövelő táplálkozás 

(Ihász Dániel)

- 2. a diétás, fogyókúrás táplálkozás 

(Bozsó Dominika)

-3. a cukorbetegség 

-(Orosházi Dániel, Németh Ambrus)

-témakörökben, valamint

- 4. az egészséges táplálkozás

(Rabossai Bence ) ppt-k alapján



A Vadaskert Általános Iskolával a szakmai 
partnerrel és az ökokollégiumi

munkacsoport tagjaival való 
együttműködés formái

A környezettudatos neveléssel kapcsolatos 
programokról tájékoztatás módjai:

1. személyesen vagy e-mailben,
2. az „Ökokollégiumi munkacsoport” felületen,

3. az Ökokollégiumi faliújságon keresztül

Részvétel a Vadaskert Általános Iskola 2019.04.24-én 
megtartott kisállat bemutatóján



Részvétel a Vadaskert Általános Iskola 2019.04.24-én 
megtartott kisállat bemutatóján





Ismét elnyertük ökoiskolai címet!

 Katona Péter intézményvezető 2019. október 
18-án a Balassi Intézet rendezvénytermében 
vehette át az ökoiskolai címet tanúsító 
oklevelet Maruzsa Zoltán köznevelésért 
felelős államtitkártól a Táncsics Mihály 
Tehetséggondozó Kollégium képviseletében.

 Az intézmény környezettudatosságra nevelő 
munkáját az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és az Agrárminisztérium 
ismerte el azzal, hogy további három évre az 
ökoiskolai hálózathoz tartozhatunk. 







Az őszi Egészséghéten az egészséges,  izomfejlesztő, 
a diétás táplálkozásról és a cukorbetegségről 

tartottunk foglalkozást  2019.11.18-án a P7-ben



















A 2019. 11.18-11.21-ig tartó kollégiumi őszi 
Egészséghét egyéb programjai















KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


