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 A Fővárosi Állat- és Növénykert online 
bemutatóinak megtekintése a környezetvédelmi 
szakköri tagokkal a 2020.03.16-tól életbelépett 
digitális munkarend keretében

 A 2020. év élőlényeinek megismerése, 
irodalmazás, képek letöltése, kinyomtatása 
színesben, tájékoztató készítése az ökofaliújságra

 A Vadaskert Általános Iskola őszi kisállat 
bemutatójának megtekintése 2019.10.10-én









A Zöld Szív Ifjúság és Természetvédelmi 
Mozgalom kiállítása 2020. 02.28-án

A Zöld Szív Ifjúság és Természetvédő Mozgalom 

bevonult a történelembe!

A Nemzeti Múzeum "Közös jövőnk '89-90" 

című kiállításán szerepelünk relikviáinkkal, 

nagyméretű képregény rajzokon, érintőképernyős 

táblán, ahol rólunk szóló film is és fotók is   

láthatóak. (Orgoványi Anikó)











A 2020. 04.20-04.24. között meghirdetett tavaszi 
Fenntarthatósági Témahét - a koronavírus-járvány miatt 

ősszel kerül megrendezésre változatlan tartalommal

 Az EMMI a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 
rendeletében 2020. április 20-24. között hirdette meg a 
Fenntarthatósági Témahetet, melynek kiemelt 
támogatója a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány

 Kiemelt témák: 1. ENERGIA,  2. KLÍMAVÁLTOZÁS,            
3. EGÉSZSÉGNEVELÉS

 A 2019/2020-s tanévben a határon túli iskolák is be 
tudnak kapcsolódni a Fenntarthatósági Témahét 
programjaiba



A 2020.02.28-án
pénteken 11h-16h
között a Fazekas 

Mihály Általános Iskola 
és Gimnáziumban

tartandó a 
„Fenntarthatósági 

Témahét 2020” 
Pedagógusképzésére

regisztráció



A 2020-as Fenntarthatósági Témahét

 A 2020. évi Fenntarthatósági Témahét témakörei az 
energia, a klímaváltozás és az egészség témái köré 
szerveződnek. A megadott témákat tematikus 
ÓRATERVEK és  MINTAPROJEKTEK segítségével 
ajánljuk feldolgozni

 A mintaprojektek alapján a fenntarthatóság 
pedagógiájában jártasabb pedagógusok saját maguk is 
kidolgozhatják az aktuális tanév témáihoz kapcsolódó 
heti projekttervüket

 A tananyagok kizárólag online, letölthető formában 
érhetők el a honlapról, azok nyomtatása helyben, az 
iskolában történik
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 A kollégiumi  tavaszi Egészséghéten bevezetőként 
Dr. Zacher Gábor kisfilmjét néztük meg a „Káros 
szenvedélyeink” témakörben

 A diákok a „Függőségeink”-ről ppt-ket mutattak 
be 2020. 03.05-én hétfőn a P7-ben 17-18 óra között

 Előadók ill. a ppt-készítők: Bakk Norbert, 
Csicskovics Krisztián, Orosházi Dániel, Kriszt
György, Németh Ambrus, Besze Máté, Czakó 
Rabán Simon, Harcsa István















Fenntarthatósági Témahét 
2020.04.20-04.24.

 Csatlakozott az idei tanévben is a Táncsics 
Mihály Tehetséggondozó Kollégium a  
2020. 04.20-04.24. között meghirdetett 
Fenntarthatósági Témahét kampányhoz. 

 A korona-vírus járvány miatt azonban 
őszre kellett halasztani a programokat.



A 2020. év élőlényeiről kiállítás az öko-
faliújságon: az év madara a Fülesbagoly



Az év rovara a Tavaszi álganéjtúró



Az év vadvirága a Májvirág



Az év fája a Tatárjuhar



Az év hüllője a Keresztes vipera



Az év hala a Süllő
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A fiú oldalon a szelektív gyűjtőhelyeken 
kihelyezett dobozok, feliratok rendszeres 
ellenőrzése, a hiányok pótlása

A fiú oldalon összegyűlt átszállítása a kézműves 
teremben  lévő gyűjtődobozba

A kupakok jótékony célra történő 
felhasználásának a megszervezése



A Vadaskert Általános Iskolával a szakmai 
partnerrel és az ökokollégiumi munkacsoport 

tagjaival való együttműködés formái

A környezettudatos és a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos programokról tájékoztatás

 személyesen

 e-mailben

 a Facebookon működő „Ökokollégiumi
munkacsoport” felületen

 az „Ökokollégiumi faliújságon” keresztül



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


