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tapasztalatai

A honlappal kapcsolatos 
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Az online felmutatott 

dokumentumvizsgálat tapasztalatai

Egyéb megjegyzések

Az intézmény (erdészeti, vadászati és agrárszakképző) 

természetes módon, magától értetődően környezettudatos, úgy 

gondolják, ezt már hangsúlyozni sem kell. Gazdag 

hagyományaik vannak, és nagyon büszkék az új Szakkollégiumi 

Programjukra, amely környezeti nevelési alapra jött létre.

Gyönyörű természeti környezetben, park és gazdasági udvarok, 

tó, futópálya, többféle sportpálya. Több, frissen korszerűsített 

épület, napelempark.  Energiajárőr szolgálat működik (melynek 

adatait talán tanulásként is lehet használni). Diákok a tantermek 

dekorálásában aktívak, a többi tér alakításában kevésbé - a 

DÖK-ön keresztül néha érkeznek öteletek. Szelektív gyűjtés a 

térségnek megfelelően. Víztakarékosságban még tudnak 

előrelépni, akár a közeljövőben.

Rendben találtuk.

Honlapon a lehetőségeknél és eredményeknél kevesebb 

tematikus ökoiskolai tartalom, ugyanakkor FB és Instagram 

tartalmaik is vannak.

Rendben találtuk.

Ökoiskola monitoring helyszínlátogatás

Jegyzőkönyv

Összességében rendben találtuk. A dokumentumok egy része 

még nagyon friss, s emiatt a központi Üzemeltetési Szabályzatot 

még nem tudták saját intézményükre alkalmazni.

Északi ASzC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

033699/015

2020. október 5.

Könczey Réka

9:00-10:30

Közétkeztetésben a zöld közbeszerzésről érdemes tovább 

gondolkodni.

A látogatás célja az ÖÖI cím minőségbiztosítása, valamint a 

hálózat fejlesztési irányíinak és jó gyakorlatainak azonosítása. 

Nyitás rendben. Technikai főpróbát is felajánlott az iskola 3 

nappal korábban, amely nagyon hasznos volt.



E. Jó gyakorlatok

Felmerült javaslatok, kérések, 

esetlegesen szükséges 

intézkedések

Iskola véleménye, megjegyzései

Kelt: Gyöngyös és Budapest, 2020. okt.5.

iskola képviselőjének aláírása 

(digitális aláírás)

az online monitoring vezetését 

végző aláírása (digitális aláírás)

Vadas Szakkollégiumi Program - környezettudatos alapon. 

Országos hatású szemléletformálási lehetőségeikkel (Országos 

Erdészeti Szakkollégium vezetőjeként) szakmai szempontból 

kiemelkedően élni tudnak, s az üzemeltetés-infrastruktúra talán 

ennek is köszönhetően környezettudatosabb a szokásos 

ökoiskolai szintnél.

A fizikai környezet fenntartásában a tanulók is nagymértékben 

gyakorlatot szereznek.

A menza zöld közbeszerzése nem teljesen reménytelen, 

szemlevezető felajánlotta segítségét. Az energiatakarékosság 

után most már a víztakarékosságra, víztudatosságra is figyelni 

lehet.

Több gyöngyösi óvodát is megkereshetnek (minden óvoda Zöld 

Óvoda Gyöngyösön), akár IKSZ révén, akár növény- és 

kertápolással, növényesítéssel.

Az ökoiskolai online monitoring révén egy új lehetőséget 

próbálhattunk ki. Igyekeztünk megmutati  az elért 

eredményeket, de ez nem pótolja az "élő" megtekintés hatását. 

Köszönjük a lehetőséget.


