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ÖKOISKOLA ÉVES BESZÁMOLÓ

Intézményünk 2020. szeptember 1-től harmadik alkalommal nyerte el az Ökoiskola címet. 
Kiemelt  célunk  a  fenntarthatóság  elveinek,  a  környezettudatosságnak  és  a  felelős
gondolkodásmódnak  kollégiumunkban  minél  hatékonyabb  bevezetése,  a  kollégák,  szülők,
intézményi dolgozók bevonásával.

Ökoiskolaként  rendkívül  fontosnak  tartjuk  a  környezettudatos  életvitel  és  a  felelős
gondolkodásmód fejlesztését:

1. Kollégiumi életünk hangsúlyos része a környezeti nevelés. 
2. Intézményünkben a döntő jelentőségű események közé tartoznak a hagyományőrző

programok gondozása és átörökítése, újszerű pedagógiai módszerek és IKT eszközök
alkalmazásával.

3. Éves munkatervünk részletesen tartalmazz a vállalásainkat, feladatainkat.

A tanév során megvalósult főbb tevékenységeink:
Az idei tanévre is kiható pandémia miatt csak a tantermi oktatásban, kollégiumi csoportban
vagy kisközösségben kivitelezhető programokat tartottuk meg. A külső kapcsolatokra épülő
vagy jelenlétet igénylő tervek megvalósítása későbbi időpontra halasztódtak el.



Megvalósult ökotevékenységek:

 Teljesítettük  az  első  évre  szóló  tervünket:  az  intézmény  folyosói  dekorációját
felújítottuk a faliképek modernizálásával, a képkeretek újrahasznosításával.

 Elindítottuk  a „Tiszta  szoba”  versenyt  és  működtettük  az  Ökokommandót,

megszerveztük a tanulói önkiszolgálói munkákat.

 Elkezdődött  a  papír  és  a  fém  italos  dobozok  szelektív  gyűjtése  kollégiumi

csoportonként.

 A pet palackok szelektív gyűjtése a kollégiumban.

 Adományok gyűjtése és elszállítása a Manduláshegyi kutyaotthon számára.

 Az elmaradt témahét pótlása ősszel.

 Poszterek, faliújságok készítése az Állatok Világnapjára.

 A fenntarthatósággal kapcsolatos kis könyvtár kialakítása.

 Madáretetés

 Folytattuk a kollégium zöldítését.

 Részvétel a tavaszi fenntarthatósági témahéten

 Közös főzés a kollégiumtetőterén.

 Megemlékeztünk a Madarak és Fák Napjáról csoportokban.

 A  Környezetvédelmi  világnapon összefoglaltuk  az  éves  környezetvédelmi

tevékenységeinket.

Kommunikáció:
 Minden kollégista diák és szülő számára nyilvános a kollégiumi házirend, amelyből

megfelelő tájékoztatást kapnak a szabályokról, elvekről, elvárásokról.

 Médiafejlesztés: : kollégiumi honlap aktualizálása, programok megjelenítése.

Együttműködések:
 Diákjaink  mindannyian  a  SZSZC  Tokaji  Ferenc  Gimnázium  és  Szakgimnázium

tanulói,  ebből  szinte  adódik  az  együttműködés,  támogatjuk  a  kollégista  diákok
részvételét  az  iskola  környezeti  neveléssel  kapcsolatos  programjain  és  egyéb
rendezvényeken. 

 Szociális  intézményekkel,  civil  szervezetekkel,  gazdálkodó szervezetekkel  tervezett
programok a pandémia miatt elmaradtak.




