
TOKAJI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZÉPISKOLAI
KOLLÉGIUM

2021-2022 tanév

ÖKOISKOLA ÉVES BESZÁMOLÓ

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:
A tanév elején  a  pandémia  miatt  csak a  tantermi  oktatásban,  kollégiumi  csoportban vagy
kisközösségben  kivitelezhető  programokat  tartottuk  meg,  ezért  voltak,  amelyek  el  is
maradtak. A külső kapcsolatokra épülő vagy jelenlétet igénylő tervek megvalósítása későbbi
időpontra halasztódtak el, de a második félévben már a megszokott módon zajlottak.
A z Ökoiskolai Munkacsoport létszáma megegyezik nevelőtestületünk létszámával (10 fő).



 Erre az évre szóló vállalásunk teljesítése: a kollégium belső udvarának zöldítése,  a
belső terek felújítása, dekorálása, a külső terek gondozása. (Teljes intézmény)

 Adományok gyűjtése és elszállítása a Manduláshegyi kutyaotthon számára az Állatok

Világnapja alkalmából. (Ökomunkacsoport, diákok 80 %)

 Ökofaliújságok folyamatos frissítése. (Kollégiumi csoportok)

 Fenntarthatósággal kapcsolatos események: 
o Mozgásos  sporttevékenység:  őszi  kerékpártúrák  a  környező  településeken.

(Kollégiumi csoportok, kísérő tanárok)
o Komplex  tanulásszervezés:  Széchenyi  témahét  (névadónk  születésének  230

éves  évfordulója):  koszorúzás,  impozáns  ünnepi  műsor,  Széchenyi  István
elméleti  és  gyakorlati  alkotásait  feldolgozó,  saját  alkotású
szabadulószobarendszer. (diákok 100 %, Ökomunkacsoport).
Takarításokhoz kapcsolódó események:

o A „Tiszta szoba” verseny elindítása, napi szintű pontozása, értékelése hetente,

félévente. (Diákok 100 %, Ökomunkacsoport tagjai)
o Az  Ökokommandó  további  működtetése, a  tanulói  önkiszolgálói  munkák

megszervezése (Csoportvezető nevelőtanárok, diákönkormányzat).
o Folytatódott  a  papír  és  a  fém italos  dobozok  szelektív  gyűjtése  kollégiumi

csoportonként. (Diákok 100 %)
o A pet palackok szelektív gyűjtése a kollégiumban. (Diákok 100 %).
o A  kollégium  zöldítésének  folytatása,  környezetvédelmi  akciók  keretében  a

kollégium  környékének  és  belső  tereinek  rendszeres  takarítása.  (Teljes
intézmény, szülők bevonása)

o Szemétszedési  akció:  a  kollégium környékének  takarítása  a  Teszedd!  akció

idején,  a  park  megtisztítása  a  portai  személyzettel  együttműködve.  (diákok
70%, portai személyzet)

 Csatlakozás  „A  világ  legnagyobb  tanórája”  mozgalomhoz:  2021.10.04.  (Két

kollégiumi csoport)

 Madáretetők  karbantartása,  madarak  folyamatos  etetése.  (diákok  15  %,  a

nevelőtestület tagjai)

 A Füstmentes napon a dohányosok nem gyújtottak rá szokásos cigarettájukra (diákok

16 %, nevelőtanárok 25%).

 Vizes  élőhelyek  világnapja  csoportfoglalkozás  keretén  belül  (minden  csoport  és

ökoiskolai munkacsoport).

 Hagyományőrző rendezvények: 
o töklámpásfaragás (csoportonként 4-6 fő)
o egészséghét: egészséges ételek, italok készítése, kóstolása, sport rendezvények,

előadás  a  testi  és  lelki  egészségünkről  (diákok  100  %,  ökoiskolai
munkacsoport, meghívott előadó)

o adventi  dekorációk  készítése  természetes  alapanyagokból,  a  kollégium

legszebb  adventi  díszítésű  szobája  verseny  értékelése  (kreatív  szakkör,
kollégiumi szobák lakói



o Magyar Kultúra Napi vetélkedő (csoportonként4-6fő)
o Farsangi  és  Valentin  napi  témahetek  rendezvényei  (kollégisták  100  %,

nevelőtestület minden tagja)
o Víz világnapi fotópályázat meghirdetése zárt facebook csoportban. Szavazás,

értékelés,  jutalmazás.  (pályázott:  diákok  20%,  ökoiskolai  munkacsoport,
szavazott diákok 90%)

o Fenntarthatósági  témahét.  Geoládakreresés  a  Borostyán  tanösvényen.
(kollégisták 100%, teljes nevelőtestület) 

o Közös főzés a kollégiumtetőterén.( diákok 100%, Ökoiskolai Munkacsoport)
o

 „Jeles Napok”- A Föld világnapja: tölgy facsemete ültetése (diákok16%, nevelőtestület

tagjai)

 Megemlékezés  a Madarak és Fák Napjáról  kollégiumszinten:  totó kitöltése  (diákok

100%, Ökoiskolai munkacsoport egyes tagjai)

 Tavaszi kerékpártúrák: természetjárás ( kollégiumi csoportok, kísérő pedagógusok)

 A kollégium facebook oldalán az ökoiskolai tevékenységek folyamatos és rendszeres

megjelenítése (ökoiskolai munkacsoport tagjai)

 Az Ökoiskolai Munkacsoport egész éves munkájának értékelése a Környezetvédelmi

világnapon: fotók, képek, írásos anyagok, tárgyi emlékek (a munkacsoport tagjai)

Elmaradt rendezvények a járványügyi helyzet miatt:
Törő Gábor előadása a menhelyen élő állatok gondozásáról.
Adventi látogatás Debrecenbe
Tokaji Időskorúk Otthona lakóinak meglátogatása téli ünnepkör idején. Az Otthon demens
lakói részére játékbaba és plüssállat gyűjtése.
Rajtunk  kívül  álló  okok  miatt  maradt  el  a  látogatás  az  Észak-magyarországi  Vízügyi
Igazgatóság Tokaji Szakmérnökségbe.
Kapcsolódás  a  Föld  Órájához:  20  óra  30  perckor  a  folyosókon  lekapcsoljuk  a  villanyt-
szombati napra esett, hétvége lévén a kollégistáink nem tartózkodtak a kollégiumban.

Nem tervezett, de megvalósult rendezvények:
Újrahasznosítás:  használt  autógumikból,  farmernadrágokból  puffok  készítése
(kollégiumvezető)
Benevezés  és  részvétel  a  Hebe  Kft.  Szersed  a  Földet  őszi  és  téli  projektversenyére  2-  2
csapattal. Az őszi fordulóban országos első illetve második helyezést értünk el.






