Öko-Koli beszámoló
a 2016-2017. tanévről

Időpont

Feladat

2016. szeptember 1.

Öko munkacsoport munkatervének
elkészítése, egyeztetése

2016. szeptember 27.

ÖKO-KOLI munkaterv egyeztetése: a
DÖK, az SZMK vezetésével
A DÖK részt vállal az ÖKO-KOLI
program megvalósításában.

Felelős
Benkó Róbert
Hugyecz János
Biró Annamária
Hering Arnold
Jele Dávid
Nagy Lászlóné
Magyar Zoltán
Benkó Róbert
Hugyecz János
Biró Annamária
Hering Arnold
Jele Dávid
Nagy Lászlóné
DÖK elnök, SZMK elnök

Reflexiók, megvalósulás,
megjegyzés
A munkatervek határidőre
rendben elkészültek.

Az egyeztetés megtörtént. A
DÖK vállalta kötelezettségeit.

Időpont

Feladat

Felelős

2016. szeptember hó
tanév folyamán
folyamatosan

Kapcsolat más Ökoiskolákkal,
szervezetekkel, tájékoztatókon,
konferenciákon, képzéseken való
részvétel.

Benkó Róbert
Hugyecz János
Biró Annamária
Hering Arnold
Jele Dávid
Nagy Lászlóné

2016. szeptember hó
tanév folyamán
folyamatosan

Kollégium udvarának és
környezetének rendben tartása.
Szemétszedés. Havi beosztás alapján.

2016. szeptember hó
tanév folyamán
folyamatosan
2016. szeptember hó
tanév folyamán
folyamatosan

A kollégium honlapján minden
eseményről folyamatos a tájékoztatás.

Benkó Róbert
Hugyecz János
Biró Annamária
Hering Arnold
Jele Dávid
Nagy Lászlóné
Hugyecz János

Versenyek, vetélkedők meghirdetése:
Környezetvédelmi verseny
Faliújság, rádió

Hegedűsné Barna Rita
Hugyecz János

2016. szeptember hó

Madách-hét: Csesztve koszorúzás és
séta a tanösvényen a Teréz kilátóhoz.
Madách – kupa:
Sportvetélkedők meghirdetése a város
középiskolásainak: foci, röplabda,
asztalitenisz

Benkó Róbert
Hering Arnold

Reflexiók, megvalósulás,
megjegyzés
Egy fő pedagógus részt vett a
“Teremtés hete” programjain.
Budapest – 2016. szeptember
25. és október 2. között a
magyarországi egyházak együtt
gondolkodnak az energia és
klímaváltozás témájáról.
A konferenciákon való
részvétel folyamatos.
A csoportvezetők által kijelölt
diákok végezték el a takarítást
minden csütörtökön.

A kollégium honlapja ebben a
témában is folyamatosan
frissítésre került.
Környezetvédelmi verseny és
fotópályázat meghirdetése.
A programon az egész 9/AJTP
részt vett (27fő). A Madách
kiállítás rendkívül színvonalas
és érdekes volt. A kilátó
egyedivé tette a napot.

Időpont

Feladat

Felelős

2016. október hó

Környezetvédelmi verseny az Arany
János Program gimnáziumai között.

Hegedűsné Barna Rita
Hugyecz János

2016. november

Egyetem, főiskola,
múzeumlátogatások

Jele Dávid
Hering Arnold

2016. december

Madáretetők kihelyezése, madarak
etetése a kollégium udvarán

Nagy Lászlóné

2016. december

Karácsonyváró kézműves
foglalkozások, üvegfestés,
mézeskalácssütés, gyertyadíszítés

Hegedűsné Barna Rita

2017. január, február

Téli sportok népszerűsítése
Kokava Línia-Síhétvége haladóknak
Kokava síelni tanulnak az
előkészítősök

Benkó Róbert
Hering Arnold
Hugyecz János
Jele Dávid

Reflexiók, megvalósulás,
megjegyzés
A verseny megrendezésre
került. Képes beszámoló a
kollégium honlapján.
A diákok egyénileg keresték
fel az általuk kiválasztott
egyetemeket, főiskolákat. Nagy
részük élt a lehetőséggel.
Kihelyeztük a hat fából készült
madáretetőt és egész télen át
biztosítottuk a diákokkal a
madarak etetését
napraforgómaggal, beosztás
szerint. Filmet néztünk meg az
év madaráról, ami nagy tetszést
aratott.(2016 haris)
A Jane Godall életéről szóló
filmet több tanulóval néztük
meg és beszélgettünk a
felelősségvállalásról.
Előtérbe kerültek a természetes
anyagok felhasználása. A
Mézeskalács-sütés a diákok
körében nagy sikert aratott.
Sikeres és fárasztó volt a síhét.
Az egész osztály részt vett
rajta. Rendkívüli egy hét volt.

Időpont
2017. február

2017. március 2.

2017. március

Feladat

Felelős

Globális problémák: Szegénység,
éhezés, fegyverkezés, drog,
kivándorlás
Előadások, filmvetítések, vitakörök
Flashmob – Az Arany János Program
országos reklámja

Meghívott előadók

Paksi Atomerőműben tett látogatás

Nagy Lászlóné

Benkó Róbert
Hugyecz János
Biró Annamária
Hering Arnold
Jele Dávid

Reflexiók, megvalósulás,
megjegyzés
Az előadások rendben,
érdeklődéssel lezajlottak.
Balassagyarmat városának
főterén népszerűsítettük az
AJTP programot. Szinte
minden diákunk részt vett a
programon. Nagy sikert
aratott!
Az eredeti program
finanszírozás hiányában
elmaradt. Helyette:
Kerepes, Ökörtelek-völgyi
Regionális Hulladékkezelőben
tettünk látogatást Gödöllőn
19+8 fővel, nagyon tetszett a
diákoknak. A buszt ingyen
biztosította a Zöld Híd Régió
Nkft.. Az előadások és a telep
bemutatása is hasznos és
érdekes volt a diákok számára.

Időpont
2017. április 21-22.

Feladat

Felelős

Sporttalálkozó az Arany János
Programban résztvevő iskoláknak és
kollégiumoknak
Fenntarthatósági témahét:
Tudatos táplálkozás

Benkó Róbert
Hering Arnold

2017. április

Tuzson János Botanikuskert,
Nyíregyházi Állatpark, Báthorikastély, Sóstói falumúzeum
megtekintése

Jele Dávid
Hering Arnold

2017. május 12.-14

Kirándulás Szilvásvárad, Bélapátfalva
Természeti értékek, épített védendő
környezet megtekintése

Hugyecz János
Jele Dávid

2017. május

Biciklitúra a nyírjesi tavakhoz, a
közeli települések megtekintése
Nyírjes, Szügy, Csesztve

Benkó Róbert
Hugyecz János
Jele Dávid

2017. április 24-28.

Benkó Róbert
Hugyecz János

Reflexiók, megvalósulás,
megjegyzés
Jól sikerült és eredményes volt,
a fiú röpi csapatunk első
helyezést ért el.
Filmvetítés és előadások
keretében a tudatos táplálkozás
és az egészséges élelmiszerek
kerültek bemutatásra.
2 osztály vett részt ezen a
hétvégi programon (46 fő).
Rengeteg élménnyel
gazdagodtak a diákok és mi,
pedagógusok is.
2 csoportunk vett részt a
programon. Bélapátfalván
megcsodáltuk a monostort és
környezetét. Szilvásváradi
program keretében
ismerkedtünk a pisztrángok és
élőhelyük világával.
Megismertük a közvetlen
környezetünket. A diákok
nagyon élvezték az egész
előkészítő évfolyam részt vett
rajta.

Időpont

Feladat

Felelős

2017. június

Sportnap a kollégiumban- iskolák
közötti (foci, röplabda, kosárlabda,
asztalitenisz, tenisz) barátságos
mérkőzések szervezése

Hering Arnold

2017. augusztus

Nyári nyelvi tábor – Kokava Linia
Egyéb programok: lovaglás,
kirándulás, túra, íjászat

Hegedűsné Barna Rita
Garai Krisztina

Reflexiók, megvalósulás,
megjegyzés
A város minden középiskolája
képviselte magát valamilyen
csapattal a sportnapon. Profi
aerobic edző tartott
bemutatóval egybekötött
bemelegítést, majd jó
hangulatú mérkőzések
következtek.
A diákok jól érezték magukat a
programokon. A nyelvi órákon
kívül lovaglás, kirándulás,
városnézés is színesítette a
programot.

Időpont
2016. november
2017. június 2-3.

2017. július
2017. augusztus

Munkatervben nem tervezett, megvalósult programok a 2016/2017. tanév során
Feladat
Felelős
Reflexiók, megvalósulás,
megjegyzés
Cserhát Erdei Iskola
Benkó Róbert
Meglepően professzionális
fotópályázata: Keresd a nyár
képek kerültek elő a
legjobb képeit!
diákoktól.
Pünkösdölés Kétbodonyban
Benkó Róbert
Színes programok (mini
állatkert, strandolás, túra a
cserhátban) tették
emlékezetessé.
Dobsinai jégbarlang megtekintése Biró Annamária
Nem valósult meg.
- Szlovákia
Zánka – Gólyatábor: Balaton
Jele Dávid
28 fő jött el a zánkai
bemutatása, növény és állatvilága
gólyatáborba a leendő
előadás
9/AJTP-s osztályból.
Fantasztikus, élményekkel
teli hetet tudhatunk magunk
mögött.

