Öko-Koli beszámoló
a 2017-2018. tanévről

Időpont
2017. szeptember 1.

Feladat
Öko munkacsoport munkatervének
elkészítése, egyeztetése

2017. 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.

Első lépésben telefonos
egyeztetés történt a
dokumentum mibenlétéről az
SZMK elnökével Kovácsné
Bóbis Klaudiával.

Időpont
2017. szeptember hó
tanév folyamán
folyamatosan

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

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

2017. szeptember hó
tanév folyamán
folyamatosan

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

2017. szeptember hó
tanév folyamán
folyamatosan
2017. szeptember hó
tanév folyamán
folyamatosan

A kollégium honlapján minden
eseményről folyamatos a tájékoztatás.
Versenyek, vetélkedők meghirdetése:
Környezetvédelmi verseny
Faliújság, rádió

Hegedűsné Barna Rita
Hugyecz János

2017. szeptember hó

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

Jele Dávid
Hering Arnold

Reflexiók, megvalósulás,
megjegyzés
Teremtésvédelmi konferencia
Budapesten 2017. szeptember
22.
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 9/AJTP osztály minden tagja
részt vett a koszorúzáson. A
Madách-kupán a város több
tanintézménye is képviseltette
magát kollégiumunk udvarán.
Sikeres, sportban gazdag nap
volt.

Időpont
2017. október hó

Feladat
Környezetvédelmi verseny az Arany
János Program gimnáziumai között.

Felelős
Hegedűsné Barna Rita
Hugyecz János

2017. október 9.

A Paksi Atomerőmű II.bemutató
kamionjának megtekintése

Nagy Lászlóné

2017. október 24.

Tökfaragó verseny

Hegedűsné Barna Rita

2017. november 18.

Előadások:
Egészségünk és környezetünk
Egészségfejlesztés
Palóc Múzeum: Múzeumi Projekt

Meghívott előadó

2017. november - február

Jele Dávid

Reflexiók, megvalósulás,
megjegyzés
A verseny időpontja
módosításra került. A
környezetvédelmi verseny a
kevés jelentkező miatt
elmaradt.
A csoport tagjainak nagyon
tetszett az interaktív kamion,
16 fővel látogattuk meg.
Tájékoztató filmeket, játékos
feladatokat láthattunk. Barna
Ábrahám előadását a helyi TV
is közvetítette, mit tudott meg a
jövő energia gondjairól,
lehetőségeiről.
AZ Özönvíz előtt című film
minden diákot
elgondolkodtatott.
A diákoknál nagy sikert aratott.
Szép számmal készültek ötletes
lámpások.
A program a diákok
részvételével lezajlott.
A 9/AJTP 21 tanulója vett részt
ebben a több hónapig tartó
rendezvénysorozatban.
Szentedrén mutathatták be a
diákok a zárókonferencián
munkájuk gyümölcsét, a
nagyszámú közönség előtt.

Időpont
2017. december

Feladat
DÖK – Fotópályázat

Felelős

2017. december 9.

Bécs – Adventi vásár, a város
nevezetességei

2017. december 14.

Karácsonyváró kézműves
foglalkozások, üvegfestés,
mézeskalácssütés, gyertyadíszítés

2018. január 19-21.

EDUCATIO kiállítás. Ismerkedés a
felsőoktatási intézmények kínálatával.
Agrár és környezetvédelmi szakok

Biró Annamária
Hering Arnold

2018. február 5- 11.

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

Benkó Róbert
Hering Arnold
Jele Dávid

Jele Dávid

Hegedűsné Barna Rita
Benkó Róbert
Hugyecz János
Biró Annamária
Hering Arnold
Jele Dávid
Hegedűsné Barna Rita

Reflexiók, megvalósulás,
megjegyzés
Több tanuló is díjazásban
részesült ebben a
programunkban. Természettel
kapcsolatos témakörben
lehetett benyújtani a műveket.
Megvalósult, mint
jutalomkirándulás,
csoportonként 8-8 diákkal.
Plusz élmény volt a bécsi
Heindl csokoládégyár
megtekintése.
Előtérbe kerültek a természetes
anyagok felhasználása. A
Mézeskalács-sütés a diákok
körében nagy sikert aratott.
Január 19.-én 21 fő 11.-es
diákkal vettünk részt a
kiállításon. Mindenki
megtalálhatta az
érdeklődésének megfelelő
felsőoktatási intézményt,
29 tanuló vett részt a minden
évben megrendezésre kerülő
síhéten. A diákok élményekkel
és persze sítudással felvértezve
érkeztek haza.

Időpont
2018. február

Feladat
Globális problémák: Szegénység,
éhezés, fegyverkezés, drog,
kivándorlás
Előadások, filmvetítések, vitakörök

Felelős
Meghívott előadók

2018. március 24.

Kollégiumi hétvége programja:
Húsvéti kézműves szakkör

Hegedűsné Barna Rita

2018. április 13-15.

Sporttalálkozó az Arany János
Programban résztvevő iskoláknak és
kollégiumoknak

Jele Dávid

2018. április 20-21.

Kollégiumi hétvége programja: Szondi Benkó Róbert
György Kiállítóközpont –
Hugyecz János
Drégelypalánk
Biró Annamária
Jele Dávid

Reflexiók, megvalósulás,
megjegyzés
Az előadások hét közben és
kollégiumi hétvégéken
zajlottak.
A kézműves szakkör
látogatottsága maximális volt.
A foglalkozás vezetője
törekedett a természetes
anyagok felhasználására.
A bonyhádi sporttalálkozón fiú
fociban és fiú egyéni
asztaliteniszben első helyezést
szereztünk.
Nagyon szép környezetben és
felújított épületekben kapott
helyet a kiállítás. A
színvonalas előadások témája a
vár története, a korabeli
ruházat és használati tárgyak,
korabeli fegyverek és játékok.
A programon 98 diák vett részt
a programon.

Időpont
2018. május

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

Felelős
Benkó Róbert
Hugyecz János
Jele Dávid

2018. június

Sportnap a kollégiumban- foci,
röplabda, kosárlabda, asztalitenisz,
csocsó mérkőzések szervezése

Hering Arnold

2018. augusztus

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

Hegedűsné Barna Rita
Garai Krisztina

Reflexiók, megvalósulás,
megjegyzés
A kerékpározásnak mindig
nagy sikere van. Több csoport
is kibiciklizett a nyírjesi
tavakhoz és a környező
kilátókhoz.
Magas részvétellel került
megrendezésre a sportnap.
Profi aerobic edző tartott
bemutatóval egybekötött
bemelegítést, majd jó
hangulatú mérkőzések
következtek.

Munkatervben nem tervezett, megvalósult programok a 2017/2018. tanév során
Időpont
Feladat
Felelős
Reflexiók, megvalósulás,
megjegyzés
2018. április
Fotópályázat
DÖK
Több remek fénykép is
érkezett az újabb
fotópályázatunkra. Oklevél
és édesség volt a jutalom.
2018. március hó tanév PET palackok szelektív gyűjtése
Hugyecz János,
Két hónapon keresztül heti
során folyamatosan
Diákönkormányzat
rendszerességgel az.
Biró Annamária
emeletről a szelektíven
Benkó Róbert
gyűjtött PET palackokat
elszállítottuk a közeli
visszaváltóhoz.
2018. május 25.
Body kiállítás Budapest
Jele Dávid
Négy Arany János évfolyam
Benkó Róbert
vett részt a kiállításon,
Hugyecz János
amelyen egyetemet végzett
Biró Annamária
fiatalok vezettek végig
minket kb. 2 órán keresztül
tartó oktatással.

