
 

22. Junior Eco – Expert Project 
Myślenie ekologiczne – Zrównoważone zarządzanie 

 
29 maja – 3 czerwca 2022 

 

 
Warsztaty odbywają się co roku kolejno w jednej z partnerskich szkół: w Yspertal w Austrii, w Veseli nad Luznici 
w Czechach, w Tokaju na Węgrzech oraz w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie. Z powodu pandemii 
Covid-19 w ostatnich dwóch latach warsztaty nie odbyły się. 
Gospodarzem tegorocznych będzie szkoła Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum, 
Szakgimnázium és Gimnázium (SzSzC Tokaji Ferenc Secondary Technical and Grammar School) z Tokaju.  
Od tego roku stałym partnerem projektu jest również szkoła z Pieszczan na Słowacji. 
W tegorocznym projekcie będzie uczestniczyć czternastu uczniów oraz dwóch nauczycieli z każdej szkoły.  
 

Grupy: 

1. Media 

2. Turystyka 1: Aktywna turystyka wodna i sporty wodne. 

3. Turystyka 2: Nowoczesna turystyka wodna. 

4. Bioróżnorodność rzek i terenów podmokłych regionu Tokaju. 

5. Zrównoważone zarządzanie rozlewiskami. 

6. Woda jako źródło energii (wizyta w elektrowni wodnej). 

7. Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi w rejonie Tokaju. 

 

 

 

22nd International Junior Eco-Expert Project 

"Green Thinking - Sustainable Eco-Management” 

 
29 May 2022 – 3 June 2022 

 

Groups:  

1. Media. 

2. Tourism 1: Active water tourism (includes water sports). 

3. Tourism 2: Modern water-based tourism. 

4. Biodiversity in the rivers and wetlands of Tokaj region. 

5. Sustainable backwater management – environmental protection vs. Recreation. 

6. Water as a source of energy (including visit to a water plant). 

7. Sustainable water management in the region of Tokaj. 

During the closing ceremony students will present the results of the group work. The students will also present 
cultural programmes promoting their country, region and school. 
The head teachers of the partner schools and representatives of the local authorities from all the partner towns 
will be invited to the ceremony. 
The implementation of the project is possible thanks to the financial support of the International Visegrad Fund. 

 

 

 

 
 


