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Év végi beszámoló 2020/2021-es tanév 

 

Ebbe a tanévbe kicsit félve és aggódva vágtunk bele, de bíztunk benne, hogy nem lesz 

folytatása az előzőnek és nem kell áttérnünk online oktatásra! A munkatervben ezért kevesebb 

programot tűztünk ki megvalósítási célként, hiszen a járványügyi szabályok sok mindent 

átírtak! Igyekeztünk a meglévő programjainkat folytatni és újakat is keresni! Sajnos a 

második félévben azonban ismét az online tanításé lett a főszerep, így sok programot le kellett 

mondanunk, át kellett szerveznünk! Nem volt könnyű megint végigcsinálni ilyen 

körülmények között a félévet, a gyerekek által nagyon várt programok lemondása, 

átszervezése mindenkit megviselt, hisz nagyon bíztunk benne, hogy nem lesz majd ilyenekre 

szükség! Szerencsére táboroztatásra már volt lehetőség júliusban, ahol megszerveztük a 

csodaszarvas tábort az ökoiskola szellemében! 

A gyerekek, a szülők, a tantestület, a DÖK nagyon együttműködő volt, sikerült a nehéz 

időszakokat is átvészelnünk, úgy hogy a gyerekek számára még az online tanítás alatt is 

változatos, érdekes programokat tudtunk kínálni! 

A már hagyománnyá vált programjainkat továbbra is megszerveztük: 

- a Mihály napi akadályverseny 

- barangoló szakkör a környék látnivalóinak a feltérképezésével 

- papírgyűjtés 

- elektromos hulladék leadása és elszállíttatása 

- csatlakoztunk ismét a TeSzedd! szemétszedési akcióhoz 

- rendhagyó természetismereti órák keretében az erdők hete projektet 

- az ökofaliújság folyamatos frissítése 

- a madarak etetése, megfigyelése, a Madárbarát Iskola pályázati anyagának 

összeállítása 

- állatok világnapja alkalmából dr. Pálinkási Csaba állatorvos tartott a gyerekeknek 

érdekes és izgalmas előadást a foglalkozásáról, az állatokról 

- a jeles napokat megtartottuk online formában 

- a fenntarthatósági témahéthez csatlakoztunk, amit szintén online formában került 

megszervezésre 



- a versenyeken is szép eredménnyel szerepeltünk (Benedek Elek Műveltségi vetélkedő, 

Zöld Nyomon természetismereti vetélkedő) 

- sok program, mivel nem lehetett megszervezni a hagyományos módon, osztály szinten 

kerültek megrendezésre (Tök jó buli, Mikulás buli, Farsang, közös karácsonyozás) 

Új vállalásunk: 

- csatlakoztunk az Iskolakert programhoz 

- Csodaszarvas tábor, amit az ökoiskola szellemében szerveztünk meg 

Ami elmaradt:  

- az 5 napos év közbeni erdei iskolai tábor  

- kézműves vásár ökosan 

- kastélytúra 

- osztálykirándulások 

- versenyek 

Az elmaradt programokat természetesen, ahol lehetett online formában valósítottuk meg, mint 

pl. a Víz világnapját, a Föld napját, Veszélyeztetett fajok napját, a Madarak és Fák napját. 

A versenyek vagy elmaradtak vagy online formában valósultak meg, ami szintén próbára tett 

mindenkit, de sikeresen vettük az akadályokat! A Zöld Nyomon vetélkedőn megszereztük az 

I., II, és V. helyezést, a Benedek Elek műveltségi vetélkedőn meg V. lett a csapat. 

A kialakult nehéz helyzet ellenére sikerült sok mindent átszerveznünk, megszerveznünk, a 

nyári táboroztatás szerencsére most is meg tudott valósulni, ahol igyekeztünk változatos, a 

fenntarthatósággal, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladatokkal színesíteni a 

programokat, sok terepi foglalkozással, játékkal biztosítani a gyerekek kikapcsolódását, 

feltöltődését a több hónapos bezártság után. 
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