
Ökoiskolai beszámoló-2020-21. 

 

Erre a tanévre is rányomta bélyegét az online-időszak. A programok egy része elmaradt, volt amit 

más formában meg tudtunk tartani. 

 

1. Az iskola a hátsó bejáraton keresztül, avagy a hulladék útja program – Az első osztályfőnöki órára 

sor került. 

A második osztályfőnöki óra – Az Aries Kft-nél tett látogatás:– 5.a, 5.b, 6.b, 9.ny osztály látogatása 

elmaradt. 

 

2. A saját rendezvényeink folyamatosan zöldülnek. (a saját pohár, félig még jó papír használatát, 

amennyiben lehetséges saját készítésű sütemények, szendvicsek kínálása (diáknap) 

 

3. A madárgondozást ebben a tanévben is a tanulószoba diákjai végezték. A rovarhotelt a biológia 

orientációra járó gyerekek tartják rendben. 

 

4. SULIZSÁK /Zoknicsere program elmaradt.  

 

5. Ökotudatosság kérdőív a kollégák számára elkészült – kitöltése még nem történt meg. 

 

6. BKTN -elmaradt. 

 

7. A 9-es erdei iskola régi helyszínen évek óta kialakult tartalommal, teljesen új metodikával szerveztük 

meg  (Czita Zoltán kollégánk révén gamifikációs módszert alkalmaztunk) Csattogó-völgyben. A 

tábor lebonyolítása során az idevágó járványügyi előírásokat be kellett tartani, az osztályokat külön 

kellett kezelnünk, ezért az évfolyam összerázása csak korlátozottan valósulhatott meg. Az utóbbi 

évek legsikeresebb erdei iskolája volt a gyerekek és a kollégák visszajelzései alapján. Bekerült az 

OH Bázis iskolai programja lett. Részt vett Sete Krisztina a Kölcsey Tudományos Diák és Didaktikai 

Konferencián Szatmárnémetiben. 

 

8. Az online oktatásnak előnyei is voltak. Előtérbe kerültek a projekt módszerek. Több 

tantárgyból is, sok osztályban készítettek a gyerekek különböző digitális projektterméket. 

 

9. A Városi iskola idén elmaradt.  

 

10. A Ballagásra ebben a tanévben jún. 16-án került sor az iskola udvarán. Rendkívül kreatív díszítő 

elemekkel (esernyők) és minimális hulladékkal. 

 

11. Az 5-es erdei iskolát Szigethalmon az Ifjúsági Élménytáborba szerveztük napközis formában. Nem 

vállalkoztunk elutazós táborra. A helyi lehetőségeket felkutatva, helyi szervezetekkel felvéve a 

kapcsolatot teljesen új, a helyi értékeket, élőhelyeket megismertető foglalkozásokat szerveztünk. Új 

programelemek és: Erdészet-Ráckevei Erdészet, Biokert-Szigethalom Közösségi Biokert, Úszóláp-

Dr. Balogh Márton-Dr.Zöld-Balogh Ágnes Úszólápkutatók, Olajszennyezés- Közép-Duna-völgyi 

Vízügyi Igazgatóság Sárkányhajózás - Merkapt-Mekler László Sport Egyesület Dunavarsány, 

Komplex és fejlesztő társasjáték, Régi program új foglalkozás tartóval: Hol laknak a madarak?, 

Erdőismeret-MME 

Az erdei iskolával kapcsolatban cikk fog megjelenni a Kiváros c. folyóiratban, Bázis iskolai programba 

benyújtottuk a leírását (Hajdú Zsuzsa). 

 

 


