Beszámoló 2019/2020. tanév munkájáról

Ebben a tanévben jelentős változások történtek az iskolánk életében.
Lengyelné Nagy Margit kolléganő nyugállományba vonult, így „gazdát” kellett keresni az
ökoiskolai tevékenységünk továbbviteléhez. Már szeptemberben éreztük Margit hiányát, aki
nagyon flottul irányított, szervezett, dokumentált, fontos háttérmunkát végzett. Az
intézményvezetés Tolnai Erzsébet kolléganőt kérte meg a feladat ellátására. Erzsi régóta
szívügyének tekinti ezt a munkát, aktívan részt vett eddig is ebben a tevékenységben. Gyesről
visszajött Tóth-Pliska Ágnes, aki szintén aktív tagja volt és maradt ennek a kis csoportnak. Nem
írhatok munkaközösséget, mert arra sajnos nem kaptunk engedélyt a tankerülettől.
Így indultunk szeptemberben, és még nem sejtettük, hogy a pandémia miatt minden átalakul,
változik, elmarad.
A tanító nénik élenjártak a tantermek dekorálásában, de a felsősök is megújult, a
körülményekhez képest (még vannak 100 éves ablakaink) szép termekkel várták a
tanítványokat. A tantermek megteltek virágokkal már az első hónapban, sok szülő küldött be
növényeket.
Meghirdettük a szelektív hulladékgyűjtést is. Ebben a tanévben már nem gyűjtöttük a
kupakokat, mert nagyon nehézkessé vált az elszállításuk. De továbbra is gyűjtünk elemet, és
évente kétszer papírt. Sajnos a tavaszi papírgyűjtés elmaradt az iskolák bezárása miatt.
Beindítottuk a természetjáró BÁR-KI túrát is, ami februárig működött. A környezettudatos
szemléletet rengeteg programmal, példamutatással próbáltuk továbbadni, elültetni a
gyerekekben.
Megtartottuk a hagyományos programjainkat, újakat is bevezettünk. Rendszeressé tettük az
érzékenyítő programokat alsó tagozaton, tervezzük a felső tagozatra is kiterjeszteni. Kiemelten
kezeljük a másság elfogadását, ennek megélésében segítségünkre volt a Veni Vidi Vici
Alapítvány munkatársa is. Több osztály is részt vett az alapítvány által meghirdetett
programban, plakátokat készítettek. Petőné Herman Noémi alsós intézményvezető-helyettes
mesterprogramját kezdtük el megvalósítani.
Változtattunk az egészségnapon is, színes hétre kereszteltük. Minden nap valamelyik
tápanyagra épült. Zöldség, gyümölcs, magvak, zsírok, olajok, fehérjék, szénhidrátok, ezekhez
rendeltünk színeket, fehérjék pl: fehér, stb. Adott napon, adott színben kellett jönni, adott
tápanyagnak megfelelő reformbüfét kellett berendezni. A tápanyagokat verssel, plakáttal kellett

reklámozni. Nagyon tetszett a gyerekeknek a megújított program, lelkesek voltak, jól érezték
magukat. Jövőre hasonló formában szervezzük az egészségnapot.
Összetartásról, egymás segítéséről, az iskola image-nek megőrzéséről szólt több programunk.
Sajnos az egyik kórusvezetőnk kórházba került, hosszabb időre betegállományban volt, de a
kollégák kérés nélkül álltak a helyére, a meghirdetett programokat megpróbálták a legjobb
tudásukkal megszervezni, megvalósítani. Köztük volt a Bárdos találkozón való fellépés, a kórus
felkészítése a megmérettetésre, vagy az Ifjú zenebarátok koncert megszervezése. Köszönet a
kollegialitásért, a helytállásért.
Folytatódott a NATURHIST programsorozat egészen tavaszig. Színvonalas, megfizethető
utakat szerveznek, a gyerekek élvezik.
A napközis programok a szokásos módon, kreatívan, vidáman zajlottak.
A felsőben elindultak a gazdasági ismeretek oktatási programok külsős szakemberek
bevonásával. Nagyon hasznos tudásra tesznek szert a gyerekek, pl.: takarékoskodás, családi
pénzügyi tervezés.
A nemzeti ünnepeinket a szokásos színvonalas műsorokkal ünnepeltük meg. A március 15.
műsor már felvétel formájában jutott el az osztályokhoz a kialakult járványhelyzet miatt.
A szokásos iskolahívogatóból még a Bocsoda megvalósult, de a Pipitér már elmaradt.
Március közepétől kezdődően hirtelen átálltunk az online oktatásra. Ennek megszervezése,
megvalósítása rengeteg energiánkat, időnket vett el, nem maradt kapacitásunk a programok
online térben történő megvalósítására a legtöbb esetben.
Sajnos elmaradt a nyolcadikosok faültetése is, reméljük, hogy jövőre már folytathatjuk a
hagyományt.
Változatos programokkal, hagyományaink megtartása mellett, újak bevezetésével végeztük
nevelő munkákat, amelynek március közepén vége szakadt. Nagyon reméljük, hogy ősztől
visszaáll az életünk a régi kerékvágásba, normál körülmények között tudunk működni. Azt
mindenképpen érdemes végiggondolnunk, hogy ha rákényszerülünk, akkor online formában
hogyan tudunk programokat megvalósítani.
Dunakeszi, 2020.06.15.
Tolnai Erzsébet

