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„Az Alföldnek üzenem…” 
TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0526 

 

„Az Alföldnek üzenem…” projekt az Orczy Anna Általános Iskolában 

Beszámoló a projekt megvalósulásáról 

 
Az Orczy Anna Általános Iskola a Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézményével közösen, sikerrel 

pályázott a TÁMOP 3.1.4.C-14-es projektben. Célunk a projekttel az volt, hogy a tanulók környezeti 

nevelésének elősegítése érdekében, Erdei iskolai programot valósítson meg 1-4. évfolyamon. A program 

során alsó tagozatos gyermekeink megismerkedhettek a szűkebb és tágabb környezetünkkel. Az 

évfolyamoktól függően volt olyan csapat, akik Tiszapüspökiben, az Ördögszekér Oktató Központban járt, 

volt, aki a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumot fedezte fel, s volt aki szűkebb környezetünk, a Holt-Tisza 

környékének élővilágával, a háziállatokkal ismerkedtek meg a Kavicsos Szociális Szövetkezet jóvoltából. 

Színesítette a gyerekek mindennapját számos sport program, hintózás, sátorozás, bográcsban főzés, 

tábortűz is. A programok tervezésénél elsődleges szempontunk volt a későbbi fenntarthatóság biztosítása. 

A projektünk másik célja volt, hogy a felső tagozaton az iskolai idegen nyelv tanításnak a délelőtti órák 

oktatás szervezési módjaitól eltérően más módon is érzékenyítsük a gyerekek motivációját. Az idegen 

nyelvi program keretében a legjobban tanuló 5. évfolyamos tanulók nyelvi táborban vehettek részt, 6-8. 

évfolyamon pedig nyelvi témaheteket szerveztünk. Intézményeinkben az angol és német nyelv tanulására 

van lehetőség, ezért ebben a körben szerveződtek a rendezvények. Vetélkedtek a sportban, az elméleti 

tudásban, láttak részben idegen nyelvű kulturális előadásokat, moziban jártak, kiránduláson vettek részt 

nevezetes helyeken (Budapest, Eger, Szolnok). A nevelők lelkesen tették a dolgukat, hogy a tanulók szép 

élményekkel térhessenek haza mindennap. A pályázat fenti programok megvalósításán túl, lehetőséget 

teremtett eszközbeszerzésre, mely során mindkét iskola kerékpárokkal, sátrakkal, kirándulásokhoz, 

táborozásokhoz szükséges eszközökkel gazdagodtunk. A pedagógus továbbképzéseken vettek részt. Az 

alsó tagozatos tanítók a környezeti neveléssel kapcsolatos témakörben, a felsős nevelőink az iskolai 

konfliktuskezelés témakörében tettek szert új ismeretekre. A projekt elszámolható költsége 20 millió Ft 

volt. A projekt megvalósítási időszaka 2015. május 1. -2015. október 31-ig tartott. A fenntartási időszak 5 

év, de reményük megvalósított programjaink iskolánk hagyományává fognak válni.  

Ezúton köszönöm meg a pályázatba bevont pedagógusok szakmai munkáját, melyek garantálták a 

programok hatékony lebonyolítását. 
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