PÁLYÁZATI LAP - 2013
AZ ISKOLA
Neve: KLIK – Kandó Téri Általános Iskola 203012
Címe: 1182 Budapest Kandó tér
Résztvevő diákok száma: 50 fő
Korosztály: 8 - 12
Osztály
szakkör
egyéb: (a megfelelő aláhúzandó)
Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 2 fő
Kapcsolattartó neve: Kovácsné Tóth Irén
Kapcsolattartó e-mail címe: titkarsag@kandoiskola.t-online.hu

A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA
1. A projekt rövid, frappáns összegzése (max 300 karakter), mely a
weboldalra kerül ki abból a célból, hogy az IEKA Family tagok tájékozódhassanak a tervezett projektről. Kérjük,
mellékeljen a pályázathoz elektronikusan egy maximum 800x600 px felbontású fotót, melyet szintén ezen a
weboldalon teszünk közzé.
2. A projektterv részletes (maximum 3 oldal) leírása, melyben kitérnek az alábbiakra:
a) a projekt célja (magyarázva ennek indokoltságát is)
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1. A projekt rövid összegzése: A természetjárás iskolánktól nem idegen, hiszen évek óta járjuk Budapest és
környékének erdeit, hegyeit, szervezett iskolai túrák keretében, ahová szülők és gyerekek egyaránt szép számmal
jönnek. Ezért jelentkeztünk erre a pályázatra. Komplex együttműködésre épülő foglalkozások keretében a
valóságos erdei környezettel való élményszerű találkozás alkalmaival feltérképezzük a Péterhalmi - erdő
iskolánkhoz közeli részét. A terepgyakorlatokon végzett tevékenységeinkkel arra szeretnénk rávilágítani, hogy az
erdei életközösség minden tagjának fontos szerepe van az adott rendszerben. A gyerekek tekintsék értéknek az
erdő biodiverzitását, gondolkodjanak rendszerben és ismerjék fel önmaguk felelősségét a természeti értékek
vonatkozásában.
2. A projektterv részletes leírása.
a) a projekt célja: minél több gyerek ismerje meg a kiserdő történetét, domborzatának, éghajlatának viszonyait, az
itt élő növény- és állatfajokat. Legyen rálátásuk az ember és a természet kapcsolatára, az erdő életünkben betöltött
szerepére. Mindezt integrálva, személyessé téve.

Iroda: 1113 Bp, Zsombolyai u. 6. T/F: 321-4796
Postacím: 1519 Bp., Pf. 392
mobil: 06 20 446 7495

www.mkne.hu
mkne@mkne.hu

www.mkne.hu/otthonazerdoben
otthonazerdoben@mkne.hu

PÁLYÁZATI LAP - 2013
b) tervezett tevékenységek lépésről lépésre, helyszínek, felelősök, határidők, eszközigény megjelölésével
(táblázatos formában)

Feladatok,
tevékenységek

Idő

Helyszín

Ráhangolódás,
az érintett alsós
csoportok
kimennek az
erdőbe,
majd
élményrajzot
készítenek,
melyeket a
faliújságon
bemutatunk.
Meghirdetés:
Hagyományőrző
napunkhoz
kapcsolódva
az osztályok egy
– totót töltenek ki
az erdőnkről
Erdésszel
közösen

09.04.
09.05.

Péterhalmi
erdő

Felelős
Tanítónők
és
Kovácsné
Tóth Irén,

Segítők
Öko
szakkör
vezetők

Eszköz
Névsor

Anyag

rajzlap színes
ceruza –zsírkréta

Siker

Ha minden
alsó tagozatos diák a
megadott témában
rajzol.
MEGVALÓSULT,
kedvelt, sikeres
program volt.

09.14.

09.18.

Tornaterem

Péterhal-mi
erdő

Gálné
Kálmán
Aranka,
Kovácsné
Tóth Irén,
Tímár
Margit
Kovácsné
Tóth Irén
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Alsó tagozatos
intézményveze
-tő - helyettes

Molinó

29 db totó
Juracsek
Ferenc

www.mkne.hu
mkne@mkne.hu

festékszóró,
nyomtatópapír
színes karton
filctoll

karton,
GPS,
www.mkne.hu/otthonazerdoben
otthonazerdoben@mkne.hu

Molinó elkészül
Jól kitöltött totók
MEGVALÓSULT
A vaktérkép elkészülte
MEGVALÓSULT, de
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kijelöljük a
leszűkített
megfigyelésre
szánt területet.

(fő erdész)

nem maradéktalanul,
hiszen a 8 évesek még
a diákmentorok és
felnőtt segítségével is
nehezen boldogultak a
vaktérképpel.

kamera,
fényképező
gépek

sokszorosított
anyag

Természetesség
mérő használata

Életszigete
használata
Mérések végzése:
szél, csapadék,
páratartalom,

09.25.

10.02.
10.09.

Péterhalmi
erdő

Péterhalmi
erdő
Péterhalmi
erdő

Kovácsné
Tóth Irén

Kovácsné
Tóth Irén
Kovácsné
Tóth Irén
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Nyugdíjas
pedagógus

Gálné Kálmán
Aranka
Meteoroló-giai
Állomással
kapcsolat
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Javaslat a jövőre:
több terepgyakorlat és
térképismeret
beiktatása

Természetes
ség mérő,
ceruza,
füzet

Minden gyerek érti a
használatát

Életszigete

Tudják használni

kamera

MEGVALÓSULT,
népszerű – a
csomagban kapott
természetességmérő
minősége
kifogástalan, nagyon
jó vele dolgozni.
MEGVALÓSULT,
Meteorológiai
adatbázis
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Saját mérések és azok
dokumentálása

MEGVALÓSULT –
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szülői segítséggel, kis
csoportokban

hőmérséklet, talaj
Madártoll és
termésgyűjtés és
azonosítás

10.16.

Gyógynövények
gyűjtése és
azonosítása

11.06

Péterhalmi
erdő

Péterhal-mi
erdő

Kovácsné
Tóth Irén

Kovácsné
Tóth Irén

Kövi Zsombor

Kövi Zsombor

változás:
03.19.

Tégelyek,
zacskók
dobozok
határozók
Dobozok,
zacskók
metszőolló,
kesztyű,
határozók

Minél több nyom
gyűjtése

Tollrajzhoz
karton, tus

Minél többféle
csipkebogyó, kökény
stb. gyűjtése

Plakátok
ismertetők
készítése

Az iskola
honlapján
megjelenés

Gyógynövények
gyűjtése és
azonosítása

11.06

Péterhal-mi
erdő

Kovácsné
Tóth Irén
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Kövi Zsombor
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MEGVALÓSULT

Dobozok,
zacskók
metszőolló,
www.mkne.hu/otthonazerdoben
otthonazerdoben@mkne.hu

MEGVALÓSULT –
részben, mert
tavasszal került erre
sor, a
pongyolapitypanggal
dolgoztunk
mélyrehatóan; a
szárát, a levelét és a
virágát vizsgáltuk,
valamint májtisztító
salátát készítettünk
belőle. feladatlap és
egyéb dokumentáció a
mellékletben található.
Minél többféle
csipkebogyó, kökény
stb. gyűjtése

MEGVALÓSULT,
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Az ember és az
erdő kapcsolata.
Térképkészítés,
emberi nyomok
rögzítése (pl.:
szemétlerakás)

11.13.

Kedvenc fáról
kutatómunka
Angol nyelvre
fordítás

11.20.

Péterhal-mi
erdő

Kovácsné
Tóth Irén

kesztyű,
határozók
Kövi Zsombor, GPS,
Cseke
kamera
Dominik

sikeres program volt.
Az erdőtől idegen
emberi nyomok
azonosítása és felvételen
rögzítése.

MEGVALÓSULT –
részben: a gyerekek
maguk készítettek
fotókat az erdőtől
idegen, ember által
odahordott
anyagokról,
tárgyakról. Képek a
mellékletben.
Tanterem

Kovácsné
Tóth Irén
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Szaktanárok
Angol és
humán
munkaközösség
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Karton,
számítógép,
nyomtató,
könyvtár
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Ha tudományos és
művészi szempontból
megjelenik a tölgyfa.

MEGVALÓSULT a
6.c osztályos
diákmentorokkal és az
osztályfőnökükkel:
Popp Liliána, Koncsik
Katinka, Töreki
Dániel, Kövi
Zsombor, Róza Márk;
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Kónyáné Hargitai
Anita of.
Előadó
meghívása
madártani
intézetből, ha a
pályázat
anyagilag engedi

12.11.

Iskola

Kovácsné
Tóth Irén

változás:
előadó
személye és
az időpont:
05. 16.

Ha meg tudunk hívni
egy előadót.

Cseke
Dominik, Kövi
Zsombor

Madáreleség
vásárlása

Karton, filc

Madáretetés

01.08.

Iskola

Kovácsné
Tóth Irén

Gálné Kálmán
Aranka

02.19én is
megva
lósult
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Ha kihelyezésre kerül a
madáretető és madáreleség

Kiállításhoz
paraván,
www.mkne.hu
mkne@mkne.hu

MEGVALÓSULT,
sikeres interaktív
program – Aprólépés
csapat Harmónium
Egyesület előadói – a
begyűjtött ember által
„termelt” hulladék
szelektív
válogatásának
stratégiáival
ismertették meg a
gyerekeket.

www.mkne.hu/otthonazerdoben
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MEGVALÓSULT –
szülői segítséggel; új
madáretetők és
felújított régiek
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kartonok, feladatlapok

kerültek ki a
Madárbarát kertünkbe;
madárpudingot
készítettek a gyerekek
és a felnőttek egyaránt

Történelmi háttér
– az elmúlt 200
év áttekintése

02.12.

Iskola

Kovácsné
Tóth Irén

Gálné Kálmán
Aranka

Könyvtár,
Laptop

Plakát és térkép
beszámolók és
készülnek.
Nem valósult meg, mert
rövid volt az idő a
hiteles források
felderítéséhez, az
anyagok felkutatásához.
A gyerekek is
szívesebben törődtek
ekkor már az erdő
jelenével, mint a
múltjával, ezért az itt
honos madarakat
azonosítottuk.
Kiemelten
foglalkoztunk a
harkállyal.

Hang-, szín- és
illattérkép
készítése

03.05

Péterhalmi
Erdő

Kovácsné
Tóth Irén

Gálné Kálmán
Aranka

Kamera

Sok gyerek meg tudja
hallgatni a helyszínen
rögzített hangokat.

MEGVALÓSULT –
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az érdeklődő,
fogékony gyerekek a
szüleikkel, nagyobb
testvérekkel egy
előzetesen kijelölt kis
területet vizsgáltak
meg. Népszerű,
sikeres program volt.
Az időjárás
függvényében
újra
elvégezzük a
természetesség
mérést

03.04.

A projekt zárása

04.22

Iskola

Kovácsné
Tóth Irén

változ
ás:
05.16án
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A Föld napja
program
szervezői

Az iskola
honlapján
az anyag
bemutatása

Az őszi és tavaszi
viszonyok rögzítésre
kerülnek.

vetélkedő

Ha a gyerekek meg
tudják fogalmazni a
jövő feladatait.

MEGVALÓSULT- a
gyerekek már
magabiztosan és
hozzáértéssel
használják a
természetességmérőt.

MEGVALÓSULT –
nagy iskolai
rendezvényen – A
programot
meglátogatta Valenta
Ferencné az MKNE
képviseletében.
www.mkne.hu
mkne@mkne.hu
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c) a projekt zárása, produktuma/i: záró videó, az éves munka anyagának a kiállítása
d) a projekt dokumentálásának tervezett módja/i: 6. osztályos tanulók által készített rövidfilm a projectről
e) a projekt tervezett értékelésének módja: vetélkedő
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A PÁLYÁZAT TÉTELES PÉNZÜGYI TERVE
Az elnyert támogatás kizárólag ezekre a költségkategóriákra fordítható. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a
pénzügyi keret a projekt szakmai megvalósulását hivatott segíteni (pl. nem áll módunkban étkezési hozzájárulást
adni, de pl. belépők, szakmai vezetés díja betervezhető). A táblázatot tételesen és átláthatóan, minél pontosabban
kérjük kitölteni.
ANYAG, ESZKÖZ
rajzlap (100 db)
színes ceruza (2 doboz)
zsírkréta (3 doboz)
festékszóró (2 db)
nyomtató papír (2 cs)
színes karton (10 db)
fehér karton (10 db)
fényképezőgép (2 db)
filctoll (2cs)
tus (2 ü)
képkeret (20 db)
madáreleség
sokszorosítás (50 oldal)
ÖSSZESEN:
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KÖLTSÉG
1500 Ft
1000 Ft
3000 Ft
3000 Ft
2000 Ft
3000 Ft
2000 Ft
40000 Ft
2000 Ft
1000 Ft
6000 Ft
10000 Ft
500 Ft
75000 Ft
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KÖLTSÉGKATEGÓRIÁK
UTAZÁSI KÖLTSÉG:

OKTATÁSI ESZKÖZ- ÉS ANYAGKÖLTSÉG:
SZERVEZÉSI KÖLTSÉG:

TERVEZETT ÖSSZEG

0FT
75000 FT
0FT

Kelt:Budapest.............................…………., 2013. szeptember.............................. hó .20..... napján

P.H.
__Kovácsné Tóth Irén_
a projekt felelőse
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_Magyar Márta__
a pályázó intézmény vezetője
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