
Projekt leírás 

Pályázat célja: 

Az iskola hátsó udvarának zöldítése. Jelenleg ez használaton kívüli terület, amely azonban 

alkalmas arra, hogy értékessé alakítsuk. A kialakítandó zöldfelület az ökoszemléletű 

osztályainknak gyakorlati feladatokat adna, a többi diákunknál a természettudományos képzés 

színvonalát emelné.  

 

A pályázat célcsoportja:  

1. A Kölcsey Ferenc Gimnázium teljes tanulói közössége, akik a következő programokat 

tudják megvalósítani a tanösvény látogatásával: 

 szakórai ismeretszerzés  

 érettségire történő felkészülés  

 projektmunka elkészítése 

 diákcsere program szakmai részének megvalósítása  

2. Kiemelt célcsoport: természettudományos szemléletű osztályokba járó diákjaink, akik 

aktív megvalósítói és gondozói lesznek a tanösvénynek.  

3. A természettudományos munkaközösség tanárai, akik a program során új módszertani 

ismeretekkel gazdagodhatnak. 

 

A projekt megvalósításának várható közvetlen és közvetett hatása: 

1. Az eddig használaton kívüli területen biológiai aktivitás kialakítása  

2. Aktív természettudatosságra nevelés, mivel diákokat vonunk be a terület rendezésébe, 

a növények ápolásába. 

3. Ökoszemlélet alakítása, az Ökoiskolai program új elemének megteremtése, a 

komposztálás megtanulása. 

4. A gimnáziumban az élménypedagógia segítségével magasabb szakmai színvonalú 

oktatás megvalósítása. 

5. Diákok, szülők szemléletformálásához történő hozzájárulás. 

6. Belvárosi diákoknak kertgazdálkodási gyakorlati ismeretek nyújtása. 

7. Érdeklődő iskoláknak a projekt bemutatása, ezzel a tapasztalatok disszeminálása. 

 

A projekt illeszkedése a felhívás témaköreihez: 

1. Egy fővárosi iskolában zöldfelület létrehozása, annak gondozása. 

2. Avar és zöldterületi hulladék komposztálásának elsajátítása, megvalósítása. 

3. Önkéntes aktivitás növelése: diákok, pedagógusok és szülők bevonásával. 

4. Iskolai tanösvény létrehozása, fenntartása. 



Belvárosi tanösvény 

(részletes leírás) 

A tanösvényt az iskola mögötti hátsó udvaron szeretnénk megvalósítani, 8 állomással. A 

projekt megtervezése során arra törekedtünk, hogy minél több diáknak, pedagógusnak adjunk 

lehetőséget az alkotó munkára. A költséghatékonyság és az újrahasznosítás is fontos 

szempont volt, hogy a látogatóknak a biológiai ismeretszerzés mellett, könnyen 

megvalósítható ötleteket is nyújtsunk.  

Bár vásárolni is lehetne, de mi saját kezűleg alakítanánk ki és gyártanánk le az állomások 

oktató tábláit és a 3 magaságyást. A lábnyomokat és a röpképeket pedig beton festékkel 

festenénk a járdára és a falra. A tanösvény interaktív használatához feladatlapokat 

készítenénk. 

A tanösvény állomásai:  

1. Növények napos élőhelyen: a mellékelt térképen látható 1. számú állomás bemutatná, 

hogy milyen alkalmazkodási lehetőségek állnak a napos élőhelyet kedvelő növények 

rendelkezésére. Egyúttal ötletadó lehetne erkélyek, ablakok zöldítésére. A 3m x 1,5m-

es magaságyásba ültetett növények, mind szemléltetnék a napos élőhelyet kedvelő 

növények sokféleségét. Tanórák keretében a levéltípusok, a növényi szőrzet, a színek 

tanulmányozására lenne lehetőség (feladatlap). 

2. Fűszerkert: a mellékelt térképen látható 2. számú állomás bemutatná, hogy otthon, a 

háztartásban, a konyhában hasznosítható növények kis helyen is termeszthetőek. Az 

inkább napos élőhelyet kedvelő fűszernövények az árnyékot is elviselik. Példát 

szeretnénk adni a belvárosi apró területek hasznosítására. A 3m x 1,5m-es 

magaságyásba ültetett növények, mind szemléltetnék, hogy milyen széleskörűen 

felhasználhatóak egyes növények. A növényekből vett mintákból az illóolajok 

kinyerésével a kémiai összetétel vizsgálatára nyílna lehetőség (kémia laborvizsgálat). 

Interaktív tanórák keretében „szagminta” alapján növények beazonosítása (feladatlap). 

3. Növények árnyékos élőhelyen: a mellékelt térképen látható 3. számú állomás 

bemutatná, hogy milyen alkalmazkodási lehetőségek állnak az árnyékkedvelő 

növények rendelkezésére. Egyúttal ötletadó lehetne a bérházak közti fényszegény 

területen történő kertépítéshez. A 3m x 1,5m-es magaságyásba és a közvetlenül 

mellette levő talajba ültetett növények, mind szemléltetnék az árnyékos élőhelyet 

kedvelő növények színes világát. Tanórák keretében rendszertani és morfológiai 

ismeretek bővítése: a zárvatermők, a nyitvatermők és a harasztok összehasonlítása, fás 

és lágy szár elkülönítése (feladatlap). 

4. Függőleges kert fűszer-, illetve napkedvelő növényekkel: a mellékelt térképen 

látható 4. számú állomás bemutatná a sokféle módon megvalósítható, kis helyen is 

elférő kerttípusokat, és egyben újrahasznosítási ötleteket is adna. A függőlegesen 

falhoz rögzített, kiselejtezett raklapokba és műanyag palackokba ültetett növények, e 

növények szemléltetnék, hogy mily módon tudjuk színesebbé, zöldebbé varázsolni 

erkélyünket, balkonunkat, esetleg hogyan alakíthatunk ki közös kis kertet a 

szomszédsággal, a belvárosban. Ez az állomás saját kiskertet biztosítana a 4 

ökoszemléletű osztály számára. A diákoknak lehetősége nyílna saját tervezésű, 

telepítésű, gondozású kert kialakítására, mely kreativitásukat, növényélettani 



ismereteiket, rendszerességre és fegyelemre történő nevelésüket is biztosítaná 

(gyakorlati ismeretek, napló vezetés).  

5. Kúszónövény kert: a mellékelt térképen látható 5. számú állomás bemutatná, hogy 

használaton kívüli területeket hagyományos módon is tudnánk zöldebbé tenni. Ezt az 

iskolát körülvevő fal mentén, cserepekbe ültetett kúszónövényekkel valósítanánk meg. 

Tanórán megfigyelhetnénk a különböző kúszónövények kapaszkodási típusait 

(feladatlap). 

6. Odútípusok, etetők: a mellékelt térképen látható 6. számú állomás lehetőséget adna 

az árnyékos élőhelyen kihelyezett madárodúk, megfigyelésére. Ezek menedéket 

biztosítanának a télen itt maradó állatok számára. Az egész év során tartó etetés 

bővítené a természet tapasztalati úton való megismerését a belvárosban élő diákjaink 

számára. Tanórák keretében, történhetne az odúk összehasonlítása, illetve a bennük 

élő állatokkal való párosítás (feladatlap). 

7. Lábnyomok, röpképek: a mellékelt térképen látható 7. számú állomás interaktív órák 

keretében megismertetné a diákságot és a látogatókat a különböző madárfajokkal és 

emlősökkel. Ehhez játékos segítséget adnának az általunk kihelyezett oktató táblák, a 

beton festékkel a járdára festett lábnyomok és a falra festett röpképek, árnyképek 

(feladatlap).  

8. Komposztáló: a mellékelt térképen látható 8. számmal jelzett helyen lenne. Az itt 

elhelyezett komposztáló láda szolgálna a tanösvény élete során keletkező növényi 

hulladék tárolására. Az ökoszemléletű osztályok a lebomló szerves anyagokat 

visszaforgathatnák a növények talajába. Az itt elhelyezett oktatótábla bemutatná a 

komposztálás folyamatát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Munka és ütemterv: 

1. 2018. január 

a.  projekt indítása: partnerek tájékoztatása, szülők értekezleten, diákok szakmai 

órákon, környező iskolák vezetőinek tájékoztatása (felelős: igazgató helyettes, 

szaktanárok) 

b. a terület megtisztítása (felelős: 9.A osztály, Domszky Ildikó pedagógus) 

c. diákok elméleti szemlélet formálása (felelős: szaktanárok) 

d. tanösvény tábláinak elkészítése (felelős: 10.A osztály, Domszky Ildikó 

pedagógus) 

 

2.  2018. február 

a. faanyag beszerzése (felelős: szaktanárok, szülői szervezet szállítói 

kapacitásának segítségével) 

b. ültető ládák előkészítése (felelős: 9.A, Domszky Ildikó szaktanár, Antoni 

Balázs osztályfőnök) 

c. tanösvényhez kapcsolódó feladatlapok elkészítése (felelős: szaktanárok) 

d. eszközök beszerzése (felelős: szaktanárok) 

e. időjárás függvényében talaj előkészítés (felelős: 10.A, Vozár Gábor 

osztályfőnök) 

 

3. 2018. március 

a. magaságyások elkészítése, kihelyezése (felelős: 9.A és 10.A osztály és 

szaktanáraik) 

b. ültetések elkezdése (felelős: 9.A és 10.A osztály és szaktanáraik) 

c. oduk kihelyezése (felelős: 9.A és 10.A osztály és szaktanáraik) 

d. komposztálás elkezdése, tavaszi takarítással egybekötve (felelős: közösségi 

szolgálat keretében bármely iskolai tanuló, szülők) 

 

4. 2018. április 

a. ültetések befejezése (felelős: 9.A és 10.A osztály és szaktanáraik) 

b. ágyások gondozása (felelős: 9.A és 10.A osztály és szaktanáraik) 

c. raklapkert elkészítése (felelős: 9.A és 10.A osztály és szaktanáraik) 

 

5. 2018. május 

a. tanösvény avatása 

b. bemutató foglalkozás tartása 

 

6. 2018. június 

a. pályázat lezárása, dokumentáció összeállítása, pénzügyi elszámolás 

b. PDCA ciklus szerint a pályázat értékelése, következő pályázat előkészítése 

  



Mérhető paraméterek, sikerkritériumok: 

Iskola hátsó udvarában tanösvény kialakítása, 3 magaságyás létrehozása, fűszerkert 

kialakítása, árnyékkedvelő és napos élőhelyet kedvelő növények elhelyezése, kúszókert 

kialakítása, függőleges kert raklapokkal történő megvalósítása, fásítás. (sikerkritérium: fenti 

területek kialakítása mellékelt rajz szerint) 

Tanulói közösség szemlélet formálása. (sikerkritérium: 100 tanuló aktív részvétele) 

Tananyag fejlesztés. (sikerkritérium: tanösvényhez kapcsolódó feladatlapok elkészítése, 

évfolyamonkénti bontásban) 

Gyakorlati feladatokon keresztül természettudományos ismeretek alakítása. (sikerkritérium: 

tantárgyi értékelés során jeles osztályzat szerzése, pozitív megerősítés) 

Tanárok új módszertani ismeretének bővítése, belső tudás megosztás. (sikerkritérium: 

megvalósult munkaközösségi értekezlet) 

Tanösvény látogatottsága, élménypedagógiai használata. (832 kölcseys diák, érdeklődő 

iskolák tanárai) 

Közösségi szolgálat teljesítése. (minimum 100 óra teljesítése a tanösvény kialakítása során) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terület jelenlegi állapota (fényképek)  

          


