Mecsekerdő Zrt. Mókus Suli
Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza
7628 Pécs - Árpádtető
Telefon 72/518-120 fax: 72/ 518- 122
Honlap: www.mecsekerdo.hu
E-mail: mokussuli@mecsekerdo.hu

Tisztelt erdei iskola Kísérő Tanár!
Kérem, hogy töltse ki az alábbi megrendelőt annak érdekében, hogy minél többet tudjunk meg
arról(azokról) az osztály(ok)ról, amely(ek) 3-5 napos minősített erdei iskolai programot kér(nek) tőlünk.
Önöknek lehetőségük van kidolgozott moduljaink közül saját igényeiknek megfelelő programot is
összeállítani. Kérem, hogy a megrendelő pontos kitöltésével segítse munkánkat.

Megrendelő
a Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza minősített (több napos) erdei iskolai programjához
Az intézmény neve, címe, elérhetősége:
(tel., fax, e-mail)
Az intézmény OM azonosítója:
Az intézmény fenntartója:
Számlázási cím, adószám:
Csoportvezető neve, elérhetősége:
(tel., e-mail)
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
(tel., e-mail)
Osztály:
Létszám:
Érkezés időpontja:
Távozás időpontja:
(nap, óra)
(nap, óra)
Programcsomagok:
Erdei iskolai csoportoknál 20 fő fölött 1 fő pedagógus szállás díja Szolgáltatás díja
Létszám
ingyenes.

Alsó tagozat 3 napos program - Amiről a Mecsek mesél
(A program tartalmazza a 2 éjszakai szállás, a 7 étkezés - napi
háromszori étkezés – és a 3 nap program díját)

12 000 Ft/fő

Alsó tagozatos 5 napos program - Erdő Anyó meséi
(A program tartalmazza: 4 éjszaka szállást, a 13 étkezés és 5 nap
program díját)

22 650 Ft/fő

Felső tagozatos 5 napos program - Hegyen völgyön át
(A program tartalmazza: 4 éjszakai szállást, 13 étkezést és 5 nap
program díját)

A programcsomagot igénybevevő csoportoknál pedagógusok
3 napos program díja
20 fő fölött 1 pedagógusnak kedvezményesen

22 650 Ft/fő
9 900 Ft/fő
4 700 Ft/fő

A programcsomagot igénybevevő csoportoknál pedagógusok
5 napos program díja

18 900Ft/fő

20 fő fölött 1 pedagógusnak kedvezményesen

8 500 Ft/fő
Mindösszesen:

1

Mecsekerdő Zrt. Mókus Suli
Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza
7628 Pécs - Árpádtető
Telefon 72/518-120 fax: 72/ 518- 122
Honlap: www.mecsekerdo.hu
E-mail: mokussuli@mecsekerdo.hu

Részt vesz-e szülő is az erdei iskolai Igen / Nem
Létszám:
programokon?
A programon résztvevő pedagógus(ok) és tanított tantárgyaik (tanítóknál főtárgya):
Az erdei iskolai program résztvevői között van-e különleges bánásmódot igénylő gyermek
(pollenallergiás, asztmás, kerekes székes, mozgáskoordinációs, problémákkal küzdő, SNI-s,
étel-intoleranciában szenvedő stb.) Ha igen, kérem, írja le!

Megfelel-e a csoportnak az általunk összeállított
program?
Igen
Nem
* A felkínált program az 1. mellékletben
olvasható.
Ha nem felel meg, akkor a felkínált modulok közül melyeket kéri? Kérjük, töltse ki a táblázatot a kért
modulok megjelölésével! *A 3 napos program esetén a modulok száma maximum 4, az 5 napos program
esetén a modulok száma maximum 8 (egy modul 4*45 perces).

1.nap

2.nap

délelőtt
délután
délelőtt
délután

3.nap

délelőtt
délután

4.nap

délelőtt
délután

5.nap

délelőtt
délután

ajánlott modul
megérkezés

választott modul

alsós 3 napos – Az öreg tölgy meséi
alsós 5 napos – Amiről a térkép mesél
felsős 5 napos – Térképen a Mecsek
alsós 3 napos – Bagoly bácsi meséi
alsós 5 napos – Amiről a fák mesélnek 1.
felsős 5 napos – Lábunk alatt a talaj
alsós 3 napos – Pataklakók meséi
alsós 5 napos – Amiről a fák mesélnek 2.
felsős 5 napos – Az erdő növény világa 1.
alsós 3 napos – Készítsd magad!
alsós 5 napos – „Mátyás-madármesék” 1.
felsős 5 napos – Az erdő növény világa 2.
alsós 5 napos - „Mátyás-madármesék” 2.
felsős 5 napos – Az erdő állat világa
alsós 5 napos – Pataklakók meséi
felsős 5 napos – Vízi világ
alsós 5 napos – Készítsd magad!
felsős 5 napos – Készítsd magad!
alsós 5 napos – Amiről Hetvehely mesél
felsős 5 napos – A múlt nyomában

hazautazás

A programokról bővebb információ kérhető:
e-mail: mokussuli@mecsekerdo.hu
Scheitler Adrienn 30/66-30-924, scheitler.adrienn@mecsekerdo.hu
2

Mecsekerdő Zrt. Mókus Suli
Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza
7628 Pécs - Árpádtető
Telefon 72/518-120 fax: 72/ 518- 122
Honlap: www.mecsekerdo.hu
E-mail: mokussuli@mecsekerdo.hu

………………………., 201 …………………….

……………………………………………
aláírás

1. melléklet:
Minősített erdei iskolai programjaink:
A programokat alkotó modulok 4*45 perces foglalkozásokat foglalnak magukba.
Alsó tagozat 3 napos program - Amiről a Mecsek mesél
 Az öreg tölgy meséi – Az erdő növényvilága
 Bagoly bácsi meséi - Az erdő állatvilága
 Pataklakók meséi – A patak élővilága, makrogerinctelenek vizsgálata
 Készítsd magad! – Kézműves foglalkozás
Alsó tagozatos 5 napos program - Erdő Anyó meséi
 Amiről a térkép mesél – Tájékozódási, térképészeti alapismeretek
 Amiről a fák mesélnek – Az erdő növényvilága (8*45 perces foglalkozás)
 „Mátyás - madármesék” – Az erdő állatvilága (8*45 perces foglalkozás)
 Pataklakók meséi – A patak élővilága,
 Készítsd magad! – Kézműves foglalkozás
 Amiről Hetvehely mesél – Helytörténeti és néprajzi felfedezések a faluban
Felső tagozatos 5 napos program - Hegyen völgyön át
 Térképen a Mecsek – Tájékozódási, térképészeti alapismeretek
 Lábunk alatt a talaj – A talaj keletkezése és élővilága
 Az erdő növény világa (8*45 perces foglalkozás)
 Az erdő állatvilága
 Vízi világ – A patak élővilága, makrogerinctelenek vizsgálata
 Készítsd magad! – Kézműves foglalkozás
 A múlt nyomában – Helytörténeti és néprajzi felfedezések a faluban
Választható moduljaink felső tagozatosok számára:
 Erdőgazdálkodás – Az erdészek munkája, erdőgazdálkodási alapismeretek, játékok
 Energiák használata a mindennapokban – Energiahordozók, megújuló energiahordozók
használata a mindennapokban és az Erdő Háza ökoházban
 Víz, víz, tiszta víz – A víz és az élet kapcsolata, bolygónk vízkészlete és annak megoszlása,
a szennyvíz keletkezése és kezelése, hogyan gazdálkodjunk jól környezetünk vízkészletével
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