PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2015-16
Kedves Kolléga!
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (MKNE) ötödik alkalommal ír ki pályázatot Budapest, és
100 km-es körzetében működő általános- és középiskolái számára a fenntartható életmóddal
kapcsolatos iskolai projektek tervezésére és megvalósítására, az Otthon az erdőben program
keretében.
A program célja,
 hogy a projektet vállaló iskolai csoportok (osztályközösség, szakköri csoport vagy akár az
egész iskola…) minél több időt töltsenek örömtelien a településük közelében található,
lehetőleg erdei (fás) környezetben,


hogy a választott területtel való ismerkedés során gazdagodjon a diákok természeti
környezettel kapcsolatos tudása: ismerjék fel a körülöttük található életközösségének
sokszínűségét, komplexitását, legyen ismerős a természetesség fogalma, illetve értsék az
erdők és a klímaváltozás közti kapcsolatot,



hogy a diákok feltárják annak a környezetnek az a fenntarthatóság szempontjából szemlélt
értékeit és árnyoldalait, amelyben idejük nagy részét eltöltik,



fejlődjenek a célirányos, problémaközpontú gondolkodással kapcsolatos kompetenciáik és
környezettudatos szemléletük,



hogy megéljék, megtapasztalják a csoportos erőfeszítés, együtt-dolgozás örömét, az
egészséges, természetes környezet pozitív hatásait, hogy felismerjék ezek értékeit.

Várt tevékenységek
Az iskolai csoportok tanárukkal közösen válasszanak ki egy lehetőleg fás területet, ahol jól,
„otthon” érzik magukat. A kiválasztott terület a településen vagy közvetlen közelében, budapesti
iskolák esetében az adott, vagy az iskolához közeli kerületben legyen.
Ismerkedjenek meg a kiválasztott területtel (erdő park, liget, patakpart, erdei tisztás, töltés, ...fás
játszótér stb.) mint élőhellyel.
Térképezzék föl a területtel kapcsolatos örömöket, gondokat.
Tűzzenek ki közösen egy célt, amely alkalmas a fenti célok megvalósítására, és egy kiválasztott
probléma, gond megoldására irányul. Készítsenek javaslatot, miképpen orvosolnák a gondot, vagy
hívnák fel a figyelmet azon élőhely fontosságára.
Készítsenek együtt projekttervet (a cél – és annak megalapozottsága -, és a megvalósításhoz vezető
lépések, azok ütemezésének leírásával).
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Ennek a projekttervnek a benyújtásával pályázhatnak az iskolák.
Legyen része a projekttervnek, hogyan tervezik a dokumentáció elkészítését.
A projekt produktuma egyebek közt lehet egy saját maguk által készített öröm-bánat térkép,
melyen – GPS segítségével pontos helymeghatározás után – megjelölik a megismert területen
felfedezett örömöket, bánatokat. Ezen túlmenően összegezzék tapasztalataikat, s a bánatok
esetében a probléma megoldására készítsenek megoldási javaslatokat.
A terepi munkához társíthatók az iskola falai között vagy másutt (akár egy füvészkertben)
megvalósuló, de a témához kötődő programok is.
Pályázók köre:
Általános- és középiskolák Budapest 100 km-es körzetében (az on-line jelentkezési felület csak a
lehetséges településekről teszi lehetővé a regisztrációt).
Sikeres pályázat feltételei:
1. Jelentkezési lap kitöltése on-line formában
(http://mkne.hu/otthonazerdoben/index.php?menu=adatlap), ahol az iskola adatai
kerülnek nyilvántartásunkba.
2. Oktatási projektterv készítése (leírás, ütemezés, költségvetés), melyben részletesen
megtervezik azokat a programokat, melyek az adott erdőterület megismeréséhez vezetnek.
A projekttervet a pályázati lapon kérjük benyújtani, amely Microsoft Word dokumentum
formájában letölthető a program honlapjáról. Kitöltése után kérjük, küldje „doc”
formátumban az otthonazerdoben@mkne.hu e-mail címre, és az eredeti aláírt példányt
papíron a Magyar Környezeti Nevelési Egyesülethez, az ETELE Irodaház, 1119
Budapest, Etele út 59-61.címre. A borítékra kérjük, írják rá: „Otthon az erdőben”!
3. Egy iskolából legfeljebb 1 pályázatot fogadunk el.
4. A diákok életkora a megadott kategórián belüli: 8-15 évesek.
5. A projekt megvalósításának ideje 2015. szeptember 1. és 2016. május 20. közötti időszak
(tehát a már megkezdett tevékenységeket is be lehet venni a tervbe).
6. A kiválasztott terület a településen vagy közvetlen közelében, budapesti iskolák esetében az
adott, vagy az iskolához közeli kerületben van.

A pályázat beküldési határideje:
2015. október 15. éjfél
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Értékelés, szavazás
A beérkezett pályázatokat az MKNE szakmai testülete értékeli. A legjobb 15 pályamű (nyilvános
szavazás nélkül) nyeri el a támogatást.
A szakmai elbírálás során előnyben részesülnek azok a tervek, amelyek










a tervezéstől kezdve csapatmunkára épülnek (pedagógusok, diákok, esetleg szülők,
öregdiákok bevonásával),
minél nagyobb célközönséget érnek el,
a tanévben folyamatos munkát feltételeznek,
problémaközpontúak, akciótervet fogalmaznak meg,
egységes koncepció mentén készülnek,
komplexek (humán és reál tárgyak, az értelmi és érzelmi megközelítés egyensúlya)
az alábbi módszertani segédeszközök valamelyikét alkalmazzák: Élet szigete,
Természetesség mérő (http://mkne.hu/otthonazerdoben/?menu=palyazat) és adatgyűjtő
felület (termeszetessegmero.hu), Beagle honlap adatgyűjtő felülete
(www.beagleproject.org),
figyelnek az IKT eszközök használatára is.

A 15 nyertes iskola díja egyenként:



 bruttó 75 000 Ft anyagi támogatás
egy terepi eszközkészlet és módszertani segédanyagok (85 000 Ft értékben)

A támogatási összeg 75 000 Ft, amely magában foglalja az általános forgalmi adót, a pályázat
elbírálása és az iskolával történő szerződéskötés után, előlegként kerül kifizetésre. A támogatási
összeg az alábbi költségekre igényelhető:
- utazási költség,
- a nevelési tevékenységhez szükséges eszközök, anyagok költsége,
- szervezési költségek (pl. postaköltség, belépti díjak, bérleti díjak).
Mit kínálunk még?
 Az Otthon az erdőben program részeként pedagógusoknak szóló terepi módszertani képzést
hirdetünk meg. Ennek során a résztvevők többek között megismerkedhetnek a fentebb
ajánlott két terepi segédeszköz használatával, iskolai terepi programok tervezésével és a
projektmódszerrel. A pályázatot benyújtó pedagógusok részére a képzés ingyenes.
 A támogatott csoportok munkáját az év során figyelemmel kísérjük, segítjük: az iskolák
közül legalább 2-ben terepi (iskolán kívüli) foglalkozást, legalább 2-ben az iskolához
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kötődően megszervezett foglalkozást tartunk fenntartható életmód témában, melyet az
projektet vezető kollégával közösen alakítunk ki.
2016. május végén módszertani börzét/záró rendezvényt tartunk, melyre a pedagógusokat
és a programban résztvevő diákokat szeretettel várjuk.
A nyertes iskolák az IKEA veledkozosen.hu weboldalán meghirdetésre kerülő szavazáson
vesznek részt. A szavazáson való részvételről később tudunk információt küldeni.

A pályázat zárása, elszámolása, a beszámoló készítésének módja:
 Az iskolai projekt megvalósulását – a tavalyihoz hasonlóan - az mkne.hu/otthonazerdoben
honlap iskolai projektek felületére feltöltött projektleírásokkal, és a hozzá kapcsolódó
fotókkal, feladatlapokkal, az elkészült produktumokkal követhetik nyomon az érdeklődők.
 Az iskola támogatási szerződést köt az MKNE-vel. A kapott támogatással tételesen,
hitelesített számlamásolatokkal kell elszámolni, legkésőbb
2016. június 15-ig a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület felé. Mivel a pályázat elbírálása a
megvalósításra szánt idő alatt zajlik, minden, 2015. szeptember 1. és 2016. május 20.
közötti, a megengedett költségkategóriákhoz tartozó számlát (ld. előző pont) elfogadunk. (A
számlákat az iskola vagy a fenntartó nevére, címére kell kérni.)
 A projekt dokumentáció, illetve az elszámolás hiányos volta vagy elmaradása esetén a
kapott támogatást az iskolának vissza kell fizetnie.
 A projekt folyamatos nyomon követésének módja ebben az évben is a következő: az
mkne.hu/otthonazerdoben honlapra
(http://mkne.hu/otthonazerdoben/index.php?menu=eredmenyek) az MKNE feltölti a
projektterveket. Szintén ezen a weboldalon található feltöltő felületre
(http://mkne.hu/otthonazerdoben/index.php?menu=iskolai_projektek) kell az iskolák által
készített fotókat, részletes projektbeszámolót, a menet közben kidolgozott feladatlapokat és
minden egyéb, az iskola által hasznosnak ítélt dokumentumot feltölteni.
Bővebb információ:
e-mail: otthonazerdoben@mkne.hu,
mobil: 06 20 446 7495 vagy 06 30 5454 033
web: mkne.hu/otthonazerdoben, termeszetessegmero.hu
facebook.com/OtthonAzErdoben
Megvalósítja: www.mkne.hu
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