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5. számú melléklet

Részletes programismertető – „Földforgatók” kategória

A jelentkezés: azok az intézmények jelentkezhetnek, akik részt vesznek a „Földforgatók” – Iskolakert
program Nógrád megyében 2018-2021 című programban.

Kiegészítő eszközcsomag biztosítása:
● az intézmény 200 000 Ft értékű kertészeti kiegészítő eszközcsomagot kap.
Képzés biztosítása:
● az intézmény egy delegáltja ingyenes, 30 órás iskolakert alapozó képzésben részesül.
Kertészeti mentorálás biztosítása:
● az intézmény biokertész szakember segítségét kapja, aki helyszíni látogatás során segít
átgondolni a termesztéstechnológiát, a növényvédelmet, valamint a továbblépési
lehetőségeket, a tapasztalatok alapján írásos javaslatot készít; a program futamideje alatt
az iskolakertben felmerülő további kérdéseket megválaszolja online formában.
Pedagógiai mentorálás biztosítása:
● az intézménynek gyakorlott iskolakert-vezető segít abban, hogy az iskolakerthez kötődő
tevékenyégek szervezésekor mennél sokoldalúbban érvényesüljenek a pedagógiai
szempontok és tovább tudjanak lépni a tantárgyi integráció terén.
A jelentkezés elektronikus úton történik:
1. Elektronikus jelentkezési adatlapot kell kitölteni és beküldeni.
2. A program elektronikus levélcímére (iskolakertfp@gmail.com) kell elküldeni megadott
határidőn belül az alábbi dokumentumokat:
1 db (címére kattintva) letölthető nyilatkozat („Intézményvezetői támogató nyilatkozat”).
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A jelentkezéshez szükséges dokumentumok (adatlap és nyilatkozatok) az alábbi
címen érhetők el:
www.iskolakertekert.hu
Elvárások a bevont intézményekkel szemben
A kiválasztott intézménnyel és az intézmény fenntartójával az Iskolakertekért Alapítvány 3 éves
időtartamra szerződést köt, amelynek részeként (a program tartalmaként kapott eszközöket és
szolgáltatásokat felhasználva) vállalja, hogy:
● megnevez egy iskolakertvezetőt és egy segítőt, akik összefogják és koordinálják az
iskolakert feladatait, tevékenységeit;
● az iskolakert kialakításához és megműveléséhez legkésőbb 2019. április 15-ig hozzákezd;
● az iskolakert fenntartását és az iskolakerthez köthető tevékenységeket az intézmény
minimum 15 diákjával, legalább heti rendszerességgel végzi;
● a program során kapott eszközöket biztonságos helyen tárolja;
● a program során kapott eszközöket 1 évig, az iskolakertet és a hozzá kötődő
tevékenységeket 3 évig (2022. augusztus 31-ig) fenntartja;
● együttműködik egyéni mentoraival (kertészeti és pedagógiai mentor);
● 1 kollégát (lehetőség szerint az iskolakertvezetőt vagy segítőjét) kötelezően delegál az
ingyenes, 30 órás pedagógusképzésre (iskolakerti alapozó képzés);
● a program végén, 2019. június 10-ig a kiíró által megadott szempontok szerinti 2 oldalas
beszámolót állít össze a félév során végzett tevékenységéről, az elért eredményről, és ezt
10 db fényképpel alátámasztva elektronikus úton megküldi;
● egy kollégát (lehetőség szerint az iskolakertvezetőt vagy segítőjét) kötelezően delegál a
program eredménybemutató zárókonferenciájára (várható időpontja 2019. június 24-28i héten).
A programban való részvétel ingyenes, de a kötelező (ingyenes, akkreditált) képzésre és a kötelező
zárókonferenciára való utazás költségét a program nem fedezi.
Információ: iskolakertfp@gmail.com
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