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Részletes programismertető  

ISKOLAKERT   „MENTOR” kategória 

 

A jelentkezés feltétele (a feltételek valós meglétéről a beküldött űrlapon kell nyilatkozni): 

● az intézmény rendelkezzen legalább 150 m2-nyi iskolakerttel, amelyben minimum 

100 m2-nyi a gyerekekkel megművelhető földterület (ösvények, pihenő területek 

nélkül), az iskolakert számára kijelölt hely lehet az iskola területén vagy külső 

helyszínen (pl. önkormányzati tulajdonú vagy magántulajdonban lévő területen); 

● az iskolakert legalább 5 éve működik rendszeresen; 

● az iskolakertet minimum 3 évfolyam használja, heti rendszerességgel; 

● az intézményen belül van kijelölt iskolakert munkacsoport (legalább 3 fő); 

● az iskolakertet nyáron is művelik gyerekek bevonásával; 

● télen is végeznek iskolakerthez köthető tevékenységeket. 

 

A program tartalma 

Eszközcsomag biztosítása: 

● az intézmény legfeljebb 1 000 000 Ft értékű eszközcsomagot kap (az eszközöket 

maga válogathatja össze adott listából, az összeg erejéig), amellyel pótolhatja 

iskolakerti eszközeit, fejlesztheti eszköztárát és iskolakerthez köthető 

tevékenységeinek tárházát (pl. kertészeti eszközök és gépek, szabadtéri tanterem 

elemei, iskolakerti termények feldolgozását segítő eszközök és gépek, 

iskolakerthez köthető természettudományos kísérleteket segítő eszközök, mobil 

üvegház, mozgatható szerszámtároló, stb.). 

Képzés biztosítása: 

● az intézmény egy delegáltja ingyenes 30 órás, „Iskolakerti alapozó” akkreditált 

pedagógus továbbképzésben részesül (lehetőség újabb kollégák bevonására). 

Kertészeti mentorálás biztosítása: 

● az intézmény ökológiai szemléletű kertész szakember segítségét kapja, aki helyszíni 

látogatás során segít átgondolni a termesztéstechnológiát és a növényvédelmet, a 

tapasztalatok alapján írásos javaslatot készít, a program futamideje alatt az 

iskolakertben felmerülő további kérdéseket online megválaszolja. 
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Mentor-szerepre való felkészítés biztosítása: 

● az intézménynek gyakorlott iskolakert-vezető segít abban, hogy iskolakerti 

munkacsoportja felkészüljön a mentor szerepre; 

● 2 napos mentor szemináriumot biztosít az iskolakerti munkacsoport 2 tagjának  

 

A jelentkezés elektronikus úton történik: 

1. Elektronikus jelentkezési űrlapot kell kitölteni és beküldeni, ami ide kattintva érhető 

el. 

2. A program elektronikus levélcímére (iskolakertfp@gmail.com) kell elküldeni 

megadott  

    határidőn belül az alábbi 2 dokumentumot: 

2.1. Támogató nyilatkozat (ISKOLA “MENTOR” kategóriához): itt letölthető. 

2.2. Hozzájáruló nyilatkozat területhasználathoz (ISKOLA “MENTOR” kategóriához): itt 

letölthető. 

 

 

Elvárások a bevont intézményekkel szemben 

A kiválasztott intézménnyel és az intézmény fenntartójával az Iskolakertekért Alapítvány az 5 

éves fenntartási időszak végéig szóló szerződést köt, amelynek részeként (a program 

tartalmaként kapott eszközöket és szolgáltatásokat felhasználva) vállalja, hogy: 

● az intézmény bizonyíthatóan rendelkezik minimum 150 m2-nyi, iskolakerti célra 

elkülönített terület (melyből legalább 100 m2 gyerekekkel megművelt földterület) 

használati jogával a fenntartási időszak végéig, 2026. január 31-ig (Hozzájáruló 

nyilatkozat területhasználathoz); 

● a támogatási szerződésben megnevezi az iskolakert munkacsoport tagjait, akik a 

mentorálási feladatokban részt vesznek; 

● az iskolakert működtetését és az iskolakerthez köthető tevékenységeket beépíti 

pedagógiai programjába, legkésőbb a program futamidejének végéig (2021. 01. 31-

ig); 

● a pályázat futamideje után az eszközöket 1-5 évig (az eszköz értékétől függően), az 

iskolakertet és a hozzá kötődő tevékenységeket 5 évig (2026. január 31-ig) 

fenntartja; 

● együttműködik egyéni pedagógiai és kertészeti mentorával; 

https://forms.gle/GKAGbEWXsFgiAWwM8
https://forms.gle/GKAGbEWXsFgiAWwM8
mailto:iskolakertfp@gmail.com
http://www.iskolakertekert.hu/images/1dok/iskola_mentor_tamogato_nyilatkozat.docx
http://www.iskolakertekert.hu/images/1dok/iskola_mentor_hozzajarulo_nyilatkozat_terulethasznalathoz.docx
http://www.iskolakertekert.hu/images/1dok/iskola_mentor_hozzajarulo_nyilatkozat_terulethasznalathoz.docx
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● 1 kollégát kötelezően delegál az ingyenes, 30 órás akkreditált pedagógusképzésre 

(Iskolakerti alapozó képzés); 

● 2 kollégát (iskolakerti munkacsoport tagjait) kötelezően delegál a mentorfeladatra 

felkészítő mentor-szemináriumra (2 napos rendezvény) 

● az iskolakert munkacsoport tagjai mentori tevékenységük részeként a program 

fenntartási ideje alatt (2026. január 31-ig) évente 1 alkalommal tematikus 

iskolakert szakmai napot szerveznek külső intézmények meghívásával. A program 

keretében megvalósuló nyílt nap megrendezésének határideje 2020. szeptember 

10. 

● az iskolakert munkacsoport tagjai mentori tevékenységük részeként a program 

fenntartási ideje alatt (2026. január 31-ig) Nyitott mentor iskolakertként 

informálódási lehetőséget biztosítanak az iskolakert iránt érdeklődők számára; 

● az iskola honlapján „Iskolakert” menüpontot hoz létre, amelyen belül biztosítja a 

program nyilvánosságát, a menüpontot a fenntartási időszak végéig fenntartja és 

feltölti az iskolakerthez kötődő aktuális híreket, fényképeket, mentorálási 

tevékenységének dokumentumait (szakmai napok meghívói, programjai, 

beszámolói, fényképei); 

● a program végén, 2020. szeptember 15-ig a kiíró által megadott szempontok 

szerinti 4 oldalas fényképes beszámolót állít össze a program során elvégzett 

fejlesztésekről, a fejlesztésekkel elért eredményekről és a mentorálási 

tevékenységről és ezt 15 db fényképpel alátámasztva elektronikus úton megküldi. 

● iskolakerti tevékenységének sajátosságait használva írásos szakmai anyagot készít 

(min. 10 oldal) 2020. december 15-i határidővel, előre egyeztetett tematikával. 

● egy kollégát (lehetőség szerint az iskolakert vezetőjét vagy segítőjét) kötelezően 

delegál a program eredményeit bemutató záró konferenciára, aki az iskolakert 

életképeiből és termékeiből egy bemutatkozó standot rendez be (várható helyszíne 

és időpontja  Budapest, 2021. január ). 

 

A programban való részvétel ingyenes, de a kötelező programokra (akkreditált képzés, 

mentor-szeminárium, zárókonferencia) történő utazás költségét nem fedezi. 
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A kiválasztásnál a bírálók törekednek az országos lefedettségre. Előnyt jelent továbbá, ha az 

intézmény: 

● az első időszakaszban adta be jelentkezését, az időszakaszon belül előbbre helyezkedik 

el (az űrlapok kitöltésének és beküldésének ideje szerint); 

● az intézmény Ökoiskola vagy Örökös Ökoiskola; 

● minél több éve működteti iskolakertjét; 

● az iskolakerti tevékenységeket tanórai keretben is végzi; 

● a bevont évfolyamok száma minél több; 

● minél több gyereket von be az iskolakerti tevékenységekbe; 

● korábban már végzett mentori tevékenységet (nyílt napok, részvétel szakmai 

műhelyeken, stb.). 

 

 

Információ: iskolakertfp@gmail.com 

 

http://iskolakertfp@gmail.com

