Az Iskolakertekért Alapítvány pályázata kertet működtető közösségek részére az
Agrár Marketing Centrum támogatásával
Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely olyan közösség, mely kertet művel gyerekek
aktív bevonásával, saját területen vagy külső helyszínen és a pályázó tagja az Iskolakerthálózatnak.
Az Iskolakert-hálózathoz való csatlakozás módja itt olvasható:
www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/csatlakozas
Pályázat célja:
Az iskolakertek tanítanak, nevelnek, táplálnak, megtartanak, ablakot nyitnak a valóságra,
lecsendesítenek, elvarázsolnak, megihletnek, és még sorolhatnánk hosszan 😊

A lehetőségek az iskolakertben szunnyadnak, és hogy mit hozunk ki belőle, milyen arcait
mutatja meg számunkra és gyerekeink számára az csak a kreativitásunkon, innovatív
hozzáállásunkon múlik.

Jelen pályázat célja, hogy megtalálja és elismerje a legkreatívabb iskolakerteket
működtető közösségeket és azokat egy figyelemfelhívó / tájékoztató videó formájában
a nagyközönség számára láthatóvá tegye!
Ezt a célt szolgálja majd a 2017. szeptember 21-24-i OMÉK rendezvény keretében történő
közönségszavazás és díjátadó is, ahol a legjobb három pályaművet díjazzuk!
A pályázati anyagok elbírálásának módja:
- az Iskolakertekért Alapítvány a beérkező, összes érvényes pályázati anyag közül
kiválasztja a tovább jutó 10 pályaművet;
- a 10 pályamű szeptember 10-től megtekinthető lesz az AMC honlapján és facebook
oldalán, az OMÉK honlapján és facebook oldalán, valamint az Iskolakertekért
Alapítvány honlapján és facebook oldalán. A filmeket mindhárom oldalon lájkolni
lehet.
- Az Alapítvány által szakmai szempontok alapján kiválasztott, továbbjutó
pályaműveket az OMÉK-on, szeptember 21-24 között az AMC stand kivetítőjén is
meg lehet majd tekinteni és itt helyszíni közönségszavazással dől el a pályaművek
végső sorrendje.
Az első három helyezett díjazásban részesül.
- A pályázati anyag benyújtása egyben hozzájárulás annak nyilvános
megjelentetéséhez az AMC, OMÉK kommunikációs felületein és az OMÉK kapcsán
publikált kommunikációs anyagokban, OMÉK kiállításon, továbbá az Iskolakertekért
Alapítvány honlapján és szakmai anyagaiban. A helyezettek egy kiválasztott
csoportja lehetőséget kap a 2017. őszi Iskolakert-hálózati Találkozón való
bemutatkozásra is.
Nyeremények:
1. A pályázat győztese elnyeri a „Filmes szemmel 2017 legkreatívabb iskolakertje”
címet és mellé 75 ezer forint értékű ajándékcsomagot és vásárlási utalványt kap
2. helyezett: 50 ezer forint értékű ajándékcsomagot és vásárlási utalványt kap
3. helyezett: 25 ezer forint értékű ajándékcsomagot és vásárlási utalványt kap

A nyereményhez jutás módja: a nyertesekkel történő személyes egyeztetés alapján
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan az iskolakert.halozat@gmail.com címre.
Formai követelmények:
A pályaműveket avi, mp4, mpg, mov formátumban lehet leadni, minimum 2, maximum 3
perces terjedelemben.
A film legalább HD felbontású (1280 x 720 pixel), fekvő tájolású legyen.

A videón kötelezően meg kell jeleníteni az iskolakertet, emellett lehetőség van az iskola
és az iskolakertet megművelő fiatalok és a munkájukat irányító tanár megjelenítésére is.
A kisfilm tartalmazhat lényegre törő, jól olvasható szöveges részeket, fényképeket,
gyerekrajzokat, fogalmazásokat, terveket, stb., amivel az iskolakert kreatív működése
szemléletessé tehető. A közönségszavazat miatt a videó kreatív megalkotása is hangsúlyos
szerepet kap majd.
A videókon kérjük megjeleníteni az iskola pontos nevét és címét és a kert méretét.
A videón bemutatott tevékenységek jól szemléltessék a kreativitást:
- az iskolakert tereinek kialakításában;
- a termelésbe vont növények változatosságában;
- a kertben megvalósított tevékenységek sokféleségében;
- a tanulás-munka-játék- alkotás egészséges egyensúlyában;
- a kertben szerzett tapasztalatok tovább élésében, feldolgozásában;
- egyebekben.
A pályázó járuljon hozzá a pályázatban leírt módszer, tevékenység publikálásához honlapon
ill. rendezvényeken, a szerzők feltüntetése mellett, a mellékelt nyilatkozat szerint.
A videó mellett a szakmai bírálathoz egy A4-es oldalnyi leírást is kérünk, melyben
szükséges megjeleníteni:
- az iskola pontos nevét és címét;
- pályázati kapcsolattartó nevét, telefonszámát, e-mail címét;
- azt, hogy az iskolakert mióta működik, illetve mekkora a kert nagysága és milyen a
jellege;
- az iskolakerti tevékenységek rendszerét (milyen tanóra, szakkör stb. keretében
zajlik,);
- milyen korosztály vesz részt és milyen gyakorisággal;
- továbbá a kertben megvalósított sokszínű tevékenység rövid leírását, ami segíti a
filmen bemutatott részletek megértését.
Hiánypótlás: Hiánypótlásra felszólítás után 5 napon belül egy alkalommal van lehetősége a
pályázónak.
A pályázat tartalmi elbírálásának szempontjai:
- az iskolakert esztétikus megjelenése;
- az iskolakerti tevékenységek sokszínűsége;
- innovatív megoldások megjelenése;
- gyerekek bevonása a film elkészítésébe;
- érthető, világos megjelenítés, üzenet.
A pályázat technikai értékelési szempontjai:
-

képminőség;
hangminőség, érthetőség;
vágás esetén, annak minősége.

A továbbjutó 10 kisfilm kiválasztásának határideje: 2017. augusztus 31.
A kiválasztott és a nyertes iskolák nevének megjelentetése a www.iskolakertekert.hu oldalon
történik, valamint a döntésről a kapcsolattartó személy elektronikus értesítést kap.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdéseit elküldheti az iskolakert.halozat@gmail.com
címre.

Jó munkát, eredményes pályázást kívánunk!

Publikálásra vonatkozó nyilatkozat
Alulírott …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...
(név /nevek, lakcím / lakcímek) nyilatkozom / nyilatkozunk, hogy a „Kreatív iskolakertek –
iskolai videó az OMÉK- on” című pályázatra beküldött pályázati anyagom / anyagunk
szerkesztett változatban, szerzőségem/szerzőségünk feltüntetésével
-

módszertani gyűjteményben honlapon, szakmai anyagokban megjelenhet;

-

a beküldött filmet, avagy annak valamely részét az Iskolakertekért Alapítvány és az
Agrármarketing Centrum kampányai során felhasználhatja;

-

a videó anyag az AMC, OMÉK kommunikációs felületein és az OMÉK kapcsán
publikált kommunikációs anyagokban, OMÉK kiállításon megjelenhet.

………………………, 2017…………………

[aláírás]

