Iskolakerti Alapozó Alprogram
III. ütem

Részletes programismertető
ISKOLAKERT „KEZDŐ ” kategória

A jelentkezés feltétele (a feltételek valós meglétéről a beküldött űrlapon kell nyilatkozni):
●
az intézmény rendelkezzen legalább 60 m2 nagyságú, iskolakertként elkülöníthető
területtel, amelyből 40 m2-nyi a gyerekekkel megművelhető földterület, tankert (ösvények,
pihenő területek nélkül). A leendő iskolakert számára kijelölt hely lehet az iskola területén
belül vagy külső helyszínen (pl. önkormányzati tulajdonú vagy magántulajdonban lévő
területen).
A program tartalma
Eszközcsomag biztosítása:
● az intézmény legfeljebb 215 000 Ft értékű kertészeti eszköz-, valamint
vetőmagcsomagot kap, amellyel elindíthatja az iskolakert működtetését.
Képzés biztosítása:
● az intézmény egy delegáltja ingyenes 30 órás, akkreditált „Iskolakerti alapozó”
pedagógus-továbbképzésben részesül.
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.
Pedagógiai mentorálás biztosítása:
● az intézménynek gyakorlott iskolakert-vezető segít abban, hogy a kert
kialakításánál és a hozzá kötődő tevékenységek szervezésekor minél
sokoldalúbban érvényesüljenek a pedagógiai szempontok.
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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 “KEZDŐ” kategóriához): itt letölthető.
2.2. Hozzájáruló nyilatkozat területhasználathoz (ISKOLA “KEZDŐ” kategóriához): itt
letölthető.
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:
● minimum 60 m2-nyi területet (ebből 40 m2-nyi gyerekekkel megművelhető
földterület) biztosít iskolakerti célra, a kijelölt terület lehet az intézmény udvarának
egy elkülönített része vagy olyan iskolához közeli magánterület, önkormányzati
terület, stb. amelynek használati jogával az intézmény bizonyíthatóan rendelkezik
a fenntartási időszak végéig, 2024. január 31-ig (Hozzájáruló nyilatkozat
területhasználathoz);
● a támogatási szerződésben megnevez egy iskolakertvezetőt és egy segítőt, akik
összefogják és koordinálják az iskolakert feladatait, tevékenységeit;
● az iskolakert kialakításához és megműveléséhez legkésőbb 2020. április 30-ig
hozzákezd;
● az iskolakert fenntartását és az iskolakerthez köthető tevékenységeket az
intézmény minimum 15 diákjával, legalább kétheti 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 (2024. január 31-ig) fenntartja;
● együttműködik egyéni mentoraival (kertészeti és pedagógiai mentor);
● 1 kollégát (lehetőség szerint az iskolakert vezetőjét vagy segítőjét) kötelezően
delegál az ingyenes, 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzésre (Iskolakerti
alapozó képzés);
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● az iskola honlapján „Iskolakert” menüpontot hoz létre, melyen belül biztosítja a
program nyilvánosságát, a menüpontot a fenntartási időszak végéig (2024. január
31.) fenntartja és feltölti az iskolakerthez kötődő aktuális híreket, fényképeket;
● a program végén, 2020. szeptember 15-ig a kiíró által megadott szempontok
szerinti 2 oldalas beszámolót állít össze a végzett tevékenységekről, az elért
eredményekről, és ezt 10 db fényképpel alátámasztva elektronikus úton megküldi;
● egy kollégát (lehetőség szerint az iskolakertvezetőt vagy segítőjét) kötelezően
delegál a program eredményeit bemutató záró konferenciára (várható helyszíne és
időpontja Budapest, 2021. január ).

A alprogramban való részvétel ingyenes, de a kötelező programokra (akkreditált képzés és
zárókonferenciára) történő utazás költségét nem téríti.

A kiválasztás szempontjai:
A kiválasztásnál a bírálók törekednek az országos lefedettségre.
Előnyt jelent továbbá, ha az intézmény:
● az első időszakaszban adta be jelentkezését, a szakaszon belül a jelentkezések időbeli
sorrendjében előbb helyezkedik el (az űrlapok kitöltésének és beküldésének ideje
szerint);
● Ökoiskola vagy Örökös Ökoiskola;
● az iskolakert indításában mutatott motivációja meggyőzően alátámasztott;
● az iskolakertet minél szélesebb körben tervezi használni az oktató-nevelő munkában;
● minél több gyereket kíván bevonni az iskolakerti tevékenységekbe.

Információ: iskolakertfp@gmail.com
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