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ÚTMUTATÓ 
 

Az „ERDEI ISKOLA 2007/2008” címmel 
oktatási intézmények részére kiírt pályázathoz 

 
1. A pályáztatók által támogatott erdei iskola forma jellemzői: 
 
 Az erdei iskola sajátos, a környezet adottságaira építő nevelés- és tanulás-szervezési 

egység. A szorgalmi időben megvalósuló, egybefüggően többnapos, a szervező oktatási 
intézmény székhelyétől különböző helyszínű tanulásszervezési mód, amelynek során a 
tanulás a tanulók aktív, cselekvő, kölcsönösségen alapuló együttműködésére épül. A 
tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt szorosan és szervesen kapcsolódik a 
választott helyszín természeti, ember által létesített és szociokulturális környezetéhez. 
Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmonikus, egészséges életvezetési 
képességek fejlesztése, és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció. 

 Ezen belül hangsúlyosan az iskolai bűnmegelőzési, környezetvédelmi, életvezetési 
ismeretek megszerzésének előmozdítása és támogatása. A tanuló váljon képessé személyi 
és vagyonbiztonságának megteremtésére, óvja, védje a természetes és épített 
környezetét, és olyan életvezetést alakítson ki, amely mentes a számára káros 
ártalmaktól. 

 
 Fentiek értelmében a kiírók nem támogatnak osztálykirándulásokat, terepgyakorlatokat, 

szaktáborozást és egyéb, az erdei iskola tanulási-tanítási formától eltérő programokat.  
 
2. A kiíró minisztériumok és hivatalok közötti pénzügyi elszámolás rendje az oka annak, 

hogy a pályázaton benyújtott programokat 2008. január 25-től kezdve, de csak 2008. 
május 15-ig lehet megvalósítani.  

 
A 2008. május 15-e után végződő program nem szerepelhet a pályázaton. 

 
3. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a szerződéskötést követően tudja átutalni a 

nyerteseknek az elnyert összegeket. Az ez előtt megvalósuló nyertes programok 
utófinanszírozottak, a később megvalósulók pedig előfinanszírozottak lesznek. 

 
4. A pályázati támogatás csak és kizárólag az alábbi – számlával igazolható - dologi 

költségekre használható fel: 
• Szállásköltség 
• Étkezési költség 
• Útiköltség 
• Az erdei iskola program megvalósításában közreműködő, külsős (nem az 

iskola alkalmazásában álló) számlaképes szakértő díja  
• Belépőjegy 
• Anyagbeszerzés 

A benyújtott számlák kizárólag 2008. január 25-e és 2008. május 15-e közötti keltezésűek 
lehetnek. 
 
5. A pályázatot az oktatási intézmény nyújtja be. A pályázó oktatási intézmény egy 

intézményi összesítő Adatlapot tölt ki, és annyi Programűrlapot, ahány osztály 
programjára pályázik.  
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6. Csak azok az intézmények vehetnek részt a pályázaton, amelyek pedagógiai 
programjában szerepel az erdei iskolázás, mint tevékenységi forma. Kérjük, hogy a 
pályázat mellékleteként azokat a fénymásolt oldalakat küldjék el a pedagógiai 
programból, melyekben utalás található az intézmény erdei iskolázással kapcsolatos 
tevékenységeire. Feltétlenül hitelesítse a törvényes képviselő ezt a dokumentumot! 

 
7. Kutatási eredmények alapján, és szakértői vélemények szerint az erdei iskolázás a 3.-7. 

évfolyamon éri el leginkább céljait. Ezért a pályázat kiírói úgy döntöttek, hogy jelen 
pályázat során kizárólag ezeken az évfolyamokon tanuló osztályok erdei iskola 
programokon való részvételét támogatja.  

 
8. Az igényelt támogatás összegét a résztvevő tanulók létszáma szerint kell 

meghatározni. Az erdei iskola programokat a teljes osztálylétszámmal kell 
megvalósítani. A pályázat során a hátrányos helyzetű gyerekek erdei iskola programon 
történő részvételét magasabb összeggel támogatják a kiírók.  

 
 A hátrányos helyzet megállapítása és annak igazolása a következő módon történik:  

1993. évi LXXIX tv a közoktatásról, 121 § 14. bekezdés: 
„hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete 
miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultságát megállapította, ezen belül halmozottan hátrányos helyzetű az a 
gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei - az 
iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült 
statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás 
megállapításához a szülő nyilatkozata szerint - legfeljebb az iskola nyolcadik 
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, továbbá az a 
gyermek, az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek.” 

 
 Ennek igazolásához kérjük, töltsék ki, és a pályázathoz csatolják 1 eredeti, a törvényes 

képviselő által hitelesített példányban a Hátrányos helyzet nyilatkozatot! 
 
9. A formailag megfelelő pályázatok az osztályonként kitöltött programűrlapok alapján, 

külön-külön kerülnek szakmai elbírálásra. A megfelelőnek ítélt programok a teljes (az 
osztály létszáma és a hátrányos helyzetű tanulók száma alapján kalkulált) igényelt 
összeget nyerik el. Ez egyben azt jelenti, hogy előfordulhat olyan támogatási 
konstrukció, amelyben az egy intézmény által benyújtott pályázatból egyes osztály(ok) 
programja támogatásban részesül, más osztály(ok)é nem.  

 
10. 2005 augusztusában lezárult az erdei iskola szolgáltatások minősítésének első köre. 

Az Érdekegyeztető Tanács által előterjesztett és a Tárcaközi Bizottság által jóváhagyott, 
minősített erdei iskola szolgáltatások listája a 
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1717 oldalon, és az Erdei Iskola 
Adatbázisban is megtalálható, illetve a 2005. után minősített szolgáltatók a 
www.kokosz.hu honlapon találhatók meg. A pályázat során előnyt élveznek azok az 
osztályok, melyek ezen programok valamelyikének megvalósítására igényelnek 
támogatást. (Ennek formája: lásd Útmutató 13. pont) 
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Feltételek:  
– A minősített erdei iskola szolgáltatást igénybe vevő osztályok esetében az Adatlapot 

a szolgáltatónak is hitelesítenie kell. (aláírás, pecsét). A szolgáltató ezzel nyilatkozik 
arról, hogy az oktatási intézménnyel előzetesen egyeztetett időpontban rendelkezik a 
minősített programhoz szükséges kapacitással, és vállalja annak megvalósítását. 

– A minősített erdei iskola szolgáltatást igénybe vevő osztályok a pályázati 
támogatással történő elszámoláskor szakmai beszámolójukhoz csatolva kötelesek 
kitöltve visszaküldeni a szakmai beszámoló mellékleteként egy egységes kérdőívet 
az igénybe vett szolgáltatás minőségéről. 

 
11. A http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1717 honlapon az Erdei Iskola 

Adatbázisban megtalálhatók az Erdei Iskola Program keretében kiírt „Erdei iskola 
programok/modulok kifejlesztése” c. pályázat során támogatott erdei iskola 
mintaprogramok. A kiírók előnyben részesítik azokat az erdei iskola programokat, 
melyeket ezen mintaprogramok adaptációjával valósítanak meg az osztályok. (Ennek 
formája: lásd Útmutató 13. pont) 
A letölthető programok szakmailag megfelelő adaptálása végett kérjük, ügyeljenek a 
kidolgozott mintaprogram, és a tervezett program helyszíni adottságai közötti esetleges 
különbségekre, az erdei iskolába készülő gyermekek életkori sajátosságaira, és az 
osztályközösség egyedi jellemzőire! 

 
12. Annak igazolása céljából, hogy a pályázó oktatási intézménynek nem áll fenn 

köztartozása, kérjük töltsék ki, és a pályázathoz csatolják 1 eredeti, az intézmény 
törvényes képviselője által hitelesített példányban a nyilatkozatot! 

 
13. A beérkezett pályázatok elsőként formai elbíráláson mennek át. A formai szempontból 

nem megfelelő pályázatok nem kerülnek szakmai elbírálásra! A szakmai bírálat 
során a pályázatokat tartalmilag kettő, egymástól független szakértő, osztályonként 
kidolgozott programűrlaponként értékeli, a mellékelt Tartalmi értékelő lap szempontjai 
szerint. A minősített erdei iskola szolgáltatást igénybe vevő osztályok többletpontokat 
kapnak, a tartalmi bírálaton elért pontszám 10 %-ának megfelelő értékben. Az Erdei 
Iskola Adatbázisból letöltött mintaprogramok adaptálásával elkészített programok 
esetében ez a többletpont a tartalmi bírálaton elért pontszám 5 %-a. Többletpontot egy 
adott programra csak az egyik előnyt biztosító szempont szerint lehet kapni, mindkettő 
együttes alkalmazása ugyanazon osztály esetében kizárt!  

 
14. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a döntés alapján támogatási szerződést köt a 

nyertes pályázókkal. A támogatási szerződés tartalmazza: 
•  a támogatás igénybevételének feltételeit, 
•  rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzésének, elszámolásának szabályait, 
•  a szerződésszegés jogkövetkezményeit, 
•  az elállás, felmondás jogának feltételeit, 
•  a program előkészítése során felmerülő, a program lényegét érintő változás esetében 

a pályázó módosítási kérelmet nyújthat be a támogató felé, 
•  a pályázó (intézmény) jogi státuszában történő változás bejelentésének 

kötelezettségét (pl. igazgató váltás,) 
•  a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás határidejét, 
•  adatszolgáltatási kötelezettséget a lebonyolított programmal kapcsolatosan, 
• a támogatási szerződés az IRM által előírt kötelező mellékleteit  
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15. Beadandó pályázati dokumentáció – ellenőrző lista, összeállítási útmutató: 
1. Adatlap 
2. Programűrlap(ok) a tantervi táblázattal és költségvetéssel (osztályonként) 
Mindegyik dokumentumból 1 pld. eredeti, 2 pld. másolat a megadott sorrendben, 
(külön-külön az 1 eredeti, és az 1-1 másolati példányok) tűzőgéppel összetűzve.  
Mellékletek sorrendje (egy csomagba összetűzve): 
1. Nyilatkozat (a törvényes képviselő által hitelesítve); 
2. Nyilatkozat a hátrányos helyzetű tanulókról (a törvényes képviselő által 

hitelesítve); 
3. A pedagógiai program azon része, mely az erdei iskolázásra vonatkozik (a 

törvényes képviselő által hitelesítve); 
4. Az intézmény alapító okiratának a törvényes képviselő által hitelesített másolata. 

 
 

KÉRJÜK, HOGY A PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSE ÉS BEADÁSA SORÁN 
MINDENKÉPPEN VEGYÉK FIGYELEMBE A KIÍRÁSBAN ÉS AZ 

ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ SZEMPONTOKAT! 
 

Munkájukhoz sok sikert kívánunk! 
 


