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A GYM Alapítvány természettudományi tárgyú pályázati kiírásai - 2023. 

Gyermekeink Műveltségéért Alapítvány 

pályázati kiírás 

A pályázat címe: 

A természettudományos ismeretek elmélyítését szolgáló, pedagógusok által szervezett belföldi 

programok támogatására 

A pályázat kódja: GYM 2023/10/TM-2 

Alapítványi célhoz való illeszkedés (10. pont): 
- előadások, természetjárások, kirándulások támogatásával a természetvédelmi oktatáshoz való 

hozzájárulás, a környezeti nevelés és a fenntartható fejlődés népszerűsítése érdekében 
 
Támogatás formája:  

- a természettudományos ismeretek elmélyítését szolgáló belföldi programok támogatása 
 

Támogatott konkrét tevékenységek: 
- Célzott természettudományi tárgyú kirándulások (pl. laboratóriumi gyakorlatok, egyetemi 

látogatások) finanszírozása, a munkaközösségben megjelenő igények eseti elbírálása alapján, 
meghatározott összeghatárig. A pályázatokat a természettudományi (reál) munkaközösség 
véleményének kikérésével a kuratórium bírálja el. 

 
Az Alapítvány által támogatott program részletes leírása: 

- A pályázat célja; természettudományi tárgyú, speciális tematikájú, a pályaválasztást támogató, 
de az iskola keretein belül nem megvalósítható szakmai kirándulások támogatása. (pl. 
laboratóriumi gyakorlatok, múzeum látogatások, egyetemi tanszékeken tett látogatások) 

- A program iskolai szervezésű, azt a középiskolai intézményegység valamely pedagógusa 
szervezi és valósítja meg. A megvalósításba bevont diákok az intézménnyel tanulói 
jogviszonyban álló természettudományos érdeklődésű tanulók. 

- A bevont tanulók létszámára vonatkozóan korlátozás nincs. 
- A pályázat pénzügyi támogatást biztosít a programon való részvételre valamennyi személy 

tekintetében (tanulók és kísérő pedagógus). Pályázható a program teljes összege, illetve annak 
meghatározott részei (szakmai programok, szállás, étkezés, utazás). A támogatott 
tevékenységet a Gyermekeink Műveltségéért Alapítvány finanszírozza, a részére kiállított 
számla alapján.  

- Az elszámolás a szervező (pályázó) pedagógus feladata és felelőssége.  
- A támogatott programnak 2023. március 1 - 2023. december 31 között kell megvalósulnia.   
- Felosztható forrás: 500.000 Ft/év.  Pályázható értékhatár maximum 200.000 Ft/pályázat.  

 
Pályázhatnak a Móricz Zsigmond Református Kollégium középiskolai intézményegységének 
pedagógusai. A támogatás az év során a rendelkezésre bocsátott források kimerüléséig biztosítható.  
 
A pályázat benyújtási határideje: a tanév során folyamatos 
Elbírálás határideje: a pályázat beérkezése után 14 nappal 
 
Az értékelés szempontjai: 

- az Alapítvány azokat a pályázatokat részesíti előnyben, amelyekben markánsan megjelenik a 
természettudományi érdeklődés elmélyítésének szándéka,  

- a bevont tanulók természettudományok területén elért korábbi eredményei 
(versenyeredmények, tanulmányi eredmények), és a természettudományi továbbtanulási 
orientáció, 

- további előnyt jelent az elbírálás során a bevont tanulók vonatkozásában a hátrányos-, vagy 
anyagilag nehéz helyzet 


