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A GYM Alapítvány természettudományi tárgyú pályázati kiírásai - 2023. 

Gyermekeink Műveltségéért Alapítvány 

pályázati kiírás 

A pályázat címe: 

A természettudományos ismeretek népszerűsítését szolgáló kirándulások, osztálykirándulások 

támogatására 

A pályázat kódja: GYM 2023/10/TM-3 

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:  

- környezetvédelemmel, természetvédelemmel összefüggő iskolai programok támogatása 
 

Támogatott konkrét tevékenységek: 
- iskolai előadások, környezet- és természetvédelmi programok, túrák támogatása éves 

keretösszeg erejéig. A munkaközösségi és intézményi igények alapján az alapítvány dönt az 
átvállalt költségek összegéről. 

 
Az Alapítvány által támogatott program részletes leírása: 

- A pályázat célja a természettudományos tartalmak népszerűsítése az iskola által szervezett, de 
egyébként nem természettudományos tárgyú közösségi programokon (osztálykirándulás, 
természetjárás, túrák, előadások). Ezen túl környezet- és természetvédelemmel, 
fenntarthatósággal kapcsolatos programok támogatása. 

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

- A pályázat pénzügyi támogatást biztosít valamennyi résztvevő személy tekintetében a program 
természettudományi tartalmával összefüggésben keletkező költségelemekre (szakmai 
programok, belépőjegyek árai). 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 100.000 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 megjelenik a 
természettudományos tartalmak népszerűsítésére való törekvés, illetve szerepelnek benne 
természet- és környezetvédelmi tárgyú programok,  

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

 

 

 


