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PÁLYÁZATI KIÍRÁS -

Iskolások
környezetvédelmi, gazdálkodási,
kulturális, művészeti, néprajzi
aktivitásának támogatása
Tisztelt Intézményvezető!
Gazdasági, társadalmi és ökológiai válságjelenségekkel fémjelzett korszakunk új pedagógiai kihívás és
felelősség elé állít minden intézményt, közösséget, pedagógust. Letűnik egy életfelfogás, és egészen új
életformák alakulnak. Többé nem küzdenünk kell a válság mélyén zajló, elkerülhetetlen folyamatok ellen,
hanem akarnunk kell a változást, és elő kell mozdítanunk a válságot okozó gondolkodásmód megváltozását, az
új lokális/globális felelősségvállalás önfenntartó formáit!
Mindennek fényében kerül megrendezésre a 2012/2013 tanévben a „SzékelyKapuk-ZöldKapuk”
versenyprogram, magyarországi és hét szomszédos ország iskolái számára. A hetedhét-országos program célja a
résztvevő iskolák, pedagógusok és gyerekek támogatása: felkészítés egy új felelősségvállalásra és a krízisből
kiemelkedő szép életformára. Komplex válságjelenségek közepette kívánjuk támogatni az egyetemes,
társadalomszervező, dramatikus népművészeti hagyományok, ill. közösségi kultúra ápolását, továbbá a
környezeti neveléssel, öngondoskodó közösségi életformákkal való élményszerű találkozást. Támogatjuk a
humanitárius programszervezés lényeges elemeinek felfedezését, neves szervezetek munkájába való aktív
bekapcsolódással.
A SzékelyKapuk verseny során a diákok az elkövetkező évtized legnagyobb kihívásaira készülnek fel: a
kiutak és az aktív, kreatív és közösségi cselekvés lehetőségeinek tudatosításával. A legkiemelkedőbb iskolák
elnyerhetik ”A közép-kelet-európai közösségi kultúra ápolásának és a környezettudatos közösségi élet
társadalmi előmozdításának kiváló műhelye 2013” címet, melyet minden évben német, osztrák, svájci támogató
szervezetek partnerségében adományozunk. Külön jutalma a programnak, hogy - pedagógiai, szakmai értékein
túlmenően - a sikeresen szereplő osztályok és pedagógusok nemzetközi kongresszusi részvételi jogot, továbbá
világszép tengerparti és magyarországi jutalomtáborokat/jutalomüdüléseket nyernek, és munkájuk megjelenik
nemzetközi kiadványokban.(Szép tárgyi ajándékok mellett évente 800 diák és közel 100 pedagógus nyerhet
jelentős jutalmat.)
Iskolai csapatversenyünk szorosan kapcsolódik, illetve könnyen illeszkedik iskolás csoportok
mindennapi tantervi és fakultatív tevékenységéhez, továbbá a csoportok számos további pályázaton
pályázhatnak. A játékban való részvétel így nagyon egyszerű. Alig kell hozzá más, mint gyerekek és
pedagógusok alkotó, optimista együttműködése. Kimozdulás a személyiségromboló tehetetlenségből és
depresszióra vezető közvélekedésből. Programunk messzebbre mutató hatása révén támogatunk
erdőtelepítéseket, továbbá az Afrikáért Alapítvánnyal karöltve tíz kongói kisiskolás éves iskoláztatását.
Amennyiben kiírásunk felkeltette érdeklődését, kérjük az alábbi regisztrációs szelvény emailen való
visszaküldését! (Végső regisztrációs határidő 2012. szeptember 30. )
Üdvözlettel:
Szeged, 2012-08-29
Dr. Varga-Berta József
CEECD igazgatója

…………………………………………………………………………………………………

Regisztrációs szelvény
Beküldenő a tengerparty@gmail.com címre, 2012.szept. 30.-ig
Igényeljük a közép-európai játék teljes pályázati dokumentációját és az elmúlt évekről szóló évkönyveket!

Érdeklődő iskola neve és postai címe: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………A
kapcsolattartó
neve:
…………………………………….… email-címe: …………..…………………. Mobilszáma:
…………………… Csapatkategória: O Kezdő O Haladó O Mentor/Mentorált (megfelelőt x-elni!)
Esetlegesen mentorának (programot ajánló iskola/tanár) neve: …………………………………….

„SzékelyKapuk-ZöldKapuk”
9-18 éves iskolásoknak/alkotó csoportoknak kiírt közép-európai verseny 2012/2013-Ny
A programért kezeskedő magyarországi alapítvány:
Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány, www.betlehemezes.hu , www.szekely-kapuk.hu
A PlantForPlanet világakció és Afrikáért Alapítvány partnere.

A pályázat felelős projektmenedzsere:
Dr. Varga-Berta József, email: tengerparty@gmail.com

A pályázati kiírás komplex célja:
Felkészülés az elkövetkező évek kihívásaira, az ökológiai, a gazdasági, a társadalmi és
kulturális tennivalók feltárásával és az aktív, kreatív és közösségi cselekvés lehetőségeinek
tudatosításával. A résztvevő diákok, pedagógusok és iskolák népművészeti hagyományokkal,
közösségi kultúrával, öngondoskodással és környezeti neveléssel kapcsolatos élményszerű
együttműködésének elősegítése. Iskolás osztályok öntevékeny szponzori hálózatépítésének segítése.
Humanitárius és környezettudatos társadalmi kezdeményezések erősítése. Programszervezés
elemeinek felfedezése, elsajátítása. Bekapcsolódás neves világszervezetek partnerségébe.

A pályázati program elnyerhető jutalmai:
I. Az országonként legkiemelkedőbb iskolák elnyerhetik ”A közép-kelet-európai közösségi kultúra
ápolásának és a környezettudatos közösségi élet társadalmi előmozdításának kiváló műhelye 2013”
címet, melyet a CEECD (Institute for Central Eastern European Coordinating and Developing)
magyarországi irodája adományoz;
II. A kitüntetett csoportok részt vehetnek 2013 június 23-30 között a „Csillagének a Földért /
Sternsingen für die Erde” c. nemzetközi kongresszuson, ahol pedagógus- és diáktalálkozó keretében
legmagasabb közjogi méltóságok, kimagasló közéleti emberek, művészek, közösségi vezetők stb.
jelenlétében értékes művészeti és konferencia programokon vehetünk részt, legkiválóbb résztvevő
pedagógusainknak kitüntetéseket adományozunk, és külföldi vendégeinkkel együtt látogatást teszünk
a Magyar Parlamentbe, ill. a magyar Köztársasági Elnöki Palotába.
III. A pontversenyben minősített helyezést elérő csoportok további jutalma:
- Egy hetes, ingyenes, nemzetközi jutalomtáborok (gazdag turisztikai és szabadidős programmal,
európai iskoláscsoportokkal, ökológiai/humanitárius témákkal) az ADRIA legszebb partvidékén. (A
jutalomtábor ingyenessége a szállás és közösségi napközi programköltségek, tábori étkezések
ingyenességét jelenti. Nem tartalmazza a választhatóan kedvezményes fakultatív lehetőségeket.) VAGY
- ingyenes ökokulturális szálláshelyek 4 napra terjedően, dél-alföldi (magyarországi)
osztálykiránduláshoz 2012/2013 és 2013/24-es tanévben. VAGY
- Csoporttagoknak és vezetőiknek szóló szép tárgyi jutalmak.
IV. A kimagasló alkotásokat nagyobb presztízsű helyeken bemutatjuk, nemzetközi publikációkban és
neves konferenciákon, kongresszusokon megjelenítjük;

Opcionálisan résztvevő országok: Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia,
Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria.
A SzékelyKapuk-ZöldKapuk program időkerete
Az iskola pályázásának határideje: 2012. október 30. (A pályázati anyag regisztrációval szerezhető
meg.) A két-félévre terjedő verseny végeredményének kihirdetése 2013. április 10-ig.

A 2012/2013-as pontverseny rövid leírása:
Sikeresen pályázó iskolák egy vagy két 12 fős csapattal nevezhetnek be a következő játékokra:
A.) Dramatikus játékok - Betlehemezés: 15-30 perces derűs, néprajzilag is értékes betlehemes
játék megtanulása (ősi dallamok, ízes régi nyelv, vagy ezektől ihletett mai feldolgozások, esetleg
hangszereléssel...). December folyamán, saját környezetben, legalább 5 helyen (pl. szociális,
kulturális, közszolgálati intézményeknél, cégeknél, kereskedelmi helyeken, médiában stb.),
„Betlehemes Naplót” vezetve. Határidők: A betlehemező csoportok nevezési határideje: 2012.

november 30. A pontverseny dokumentációjának beküldési határideje: 2013. január 20. A játék
eredményhirdetésének határideje 2013. február 20. Ez a program lehetőséget ad egy közép-európai
humanitárius akcióba való bekapcsolódásra! Mottó: „A betlehemes a teljes, ezer éves, alkotó
népművészet megmutatkozása”.
B.) Környezetvédelmi akció – Vándorkiállítás: Hat tablós kiállítási anyagot kell készíteni
„Környezetbarát háztartás”, vagy „Életfa”, vagy „Öngondoskodó család” témában. A gondolkodásra
késztető kiállítási anyagot min. 4 helyen, vándorkiállításként kell kiállítani a nevezett oktatási
intézmény környezetében található látogatottabb (például szociális és kulturális központok,
közigazgatási intézmények, nagyobb cégek, piaci, kereskedelmi és szolgáltató stb.) helyeken. A
kiállítás megnyitóját a plakátkészítők műsora képezi. Dokumentált és illusztrált „Kiállítási Napló”-t
kell készíteni. Határidők: A „ZöldHáz” akció a nevezéstől kezdődően 2013. március 8-ig tart. A
pontverseny dokumentációjának – „Kiállítási napló”- beküldési határideje: 2013. március 12. Mottó:
„Tegyünk valamit együtt a Földért!”
Csatlakozás módja: A jelen anyagban szereplő „Regisztrációs(1) szelvény” (2012. szept. 30ig) beküldése után Ön megkapja a teljes pályázati kiírást. Pályázással(2) (2012. okt. 30-ig) kap az
iskola/szervezet/közösség részvételi jogot! Ezután a pályázattal jogot nyertek benevezhetik (2012.nov.
30-ig) csapataikat a vetélkedőbe (!). Ezen nevezéssel(3) indul a konkrét csapatok számára a verseny,
hiszen nevezés alapján kapja meg minden csapat a munkához szükséges START-csomagot.

Kapcsolattartás: emailen, tengerparty@gmail.com címen.

Ajánlások
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Határon túli iskolák csapatai országuk nyelvén is részt vehetnek. A kapcsolattartás a csoporttal
interneten és magyarul történik;
Az iskola csapatai bátrak legyenek, hiszen a bátorság előrevetíti a minden szempontból sikeres
részvételt! A széles jutalmazási rendszernek köszönhetően szokatlanul nagy a valószínűsége
komolyabb jutalom elnyerésnek!
A jó munkához érdemes tanácsadóként bevonni az iskolák szaktanárait, a szakmai információk
és az összetett problematika feltérképezéséhez. Továbbá a művészeti/néprajzi (pl. zene vagy
néptánc), irodalom-, média-, színjátszó- vagy rajzszakköröket…
Egy iskola a koncentrált és hatékony munka miatt legfeljebb 2 csapattal jelentkezhet, ezáltal a
vetélkedő akár egy egész osztálynyi diák számára elérhető.
A gazdag jutalmazás ellenére az ügy pedagógiai értéke és fontossága legyen legfőbb hajtóerőnk!
A jutalmakat ráadásnak tekintsük!
Az a korábbi években jutalmat nyert „haladó” csapat, amely máshonnan hoz „kezdő” csoportot,
„mentor” kategóriában vehet részt a játékban, továbbá csoportvezetője kiemelt juttatásban
részesül!
Nem csak iskolák, hanem egyéb alkotó csoportok, civil szervezetek, értékteremtő egyházi
közösségek is jelentkezhetnek csapataikkal.
Akik évről-évre bekapcsolódnak, évről-évre jelentős jutalmat nyerhetnek iskolájuknak!

„A kapu két világ határa, melyek egyikében Te laksz!”

„SzékelyKapuk-ZöldKapuk”
Közép-kelet-európai iskolai játékok

Gratulálok az európai hírnevet szerzett „SzékelyKapuk – ZöldKapuk” programban résztvevő
iskolák nagyszerű pedagógusainak és diákjainak, a világszerte rendkívül fontos ügyben
végzett kimagasló eredményeikért! Bátran folytassák az úttörő munkát! – Prof. Dr. Klaus Töpfer,
Bajor környezetvédelmi miniszter, ENSZ tisztségviselő, Németország

Ez a játék gyarapodást nyújt lelkiekben, érzelmi kulturáltságban, a közösség erősítésében!
Remélem, hogy más iskolák, osztályok és színjátszó csoportok is kedvet kapnak a
megtapasztalt értékközvetítéshez. - Dr. Hoffmann Rózsa, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Oktatásért felelős
államtitkár, Budapest, Magyarország

A gyerekek megtapasztalják az együtt dolgozás hatalmas élményét, és játékosan
ismerkednek a magyar kultúra alapjait tartó hagyományokkal. - Dr. Lezsák Sándor, országgyűlési
alelnök, Magyarország

Örömmel támogatom nemzetközi versenyprogramjukat! -

Bogos Zsolt, Elnöki kabinetigazgató, ANPPM,

Bucuresti/Bukarest, Románia

A teremtett világ védelme az embernek, aki természetes része a saját természeti
környezetének, nem csak a fennmaradás kérdése, hanem a boldog élet egyik legfontosabb
alapja is. – Dr. Korányi András evangélikus lelkész, Magyarország
Nagyon örülök, hogy Magyarországon is elindult ezen rendkívül értékes, társadalomépítő
hagyomány újraéledése a diákok között. Köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk ide a
Hofburgba! - Dr. Thomas Klestil, osztrák Bundespresident
Gratulálok Önöknek és a gyerekeknek a szép eredményekhez! Remélem, hogy továbbra is
ilyen nagy örömmel és lelkesedéssel folytatják áldásos tevékenységüket! – Dr. Beer Miklós, Váci
püspök, Magyarország

