
        

Felhívás! 

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar, mint az EIT RawMaterials ESEE Education Initiatives projekt 

konzorciumi tagja felhívással fordul magyarországi középiskolák felé. 

Az ESEE Education Intitatives projekt egyik célja az RM@School mozgalom meghonosítása a Kelet-Délkelet-

Európai (ESEE) EU tagállamokban. Jelen felhívás célja, hogy magyar középiskolákat csatoljon az RM@School 

tevékenységéhez.  

Az RM@School mozgalom célja: 

• olyan rendezvények szervezése, melyek az iskolások és polgárok számára felhívja a figyelmet a 

nyersanyagokkal kapcsolatos témákra, 

• e tevékenységeket hálózatokba szervezi EU és országos szinten, 

• kialakítani a „Nyersanyagok nagykövete” hálózatot, akik tudományos bemutatók, akciók 

szervezésén keresztül az üzenetet eljuttatják minél szélesebb körbe. 

Az RM@School projekt feladata, hogy a fent felsorolt célokat a középiskolások (10-19 éves korosztály) számára 

aktív tanulással érje el, serkentse a diákokat arra, hogy vegyenek részt kísérletek elvégzésében, ipari üzemeknél 

tett tanulmányutakon és önállóan kidolgozott prezentációkban mutassák be eredményeiket az iskola tanulói 

számára, illetve egy szélesebb társadalmi kör számára. 

Jelen felhívás során a középiskoláktól 2-4 fős diákcsoportok jelentkezését várjuk, akik felkészítő tanár 

segítségével dolgoznak ki egy olyan kis projektet, amelyik felkelti a figyelmet a nyersanyagok fontosságára 

mindennapi életünkben, ezeknek a társadalom és gazdaság működéséhez nélkülözhetetlen szerepére, a 

nyersanyaggazdálkodás korszerű, fenntartható formájára. A projekt eredménye egy – lehetőleg kísérleti 

bemutatóval kiegészített – prezentáció a kiválasztott témáról, ami bemutatja a téma hátterét, a diákok által 

elvégzett tevékenységeket, az adott nyersanyag, illetve alkalmazott megoldás szerepét a hatékony nyersanyag-

gazdálkodás szempontjából. 

A pályázati anyag röviden foglalja össze a kiválasztott téma ismertetését, valamint azt, hogy a prezentációt 2019-

ben milyen fórumokon (másik osztályoknak, iskolai nyílt napon a fiatalabbaknak, szülőknek, Kutatók Éjszakáján 

stb.) mutatják be. 

A pályázati anyagokat 2019. szeptember 23-ig kérjük elektronikus úton eljuttatni az mfk@uni-miskolc.hu e-mail 

címre. 

A legjobb pályázatot benyújtó csoportok (diákok és egy kísérőtanár) részt vesznek a bolognai European 

RM@Schools Conference rendezvényen 2019. november 6-án az ESEE Education Initiative projekt 

támogatásával. 

 

Miskolc, 2019. szeptember 6. 

Dr. Mádai Ferenc intézményi koordinátor 
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