Jelen lenni örömmel,
megfigyelni nyitottsággal,
tevékenykedni együtt!

ISKOLAKERT-HÍRLEVÉL
2016 január

Sikeres évet zártunk, ígéretes új évet kezdünk!
Az Iskolakertekért Alapítvány eljutott első mérföldkövéig:
sikeresen zárta működésének első évét!
Sok előrelépést
tudhatunk magunk mögött, közös munkánk eredményeképpen,
íme közülük néhány:
- 77 tagú Iskolakert-hálózatot építettünk
- Szakmai Műhelyünk számos együtt gondolkodó partnerre talált,
akikkel több közös eseményt is szerveztük az év során
- sikerült az illetékes minisztériumok figyelmét felhíni az iskolakert
téma fontosságára
- Több támogató anyagi felajánlással, vagy szolgáltatásokkal
csatlakozott az ügyünkhöz
- Megalapítottuk az Iskolakertekért Díjat és saját pályázati
rendszert indítottunk útjára
Részletes szakmai beszámolóinkat az alábbi linken érhetik el:
http://www.iskolakertekert.hu/alapitvany/kozzetetelek

Aktualitások az iskolakertben
A VEVI által fejlesztett iskolakerti útmutatóban jó összefoglalót találhattok az aktuális teendőkről,
tevékenységekről, lehetőségekről. Az útmutatót letölthetitek honlapunkról az alábbi linkről:
http://www.iskolakertekert.hu/kertmuveles-az-iskolakertben/havi-tevekenysegek
Január-február a kerttervezés ideje. Végig gondolhatjuk a tavalyi évet:
-

Milyen sikereink-kudarcaink voltak?

-

Miből volt kevesebb a szükségesnél, miből volt túltermelésünk?

-

Milyen alapanyagokra volt szükségünk a téli tantermi
foglalkozásokhoz (csuhé, madáreleség, stb.) és mi az amit magunk is
elő tudnánk ebből állítani?

Válaszaink alapján érdemes átgondolnunk a területi igényeinket, és a
növénytársítás – vetésforgó elveit is alkalmazva megtervezni a
következő kerti évet. A tervezéshez az itt találhattok segédleteket:
http://www.iskolakertekert.hu/iskolakert-lepesrol-lepesre
http://www.iskolakertekert.hu/kertmuveles-az-iskolakertben/havi-tevekenysegek

Biztonságos iskolakerteket!
Pályázati lehetőség

Az Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) az
Iskolakertekért
Alapítvány
közreműködésével
2016-ban
támogatja kb. 15 Iskolakert-hálózati tag
ingyenes
talajvizsgálatát. A gyerekek közvetlenül érintkeznek az
iskolakert talajával, a biztonságos iskolakert működtetés
szempontjából rendkívül fontosnak tartjuk
az iskolakert
talajának szennyeződés mentességét, és ennek ellenőrzését a
talajok bevizsgálásával.
• 2016-ban
több körben jelentkezhetnek az IH tagok
talajvizsgálatokra a NÉBIH által meghatározott éves keretösszeg
kimerüléséig. Az első februári vizsgálati kört a budapesti
iskolakertek számára nyitjuk meg, mint potenciálisan legnagyobb
környezeti kockázatnak kitett kerteknek.
• Jelentkezési határidő: 2016. február 5.
A pályázat részletes információit, a jelentkezés módját
honlapunkon találjátok az alábbi linken:
http://www.iskolakertekert.hu/palyazatok/palyazatot-hirdetunk
•

2016 a Hüvelyesek nemzetközi éve
2015 a Talaj éve után idén, 2016-ban a Hüvelyesek nemzetközi
évét hirdette meg az ENSZ.
A két téma nem is áll annyira messze egymástól, hiszen a
hüvelyesek, mint a pillangósok családjába tartozó növények a talaj
nitrogén tápanyagellátottságát javítják, azáltal, hogy
gyökérgümőcskéikkel képesek megkötni a levegő nitrogénjét.
Emellett táplálkozásunk fontos növényi fehérje forrása is, mely
egykor őseink élelmezésében igen jelentős szerepet töltött be.
Érdemes a kert tervezése során idén nagyobb figyelmet fordítani
erre a növénycsoportra, és sokoldalú projektfeladatokkal készülni a
téma feldolgozására a gyerekekkel. Hírleveleinkben mi is adunk
majd ehhez ötleteket, és bíztatunk rá mindenkit, hogy ossza meg
velünk a saját ide vágó kezdeményezéseit.
A Hüvelyesek éve meghirdetett programról további olvasnivalót
találhattok itt:
http://www.magro.hu/agrarhirek/agrarkommunikacio/2016-huvelyeseknemzetkozi-eve-lett/

A Rédei Kertimag Zrt. (IH támogatója)
kínálatában számos hüvelyes vetőmag
található, amit a Biogazdaboltban (IH
támogatója)
megrendelve
10%
kedvezménnyel vásárolhat meg miden
hálózati tagunk.

Lila borsó ???
Tehénborsó ???
Szögletes borsó ???
Fekete méteres bab ???
A HÜVELYESEK NEMZETKÖZI ÉVE alkalmából
támogatónk, a Valeyrac exotics különleges
hüvelyesekből állított össze egy csomagot az
Iskolakert-hálózat tagjai részére.
A csomagban szerepelni fog több féle tehénborsó, méteres bab,
csicseriborsó, különleges bab- és borsófajták alkalmanként
mindig más összeállításban. A válogatáscsomag 6 tasak magot
(6 fajtát, összesen 100 db) tartalmaz majd.
Ára: 1500 Ft (IH tagok részére)
A magcsomag megrendelhető Bihari Balázsnál
bihari.balazs@gmail.com

Iskolakert-hálózat
Magyar Science on Stage fesztiválon való részvételi lehetőség
2016. október 7 – 9. között, Debrecenben az AGÓRÁban …
Magyar Science on Stage fesztiválon való részvételi lehetőség
hírét osztotta meg velünk Nagyné Horváth Emília, akit a 2015-ös IH
találkozó „Természettudományos kísérletek” műhelyfoglalkozásról
ismerhettek.
A 2016 októberében, Debrecenben megrendezésre kerülő
Science on Stage Hungary fesztiválon az óvodai nevelők, valamint
az általános‐ és középfokú oktatásban tanító biológia, kémia, fizika,
matematika és informatika tanárok mutathatják be egymásnak
innovatív és kreatív kísérleteiket, legjobb oktatási gyakorlataikat.
Nagyszerű lehetőség volna, ha az iskolakertet, mint a
természettudományos oktatás eszközét, kísérleti terepét is
bemutatná valamelyik jó gyakorlattal rendelkező hálózati tagunk
ezen a rangos eseményen.
Jelentkezési határidő: 2016. április 11.
További tudnivalók: http://szinpadon‐a‐tudomany.hu

Iskolakert Szakmai Műhely
Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Irodája

2016-bann 4 alkalmas, az iskolakertek munkáját
támogató
rendezvénysorozatot
szervez
az
Iskolakertekért Alapítvány közreműködésével, mely az
Iskolakert-hálózat tagjai számára is nyitott lesz.
A rendezvénysorozat első napjának címe:
Az iskolakert tervezése
•

időpont: 2016. február 12. (péntek), 10 óra

•

helyszín: Szent István Keresztény Általános Iskola, 2676
Cserhátsurány, Szabadság út 28.

A részletes programot az alábbi linken találjátok:
http://www.iskolakertekert.hu/

Iskolakert Szakmai Műhely
Január 11-én az Aranyalma Egyesület és több sérült gyerekekkel foglalkozó szakember
(pedagógus, pszichológus, mentál higiénés szakemberek) találkozásával elindult egy közös
munka a Terápiás kertek szerepének, kialakítási szempontjainak, alkalmazási sajátosságainak a
körbejárására. Az Iskolakert-hálózat is rendelkezik néhány SNI gyerekekkel foglalkozó
tagintézménnyel. Első lépésben tervbe vettük a működő jó gyakorlatok felderítését és
meglátogatását tapasztalatcsere céljából. A Bertóti-Dohovics Réka által összefogott
munkacsoporthoz csatlakozni lehet az alábbi email címen: bdr@eszkozkepes.hu

Fotók: Koncz Dezső Általános Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zalaszentgrót – Fenntarthatósági pályázat II. helyezettje

Köszönjük minden Iskolakert-hálózati tagunknak a lelkesedését!
Az Iskolakert Szakmai Műhely résztvevőinek az együtt gondolkodást és a közös
odafigyeléstől meghatványozódott eredményeket!
Támogatóinknak az iskolakert ügyért hozott áldozataikat!
Támogatóink:

