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I. HELYZETELEMZÉS 

 

1. Az iskolakert kezdeményezések hazai gyakorlatának áttekintése 

 

Előre kell bocsátani, hogy a hazai és nemzetközi példák áttanulmányozása során nem 

találtunk olyan átfogó tanulmányt, amely az iskolakert működésének feltételeit teljes 

körűen feltárta volna, tehát jelen tanulmányunk e tekintetben hiánypótló szakirodalom 

lehet. Az áttekintését a fellelhető cikkek - főként online- és empirikus - jobbára a szakértői 

közreműködésünk során hallott esetek alapján tudtuk megtenni, tehát az iskolakert 

működési formának csak a részelemeit tartalmazzák. 

 

Mind a hazai mind a nemzetközi tapasztalatok alapján az iskolakert mozgalom tartalmilag 

a környezeti nevelés, az ökológiai szemlélet alakítása, az egészséges táplálkozás előtérbe 

helyezése, valamint az elméleti és gyakorlati tudás összekapcsolásának témaköreire épül. 

Több iskolában saját pedagógiai elvek érvényesítése szempontjából egy-egy lelkes 

pedagógus karolja fel az iskolakert működtetésének gyakorlatát, amit többnyire valamilyen 

pályázati forrás is támogat. 

 

Hazai vonatkozásban, az utóbbi időben több kezdeményezéssel találkoztunk. 
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1.1 World Wildlife Fund (WWF) és Magyar Cetelem Zrt. 

 

2011-ben a World Wildlife Fund (WWF) és a Magyar Cetelem Zrt. pályázatot hirdetett 

iskolakertek létestésére. A pályázat célja az iskolai környezet (udvar, bejárat, utca) 

„zöldítése” volt. A pályázat eredményéről a beszámoló csak annyi, hogy „iskolás gyerekek 

fákat, virágokat ültetnek”. 

 

 

1.2 Autonómia Alapítvány 

 

2012-ben az Autonómia Alapítvány is kiírt egy pályázatot iskolakertek működtetésére.  

A kiírás elsősorban a hátrányos helyzetű, magas lélekszámú roma népességgel rendelkező 

településekben működő szervezeteket célozta meg. A diák korcsoporton belül a felső 

tagozatos és középiskolás gyerekek, de családtagjaik, tehát a felnőtt korosztály is a 

kedvezményezettek között volt.  

  A pályázati program célja: 

 Megélhetési célú gazdasági tevékenység elméleti és gyakorlati formában történő 

megismertetése roma és nem roma gyerekekkel, családjaikkal. 

 Lehetőség teremtése az ehhez szükséges eszközök, berendezések beszerzésére. 

 A környezettudatos gazdálkodás megismertetése a programba bevont gyerekekkel, 

illetve családjaikkal. 

 Iskolai konyhakertek létrehozása; termelő tevékenység folytatása; az iskolai 

(intézményi) konyha ellátása a kertben termelt zöldségekkel, gyümölcsökkel. 

 Környezetvédelemmel, környezeti tudatformálással foglalkozó civil szervezetek, 

intézmények és roma közösségek közti együttműködés kialakulása; hosszú távú 

partnerség megalapozása. 
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  A pályázat elbírálásakor előnyt jelentett: 

 Ha az ötlet roma szervezettől származott. 

 Ha ez a kezdeményezés korábban nem létező együttműködést indított el roma és nem-

roma szervezet / intézmény közt. 

 Ha a projekt során megvalósított vagy oktatott gazdálkodói tevékenység egyszerre 

jelentheti a megélhetés könnyítését és környezetkímélő technológiák alkalmazását. 

 Ha a projekt során létrehozott érték az adott település valódi anyagi gyarapodását 

szolgálja (például a megtermelt esetleges terményfelesleget az önkormányzati, 

intézményi konyha veszi át). 

 Ha a projekt során a fő projekt-célok mellett érvényre jutnak további, a gyerekek 

számára fontos értékek (például: egészséges / vegyszermentes zöldségek, gyümölcsök 

termelése, a bevételből származó hátrányos helyzetű gyerekek segítése, utaztatása 

stb.). 

 Ha a projekt kapcsolódik további, a pályázati program eszmeiségével rokon 

kezdeményezéshez (például: további /más forrásból támogatott/, romák 

foglalkoztatását vagy megélhetését segítő projektek). 

 Ha a projekt során olyan kiadvány készül, ami a projekt résztvevőin túl is képes 

közvetíteni a projekt során felhalmozott tudást. 

 Ha a pályázók a program lebonyolításába más (vagy saját) forrásból származó 

számottevő saját részt tudnak bevonni. 

 

A pályázatban 43 szervezet - döntően iskolák, de több civil szervezet is - kapott 

támogatást. A pályázat tapasztalatairól, eredményességéről jelenleg nincs semmi 

információnk. 
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1.3 SZIE Környezet és Tájgazdálkodási Intézet és a Regina Alapítvány 

 

2012 márciusában a SZIE Környezet és Tájgazdálkodási Intézet és a Regina Alapítvány 

összefogásával Gödöllőn is elindult egy térségi iskolakert program „Iskolakert Staféta” 

néven. Az MNVH Projektötlet pályázatának támogatásával beinduló program 3 hónap 

(március, április, május) alatt heti egy nap a délutáni órákban lehetőséget biztosított a 

gödöllői és környékbeli iskolák számára, hogy a gyerekek bekapcsolódjanak a Regina 

Kertben folyó aktuális mezőgazdasági munkálatokba. A program célja az ökológiai 

szemléletű kertművelés ismereteinek átadása, a gyerekek elméleti tudásának kiegészítése. 

 

A 11 alkalommal meghirdetett program tematikája:   

 A talaj tulajdonságai, élet a talajban. 

 A komposztálás jelentősége, a komposzt felhasználása 

 A kert növényei, a veteményes kialakításának szempontjai 

 Gyümölcsfák meséi-faismeret, teendők a fák körül 

 Tájfajták és jelentőségük - palántázás elvitelre is 

 Fűszer és gyógynövény séta - játékos ismerkedéssel 

 A növények ápolása szelíd védelme 

 Segítőtársak a kertben: hasznos rovarok és egyéb állati segítők 

 Gyomismeret, avagy miről árulkodnak a gyomok 

 Gazdálkodás a kert erőforrásaival - esővízgyűjtés, napenergia 

 Közös betakarítási záróünnep játékos kertismereti vetélkedővel 

 

A program másodlagos célja az volt, hogy a Regina Kertben szerzett tapasztalatok 

legyenek az előkészítő lépések a saját iskolakertek elindításához. Ez a kezdeményezés a 

Regina Kertben nem folytatódott, de a program kitalálói, Mátyás Izolda és Nemes Anita 

további MNVH pályázati forrásból igyekeznek továbbvinni az iskolakert mozgalom eddigi 

eredményeit az Iskolakert Szakmai Műhely (ISZM) megalakításával. A műhely célja 

összefogni, hálózatba szervezni az iskolakertek működtetőit a tapasztalatok kölcsönös 

átadásával. 
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1.4 Iskolakert Szakmai Műhely 

 

Az ISZM 2014. szeptember 12-én rendezett egy regionális szakmai fórumot, ahol főként 

Budapestről, az agglomerációból és tágabb környékéről jöttek tanárok, lelkes civilek 

beszámolni saját kezdeményezéseikről.  

A fórumon elhangzottak az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

 

Indíttatás: A fórumon résztvevő tanárok, és olyan szülők, akik öko-mama képzésben 

vettek részt, vagy az ökogazdálkodás iránt érdeklődő önkéntesek mindannyian - a 

bevezetőben elmondottakhoz hasonlóan -, az iskolai környezet javítását, az ökológiai 

szemlélet átadását, az egészséges élelmiszerek fontosságát, a munkára nevelést, valamint a 

környezeti nevelésben az elméleti és gyakorlati tudás összekapcsolásának fontosságát 

emelték ki. 

 

Iskolakert típusok: az iskolakert igénye megjelenik Budapest belső kerületeiben (Óduda), 

lakótelepi iskolákban (Kispest, Ferencváros, Újpest), vidéki településekben (Dévaványa, 

Etyek, Veresegyháza, Szada, de az elmaradott falusi térségekben is, mint Rimóc. Az 

általános célkitűzéseken túl, mindezen települési típusokban más és más speciális 

szempontok is szerepet kaphatnak a megvalósításban. 

 

Az iskolakertek helye és tulajdoni formája is különböző lehet. Sok helyen az iskola udvarát 

alakítják iskolakertté, néha a beton feltörésével, több esetben az önkormányzat nyújt 

ingyenesen használható udvart, területet (Veresegyháza, Rákosliget, Rimóc), de önálló 

farmgazdaságok is lehetőséget biztosíthatnak iskolakert működtetésére (Zsámbok). 

Az iskolakertek nagysága is nagy szórást mutat, a 10 négyzetmétertől a 2 hektárig minden 

előfordul. 

A működtetés személyi feltételei: Az iskolákon belüli kertek felelősei általában a tanárok 

közül kerülnek ki.  Többnyire a környezeti ismereteket tanító, vagy technika tanár szívügye 

az iskolakert léte és működtetése. A nem saját tulajdonú kertek esetében a működtető lehet 

kertész végzettségű szakember, gazdálkodó, önkéntes szülő, vagy érdeklődő civil. Ilyen 

esetben a saját kezdeményezés az elsődleges, és ehhez igyekeznek a környező iskolákat 

megnyerni, bevonni. 
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Az órarendi beosztás többnyire a hely és oktató függvénye. Tekintettel arra, hogy a 

kertművelés - a Waldorf iskolákon kívül - nem szerepel a tantervben, a lelkes pedagógusok 

saját, vagy egyes kapcsolódó tantárgyak terhére tartják meg foglalkozásaikat. Néhány 

helyen a környezeti vagy technika órák terhére történik a foglalkozás az iskolakertben, de 

jellemzően a délutáni órákban zajlik szakköri foglalkozás keretében, tehát a kertművelés 

önkéntes alapon működik. 

 

A működtetés anyagi feltételei: Ez sajnos a leglabilisabb eleme az iskolakert programnak. 

A fórumon részt vevők elmondása alapján az indulást sok esetben a terület biztosítása 

(saját, önkormányzati vagy egyéb adomány) eredményezi, a működtetéshez pedig a 

legkülönfélébb forrásokat próbálják megszerezni a felelősök. Ezek a források többnyire 

pályázatokból, helyi szervezetek, civilek, szülők adományaiból nyerhetők el.  

 

Módszertan: Az iskolakerti foglalkozások tapasztalatai alapján fontos módszertani elem a 

különböző tantárgyakkal való kapcsolat bemutatása (matematika, magyar, 

környezetismeret, művészeti oktatás, stb.). Ezek a keresztutalások nem csak a diákoknak 

hasznosak, de a pedagógus társakat is motiválhatja, hogy ők is figyeljenek, és építsék be 

tantárgyaiknál a kertben szerzett ismereteket. A résztvevők kiemelték még a játszva 

tanulás, gondolkodás, és a közösségépítés szerepét. 
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1.5 Waldorf-iskolák  

A Waldorf iskolák kerettantervében1 a kertművelés tantárgyként szerepel. A Waldorf-

tanterv legfontosabb feladata, hogy az egyes életkorokhoz igazított ismeretanyagok 

közvetítésével biztosítsa az egyén egészséges fejlődését. A kertművelés tantárgyat ezért a 

6. osztálytól tanítják, mert ekkortól lehet hatékonyan a gyerekeket a természettudományos 

megfigyelések, az oksági összefüggések felfedezésének irányába terelni (Waldorf iskolák 

kerettanterve 2. sz. melléklet a 17/2004. (V. 20.) OM rendelethez). 

 A 13 évfolyamos iskolákban e tantárgy oktatása a 6-10 osztályokban zajlik, de az 

óraszámokat figyelembe véve, (heti két óra) döntően a 6-7-8 osztályokban. Felsőbb 

évfolyamokban ez az óraszám kevesebb, mint felére csökken. 

Az iskolakert, mint szabad tér az iskola szerves része, ahol lehetőség van ennek 

kialakítására. Vannak olyan iskolák, amelyek közeli mezőgazdasági üzemekbe járnak el 

dolgozni. A heti rendszerességgel végzett munka során az évjárás nagy ritmusait élhetik át 

a diákok. Megismerik a kert élővilágát, miközben saját maguk termelnek zöldséget, 

gyümölcsöt, virágot. Mindezek olyan képességek kibontakozását segítik elő, amelyek a 

természeti világhoz való kapcsolódásukhoz szükségesek. 

A kertművelés oktatásának súlypontja elsősorban a gyakorlati munka, ezen keresztül válik 

érthetővé a gyerekek számára, hogy mit is kell és lehet tenniük a növények jó és 

kiegyensúlyozott fejlődéséért.  

Az ismeretanyag legfontosabb elemei: 

 A növények egészséges fejlődésének feltételei. 

 Mi a különbség az élettelen kőzet és a termőtalaj között? 

 A komposztálás, a talajmunka, és a talajélet mit ad a növények számára. 

 A komposzt hatékonyságának fokozása a biodinamikus preparátumok segítségével. 

 A növényszaporítás módjai. 

 Mi a különbség a természetes táj és a kultúrtáj között? 

 A kultúrtáj életének támogatása a biodinamikus preparátumokkal. 

 Hogyan alkothat életközösséget a növény, az állat és az ember? 

                                                           
1 http://www.waldorf.hu/waldorf_pedagogia/kerettanterv 
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A témakörök lebontása évfolyamonként: 

6. évfolyam 

 

Tavaszi, nyári és őszi hónapokra 

 

Téli hónapokra 

Célok és feladatok A 11-12. életévben a kitartást igénylő munka a nevelési cél. 

Javasolt témakörök 

 

 a talajművelés alapjai 

 az ágyások megtervezése és 

kialakítása 

 vetés, növényápolás (öntözés, 

gyomlálás, kártevők elleni 

védekezés) bio-módszerekkel 

 egyéves zöldségfélék és 

dísznövények termesztése 

 

 szerszámok, kerti eszközök 

karbantartása 

 az ősi folyó menti kultúrák 

felidézése, különös tekintettel 

gazdálkodásukra, az ehhez 

kapcsolódó hiedelemvilágukra, 

matematikai, csillagászati 

tudásukra, naptárjaikra, valamint 

az ókori görög és római kor 

birodalmat megalapozó 

gazdálkodására 

 talajminták vizsgálata 

 a téli természet megfigyelése: 

Magyarország főbb erdőalkotói 

fái (tölgy, gyertyán, bükk), a fák 

felismerése, habitusuk, kérgük és 

rügyeik alapján  

 az adventi időszakra: a 

kertészethez kapcsolódó 

kézműves foglakozások 

természetes anyagok 

felhasználásával. 

 

Várható eredmények 

 A tanulók a kert talajának főbb tulajdonságait ismerik. 

 Tudnak helyes testtartásban ásni, kapálni és gereblyézni, a szerszámokkal 

balesetmentesen dolgoznak. 

 Ismerik a vetés, palántázás alapvető szabályait. 
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7. évfolyam 

 

Tavaszi, nyári és őszi hónapokra 

 

Téli hónapokra 

Célok és feladatok 

A pubertás kezdetével a gyerekek érdeklődővé válnak önmaguk változásaival 

szemben és nyitottá a külvilág iránt. Ebben az életkorban motiválja őket, ha a 

kapott feladatok „erőpróba-jellegűek”, és végrehajtásuk kitartást igényel. 

Javasolt témakörök 

 

Minden alapvető fogás átismétlésre kerül, 

és innen léphetünk tovább. 

 kétéves zöldségnövények 

termesztése; 

 málna, ribizli, szőlő művelésének 

megismerése; 

 szaporítás dugványozással; 

 növénytársítások; 

 talajvédelmi eljárások (teraszozás, 

mulcsozás stb.) 

 komposztálás, komposzt oltása 

biodinamikus preparátumokkal és a 

komposzt felhasználása; 

 trágyázás szerves trágyával: fontos, 

hogy egy, az iskola körzetében 

található állattartó telepre a tanulók 

ellátogassanak, és lehetőség szerint 

dolgozhassanak is. 

 a szüretelt termények tárolása; 

 új eszközök szakszerű és 

balesetmentes használata 

(metszőolló, vasvilla, ásóvilla, 

talicska, aprítógép); 

 

 az eszközök karbantartása; 

 a középkori Európa 

jellegzetes gazdálkodási 

formái; 

 a nagy földrajzi 

felfedezések miként 

változtatták meg, a 

kontinensünkön és 

hazánkban termesztett 

növénykultúrákat, ennek 

milyen társadalmi 

következményei lettek. 

 erdészeti alapfogalmak: 

honos növények, adventív 

fajok. A különböző 

társulások (erdők, rétek, 

stb., szerepe a tájban) 

 az adventi időszakra: a 

kertészethez kapcsolódó 

kézműves foglalkozások, 

természetes anyagok 

felhasználásával            
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Várható eredmények 

A gyermekek balesetmentesen és szakszerűen használják a metszőollót, a 

vasvillát, az ásóvillát. Ismerik a komposztérés folyamatát, jártasak a trágya és 

növényi komposzt készítésében. Alapszintűen elsajátítják a fás-szárúak 

gondozását, ápolását. 

 

8. évfolyam 

 

Tavaszi, nyári és őszi 

hónapokra 

 

Téli hónapokra 

Célok és feladatok 

A 8. osztályban fontossá válik, hogy kinek milyen egyéni képességei vannak, de 

ugyanilyen hangsúlyos az is, hogy csoportmunkában ki mit tud elérni. A 

kertészetben mindkét aspektust tisztán elkülönülve ki tudják próbálni a diákok, 

mert sok egyéni feladatot ad a kert, ugyanakkor a munkamegosztással 

hatékonyabban elvégezhető feladatok száma is nagy. 

Javasolt témakörök 

 

 

 gyógy- és 

fűszernövények ismerete, 

gondozása; 

 gyümölcsfák ápolása, 

metszése; 

 növényvédő bio-levek 

készítése, 

permetezőpreparátumok 

használata; 

 dombágyás készítése 

(csoportnak); 

 terménytárolás, 

feldolgozás (pl.: aszalás), 

gyógyteák készítése; 

 

 az ipari mezőgazdaság hatása a talaj 

termékenységére és az élelmiszer 

minőségére 

 a növénynemesítés alapelvei, a 

géntechnológia veszélyei 

 a közép – kelet európai kultúrtáj 

kialakulása 

 a mezőgazdálkodás szerepe a 

környezet kialakítás szempontjából 

 az adventi időszakra: a kertészethez 

kapcsolódó kézműves foglalkozások, 

természetes anyagok felhasználásával 

 

Várható eredmények 

A gyermekek felismerik a legfontosabb gyógy- és fűszernövényeket, megtanulják 

gondozásuk főbb tudnivalóit. A metszést elsajátítják. Ismerik a terménytárolás 

módszereit és eszközeit. 
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9. évfolyam 

 

Tavaszi, nyári és őszi hónapokra 

 

Célok és feladatok 

Általában egy hosszabb kertépítés-epochát építenek be ezen az évfolyamon a 

tantervbe. Ennek során a tájkialakítással, útépítéssel, teraszépítéssel, 

kerítésemeléssel ismerkednek meg. 

Javasolt témakörök 

 

 

 a növények szaporítási eljárásának tanulmányozása és elsajátítása 

 dísznövények gondozása, kertben való elhelyezésüknek tudatosítása  

 

Várható eredmények 

 

 A diákok rátekintést nyernek a kertépítés tervezési folyamatára és 

gyakorlati fázisaira. 

 Megismerik, és jártasságot szereznek a növények szaporításának 

eljárásaiban. 

 Jártasak a dísznövények ültetésében és ápolásában. 

 

10. évfolyam 

 

Tavaszi, nyári és őszi hónapokra 

 

Célok és feladatok 

Rudolf Steiner tantervjavaslata alapján a diákok az oltás, a szemzés és a 

megporzás „misztériumával” foglalkoznak. Következetesen ez a téma kíséri 

végig az egész tanévüket.  

Javasolt témakörök 

 

 

 a felső tagozaton a környezetvédelmi és ökológiai tanulmányok 

összefonása a kertműveléssel 

 önálló éves munka készítése természeti és művészeti szempontok 

figyelembevételével 

 

Várható eredmények 

 

 a diákok megismerkednek az oltással és a szemzéssel 

 környezetvédelmi és ökológiai tanulmányaikat képesek felhasználni a 

gyakorlati munkában. 
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A tanrendben javasolt témakörök megjelölése alapján is kitűnik, hogy a kertészet nem 

csupán egy különálló tantárgy a többi között, hanem sok szállal kapcsolódik a 

történelemből, földrajzból, irodalomból tanultakhoz. Az igényes kerttervnél 

felhasználhatók a geometriában tanultak. Az ásványtani ismeretek jó alapot szolgáltatnak a 

talajvizsgálathoz, biológiából a szaporodás, növekedés, fejlődés fázisai, valamint az 

elfogyasztható növények táplálkozás-élettani szerepe játszik fontos szerepet. Ez a fajta 

„egybeszőttség” segít a gyerekeknek kapcsolódási pontokat találni, a kertben végzett 

tevékenység sokrétű összefüggéseivel. 

 

Fontos módszertani elem, hogy a kertművelés során nő a gyerekek felelősségérzete, 

fejlődik szociális érzékük a csoportmunka során, megismerkednek a munka értékével. 

 

1.6 A legéndi biodinamikus mintafarm 

 

A Rudolf Steiner alapelveket követő biodinamikus mintafarmot működtet Legénden Mezei 

Mihály, aki a svédországi Yerna-ban folytatott tanulmányokat. A nógrádi 

mintagazdaságához egy oktató bázis is tartozik, ahol egy hetes turnusokban fogadnak 

diákokat, hogy a gazdálkodás különböző területein szerezzenek elméleti, de főként 

gyakorlati ismereteket. A látogatásunkkor csak rövid ismertetőt kaptunk, mert a 

részletekhez csak szerződéses keretekben juthatnánk hozzá.  

 

Székely Orsolya családi látogatás keretében eljutott Yerna-ba, amely egy nemzetközi 

együttműködés keretében kialakított közösségi mezőgazdasági komplexum. Egy olyan 

önfenntartó mintagazdaság, ahol a termelés, értékesítés háztól-házig rendszere működik, 

kiegészülve az oktatás, idegenforgalom vertikális rendszereivel is. Egy ilyen jellegű oktató 

kert kialakítására törekszik a Győri Tanítóképző Főiskola, amely az iskolakertek 

általánossá tételén, és az oktatói háttér megteremtésén fáradozik.    
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2. Az iskolakert kezdeményezések nemzetközi gyakorlatának áttekintése 

 

A nemzetközi irodalomban fellelhető példák alapján az iskolakert program elsődlegesen a 

környezeti nevelést, valamint az egészséges táplálkozás elősegítését szolgálják. Több 

helyen már az óvodákban is ízelítőt kapnak a gyerekek a kiskert szerepéről (Svájc, 

Németország), de ugyancsak ezekből az országokból tudunk példákat arra, hogy felsőbb 

iskolákban is működnek iskolakertek. Vannak olyan iskola típusok (Svájc, Anglia), ahol 

heti két alkalommal gyakorlati foglalkozás van, ilyenkor az ipari és egyéb szociális jellegű 

foglalkoztatási lehetőségek mellett a mezőgazdasági elméleti és gyakorlati ismeretek 

elsajátítása a helyi mezőgazdasági üzemekben, farmokban zajlik. 

A rimóci iskolába ellátogató lengyel iskolások nem tudnak ilyen kezdeményezésről 

Lengyelországban. A környék, ahonnan ők jönnek (Dutlow) tanya jellegű mezőgazdasági 

terület, ahol a laza településszerkezet lehetővé teszi a nagy egybefüggő mezőgazdasági 

területek művelését. A szó szoros értelmében benne élnek a mezőgazdaságban – így az 

számos más területen jelen van az életükben. Nincs szükségük az iskolakerti oktatásra. 

 

2.1 A Life Lab Mozgalom: „Kertet minden iskolába” 

Az iskolakert programról a legátfogóbb ismereteket egy amerikai esettanulmányból 

nyertük. Az irodalmi utalások szerint (www.lifelab.org) az iskolakert mozgalom egy 

Kaliforniai iskolából, Santa Cruzban indult el, ahol lelkes tanárok 1979-ben létesítettek egy 

iskolakertet. Alapvető céljuk az volt, hogy „tegyük élővé az oktatást a kertben”. Ezt a 

kezdeményezést aztán felkarolta a tudomány, az oktatásügy és létrejött egy non-profit 

szervezet, amely kezeli a Life Lab Science (Élő Laboratórium Tudományos) Programot. E 

szerint az iskolakert működése szerves egészet alkot az iskolai oktatással. Az ökológiai 

szemléletű oktatás szempontjain túl igen hangsúlyos szerepet kapott az egészséges 

táplálkozás előtérbe helyezése, annak tudományos és gyakorlati megvalósítása. Abból a 

tapasztalatból indultak ki, hogy a jól táplált gyerekek, sokkal motiváltabbak a tanulásban. 

Ha a gyerek maga termeli meg a zöldséget, gyümölcsöt, azt szívesebben eszi meg. Ebből a 

szempontból is felértékelődött az iskolakertek szerepe, ahol a gyerekek egészséges 

élelmiszereket termelnek. Kalifornia Államban, a tudományos és állami vezetők az 

egészséges táplálkozás egyik modelljeként tekintettek az iskolakertek működésére, így 

törvényileg és pénzügyi forrásokkal is támogatták az iskolakert mozgalmat. 

http://www.lifelab.org/
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A Kaliforniai Oktatási Minisztérium 1995-ben beindította a „Kertet minden iskolába” 

kezdeményezést, amit jogszabályi háttérrel is megerősített. 1999-ben törvényt hoztak az 

oktatási célú iskolakert program beindítására.  

2001-ben az „Egészséges táplálkozásért” törvény az iskolakerteket egy lehetséges útnak 

jelöli ahhoz, hogy növekedjen a diákok igénye a friss zöldségek és gyümölcsök 

fogyasztására. 

2002-ben a táplálkozás oktatására vonatkozó jogszabály tovább erősítette az iskolakert 

programot. 

2006-ban, pedig a Kaliforniai Oktatási Minisztérium 15 millió dolláros támogatást 

biztosított az iskolakert program fenntartására, népszerűsítésére, fejlesztésére. 

Az Oktatási Minisztérium Táplálkozástudományi részlege irányította a programot 

együttműködve különböző, a programot támogató szervezetekkel, alapítványokkal, 

továbbá mezőgazdasági, hulladékgazdálkodási, egészségügyi szervezetekkel, valamint a 

3000 iskolakerttel, amely a „Kertet minden iskolába” program eredményeképpen létrejött 

szerte az államban. 

Az egészséges alapanyagokat (zöldségek) nyújtó iskolakert termékei bekerültek az iskolai 

konyhákba, a gyerekek élvezhették saját termékeiket. A környező mezőgazdasági 

üzemekkel való jó kapcsolat eredményeként kialakult a „Farm to School” mozgalom, 

amikor a farmok friss zöldségei, gyümölcsei közvetlenül kerültek be az iskolák konyháira, 

és ez mind a gyerekek, mind a farmerek szempontjából kedvező lehetőség volt.  

A tudatos, egészséges táplálkozás modelljeként Amerika szerte elindult a „Slow Food” 

mozgalom, amely a „Fast Food”, a gyors éttermek kínálatával szemben a helyi termékek 

helyben történő, ellenőrizhető, egészséges ételeit kínálják. Ezt a Slow Food mozgalmat is 

összekapcsolták az iskolakertekkel, mint egy sikeres példáját a Slow Food mozgalomnak. 

Ezt az egészséges ételt nyújtó iskolakert programnak nevezték2. 

A Santa Cruz-i kezdeményezés, a Life Lab mozgalom keretében az iskolakert oktatási 

központja lett. 1998-ban jött az ötlet, hogy egy bemutató minta keretet létesítenek, amelyet 

2001-ben el is kezdtek építeni.  

                                                           
2 Edible Schoolyard Project: http://edibleschoolyard.org 

http://edibleschoolyard.org/
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Ma 2 hektáros területen működik a „szabadtéri osztályterem”, amely egy komplex minta 

farmként működik, és eddig már több mint 3000 iskolakert több tízezer oktatóját képezték 

ki. Programjuk az óvodától a középiskolás korosztályig szól. Ez a Life Lab non-profit 

szervezet egy másik non-profit szervezettel (Center for Ecoliteracy) karöltve, a Kaliforniai 

Oktatási Minisztérium támogatásával összeállított egy útmutatót az iskolakertek 

létesítéséhez3. Ez az anyag sok hasznos információt tartalmaz a magyarországi gyakorlat 

szempontjából is, ezért jó példaként tekinthető. 

 

2.2 A Life Lab iskolakert programja   

 

Filozófia 

A Santa Cruz-i kísérlet során kiderült a tanárok számára, hogy az iskolakert egy élő 

laboratórium, amely növeli a gyerekek érdeklődését a világ felfedezésére. Közelebb hozza 

őket a természet közeli ismeretek elsajátításához, de hatással van a táplálkozási 

ismeretekre, a szociális viselkedésmintákra, és az oktatás számos más területére 

(matemetika, művészetek stb.). Olyan fogalmakat lehet a kertművelés során bemutatni, 

mint ok-okozati összefüggések, diverzitás, körforgás, mértékek-korlátok, örökléstan, 

erőforrások, fenntarthatóság. A kert egy hathatós eszköze az oktatásnak. 

Működési feltételek 

Legyen jogszabályi háttér (helyi, országos), és pénzügyi forrás. 

Az iskolakert program épüljön be az iskolai oktatás rendszerébe, a tantervbe. Legyen egy 

irányító testület az iskolán belül (tanárok, diákok, szülők), akik irányítanak, döntenek az 

egész program megvalósításában, de legyen egy személy, aki koordinálja a programot. 

Fontosak a támogatások. Az állami és egyéb pénzügyi támogatások mellett szükség van 

egyéb adományokra is. Elsősorban a helyi szervezeteket (vállalkozók, farmerek, kertészeti 

klubok, szülői közösségek, alapítványok) szükséges megnyerni, de tágabb körből is lehet 

támogatókat keresni (nagy cégek jótékonysági alapjai, hulladékgazdálkodási, 

vízgazdálkodási, táplálkozástudományi oktatási és gazdálkodó szervezetek). 

                                                           
3 www.ecoliteracy.com (Getting Started 2009 pdf.) 

http://www.ecoliteracy.com/
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Nagy segítséget nyújtanak az önkéntesek. Elsősorban a szülők informálásával és 

megnyerésével lehet személyükben önkénteseket bevonni, de további oktatási vagy egyéb 

intézményekből is lehet toborozni.  

A kert létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatok 

Tervezés Az irányító testület létrehozása 

A kert helyének kiválasztása (fontos a napfény, a terület lejtése, a víz 

elérhetősége és közelsége az iskolához) 

A kerten belüli funkciók megtervezése (ágyások, komposztáló, eszköztároló) 

A szükséges anyagok, eszközök megvétele 

Előkészítő munkák Megszervezni a segítséget a szántási, és talaj előkészítő munkákra 

Előzetes talajteszt 

A komposzt-tároló kialakítása 

Magok rendelése, az ágyások kitűzése 

Folyamatos kertészeti 

munkálatok 
Magok elültetése konténerekbe 

Ágyások előkészítése 

Palántázás, kiültetés 

Öntözés, gyomlálás, növényvédelem 

Termés betakarítás, a terület utógondozása 

Menedzselési feladatok 

Az iskolai osztályok órarendi beosztása a kerti órákra 

A kertművelésen túli, de ezzel összefüggő egyéb feladatok (kapcsolattartás, 

média, rendezvények, stb.) 

Az önkéntesek munkájának ütemezése 

Az ünnepnapokon és nyári szünetben a kertművelés fenntartása 

A beszerzési feladatok rendszerének kialakítása 

Ágyások előkészítése 



Szakmai tanulmány – „Répa, retek, mogyoró” 

 20 

Módszertan 

A kerti munkákkal kapcsolatos gyakorlatot össze kell kapcsolni az iskolai tananyaggal, a 

különböző tantárgyak (biológia, fizika, matematika, természeti ismeretek, földrajz, 

művészetek) vonatkozásában kölcsönös utalásokkal. Ehhez szükséges, hogy a teljes tanári 

kar magáénak érezze az iskolakert programot és beillessze a saját tantervi anyagába. A 

gyakorlati foglalkozásokat elő lehet készíteni szakirodalmi anyagok feldolgozásával, 

különböző kertkultúrák megismerésével, a helyi termelési hagyományok 

tanulmányozásával, stb. 

Célszerű minden osztálynak külön ágyást biztosítani, amelynek a művelése az ő 

felelősségük. Általában osztott csoportban lehet a munkát hatékonyan megszervezni. 

Nagyon fontos a diákoknál kialakítani azt a felelősségtudatot, hogy a szabadtéri 

osztályterem az ő „tulajdonuk” ezt ők működtetik. Ezért minden feladatba be kell őket 

vonni. Ehhez persze több segítőre van szükség, itt jöhetnek be az önkéntes segítők, de az is 

lehet megoldás, hogy a nagyobb diákok felügyelik a kicsiket. A diákközpontú 

környezetben a diákok évről-évre nagyobb önállóságra tesznek szert ugyanakkor nő a 

csapatszellem. 

A kertben kialakulnak az alapvető viselkedési szokások: 

 a kertben nem szaladgálunk 

 az úton maradunk, nem tapossunk bele az ágyásokba 

 mindig kérdezünk, mielőtt egy eszközt használunk, vagy egy termést leszedünk. 

Olyan további speciális szabályok is kialakíthatók, mint pl. „csukd be a kaput”, „moss 

kezet, mielőtt visszamész az osztályba”, stb. Hagyjuk, hogy a gyerekek is alkossanak 

szabályokat, amiket kifüggeszthetnek a tároló helység ajtajára. 

A tanulmány kiemeli az iskolakert nyári működtetésének fontosságát. Ezt különböző 

módokon javasolja. Szomszédoknak, családoknak kiadni gondozásra, nyári oktatást, 

táborokat szervezni, stb.  

Fontos követelmény az iskolakert közösségi elfogadtatása. Nyílt napokon, rendezvényeken 

be kell mutatkozni, publikálni kell a helyi sajtóban, a támogatóknak köszönőlevéllel, 

gyerekek által készített ajándékokkal kell megköszönni a hozzájárulásukat. 
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3. A rimóci iskolakert program bemutatása 

 

A rimóci példáról készített filmek megtekinthetőek a www.ikonstudio.hu/máról holnapra 

fülön a 2013 és 2014-es gyűjtő oldalakon. 

 

 

3.1 A kezdeményezés története 

 

Hasonlóan az ország több iskolakert kezdeményezéséhez, Rimócon is egy lelkes civil, 

Szabó Mónika, kertész-pedagógus végzettségű szakember vetette fel az iskolakert 

gondolatát 4 évvel ezelőtt. Az akkori kísérlet nem hozott sikert, míg 2012-ben éledt fel újra 

a gondolat.  

 

Az Ikon Stúdió Egyesület közel egy évtizede dolgozik különböző filmes projektekben, a 

térségben, és Rimócon. Ismeretterjesztő és dokumentumfilmjeikkel próbálják előmozdítani 

a térség és Rimóc település fejlődését, munkaerő piaci lehetőségeinek javítását. A 

hátrányos helyzetű Rimóc gazdasági, foglalkoztatási lehetőségei szűkösek. Ezért a fiatalok 

elhagyják a települést, a nagyarányú roma lakosság körében csak a közmunka jelenti az 

egyedüli foglalkoztatási lehetőséget.  

 

Az Egyesület munkatársai 2012-2013-ban az MTVA pályázati felületén nyert 

támogatásból a kiskertművelés mozgóképes tudástárát elkészítendő forgattak 7 részes 

ismeretterjesztő filmet a rimóci nagy tudású öregek ismereteinek bemutatásával. A forgatás 

„melléktermékeként” Székely Orsolya rendező és producer kezdeményezésére és szervező 

munkájának eredményeképpen 20 roma család portáján kezdődött el a háztáji kiskertek 

művelése, és ezzel egy időben elindult az iskolakert program.  

Megkeresésünkre az iskola szívesen felvállalta a programot, a polgármester egy elkerített 

önkormányzati tulajdonú kertet biztosított az iskolakert számára. Az önkormányzat 

státuszában pedig Szabó Mónika megbízást kapott az iskolakert vezetésére. 

 

 

 

http://www.ikonstudio.hu/máról
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3.2 Célok 

 

A célok Rimócon is hasonlóan fogalmazódtak meg, mint a hazai és nemzetközi példák 

során. 

Terveink és eddigi tapasztalataink alapján az iskolakert létesítésével, folyamatos 

működtetésével, a gyerekek sokrétű személyiségfejlesztésére nyílik lehetőség.  

 

  oktatási célok 

 gyakorlati tapasztalatokkal megerősíteni az elméleti tudást - saját megfigyelésekkel, 

elemzésekkel, felismerésekkel alátámasztva, mint ok-okozati összefüggések, 

diverzitás, körforgás, mértékek-korlátok, örökléstan, erőforrások, fenntarthatóság.  

 a kerti munka és különböző tantárgyak közötti összefüggésekre rávilágítani 

(matematika, fizika, környezeti ismeretek, irodalom, rajz, ének, stb.) 

     

nevelési célok 

 természet és környezet iránti viszony (érdeklődés, felelősség) formálása 

 kreativitás aktivizálása 

 általános műveltség bővítése 

 esztétikai érzék fejlesztése 

 szemléletmód formálása (egészséges ételek szerepe, az érték tisztelete, stb.) 

 

Rimócon, ahol az iskoláskorú gyerekek közel 80 %-a roma, az iskolakert pedagógiában ez 

utóbbi két cél különösen fontos. A sajnálatos szülői példák ellensúlyozására új szemléletet 

és viselkedésformát kell tanítanunk azzal, hogy a gyerekeket munkára neveljük. 

Tudatosítani kell bennük, hogy ők is tudnak olyan értéket előállítani, amit mindenkinek 

meg kell becsülni. Ezért is fontos, hogy a felnőtteknek elindított kiskert program szorosan 

kapcsolódjon az iskolaival, hogy az eredmények egymást erősítsék. 
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3.3 Működés 

 

Székely Orsolya kezdeményezésére az iskola benevezett a Fiatal Gazdák Magyarországi 

Szövetsége (AGRYA) által meghirdetett „Vesd bele magad” mozgalomba, melynek során 

a gyerekek ingyen kapnak ötféle vetőmagot arra, hogy otthoni kertjeikben elültessék. Ezek 

a magok az iskolakertben is hasznosulnak (sárgarépa, kapor, retek, hagyma, saláta).   

Az előkészületek nyomán a tényleges program 2013 tavaszán kezdődött el. Az IKON 

Stúdió filmforgatásának keretében kora tavasszal két osztályteremben, egy alsósban és egy 

felsősben elkezdtük megismertetni a gyerekekkel az ültetés alapjait. Különböző zöldségek 

magjait ültettük el tejfölös dobozokba, megismerkedve a zöldségfajtákkal, a föld 

típusaival, az öntözés, a fény fontosságával. A tényleges munka tavasszal folytatódott az 

önkormányzat segítségével ősszel felszántott kertben. A kert kb. 300 m2-es művelhető 

területe nagyságra és elhelyezkedésre nézve is ideális. Közel van mind a két 

iskolaépülethez (az alsósok és a felsősök külön épületben tanulnak), kerítéssel körbezárt. 

Vízvételi lehetőség és egy tárolásra alkalmas helyiség is van.  

A programban mind az alsó, mind felső tagozatos diákok részt vesznek. Főként a 

természeti ismeretek-, vagy technika óráról a szaktanárral egyeztetve engedik el a 

gyerekeket (4-6 fő) önkéntes jelentkezés, illetve kijelölés alapján a kertbe. Itt a szaktanár 

előre megtervezett programját hajtják végre, mindig az aktuális időszaki munkák 

függvényében. 

Az órarendi beosztás alapján a kertben napi 4 - 5 órányi munka folyik, délelőtt és délután. 

Ezen kívül vannak úgynevezett nyílt napok, amikor vendég iskolákat fogadtunk, szülőkkel 

együttműködve komposztálót, vagy nyársaló helyet alakítottunk ki, kirándultunk, közös 

bográcsozást szerveztünk a megtermelt termékekből. Ilyen esemény volt a 

szilvalekvárfőzés, majd szilvalekvár süti készítése, felszolgálása a falunapon, részvétel a 

szüreti mulatság keretében megrendezésre kerülő főzőversenyen. A 2014-es évben az 

utolsó nyílt nap a december 13-án megrendezett Luca-napi összejövetel volt, ahol már 

vendégül láthattunk környékbeli települések iskoláiból érkező tanulókat is. A nyílt napok 

eseményein igyekeztünk a szülőket, tanárokat, helyi vezetőket is bevonni a programba. 
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Fontos kérdés az iskolakert nyári működtetése. Sok iskolakert kezdeményezés azon bukott 

el, hogy a nyári szünetben nem gondozta senki. A kert fennmaradásának igénye mellett 

Rimócon egy másik fontos tényező is indokolta a nyári működtetést. Az ingerszegény 

környezetben élő, csellengő gyerekeknek akartunk nyári elfoglaltságot biztosítani.  

A kertet tehát nyári táborként üzemeltettük, a munka mellett sok közös játékkal, reggelivel, 

2014-ben alkalmanként meleg ebéddel. Fontos megjegyezni, hogy elhozhatták a kisebb 

testvéreiket is, ami sokszor a vezető tanárnak jelentett megnövekedett terheket. 

 

3.4 Finanszírozás 

 

Az első évet az önkormányzat nagy támogatásával kezdhettük (telek, oktatói státusz, 

szántás, közmunkások biztosítása nehezebb munkákhoz, stb.), de ez a segítség több 

formában továbbra is rendelkezésünkre áll. A programok egy részét a filmforgatás terhére 

valósítottuk meg. A működéshez szükséges eszközöket adományokból, egyéni 

felajánlásokból tudtuk beszerezni. A nyári tábor étkeztetését többnyire Móni néni saját 

pénztárcájából teremtette elő.  

A 2014-es évben ezeket már az elnyert pályázati forrásból tudtuk biztosítani, sőt a nyári 

működtetés költségeire az Ikon Stúdió Egyesület még egy MFB pályázati forrásból is 

tudott pénzt bevonni. 

Alapvető változást jelentett az iskolakert program finanszírozásában, és ezáltal 

folytatásában, a CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesülettel4 

való együttműködés. Éppen a korábbi iskolakertes tapasztalatok és eredmények alapján 

került sor egy olyan egyeztetésre, melynek résztvevői Székely Orsolya, Kiss Józsefné, a 

rimóci Szent István Általános Iskola igazgatója, Beszkid Andor polgármester és Jávor 

Károly, a CSERFA Egyesület elnöke voltak.  

 

                                                           
4 a CSERFA Egyesület 2005. óta a térségben működő civil szervezet, melynek célja a vidéki élet 

minőségének javítása, egyebek között hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének 

elősegítése 
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Az egyeztetést követően a CSERFA Egyesület elvállalta, hogy beadja a pályázatot a Svájci 

Magyar Civil Alap által meghirdetett támogatásra. A 2013 őszén beadott pályázat sikeres 

volt, és így 2014 márciusában, az elnyert közel 8,5 millió forint támogatással és 950.000 

forint önrész biztosításával folytatódhatott Rimócon az iskolakert program. Ennek 

keretében került sor – jelentős eszközbeszerzésen túl – jelen tanulmány és az IKON Stúdió 

Egyesület egy további filmjének elkészítésére is.  

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek a munkájuk eredményét pénzben is értékelni tudják, 

ezért különböző akciók keretében (falunap, szüreti mulatság, termékbemutató) saját 

termékeiket kiállítják, felkínálják, és pénzadományokat gyűjtenek. A közös pénz a diák 

önkormányzat kasszáját gyarapítja. 

 

3.5 Módszertan 

 

„Kevés hasznosabb gyerekjátékot tudok elképzelni az iskolakerteknél. A virágok, fák, 

bokrok gondozásával már a legkisebbek is elsajátíthatják a kertészkedés alapjait, s az 

élmény egész életüket végigkíséri majd.” - mondta ezt az ország Bálint gazdája. 

A játékosság elvét mi is nagyon fontosnak tartjuk. Ezért a 45 perces órakeret általános 

módszertan szerint zajlik: 

 

Egymásra hangolódás – kerti játék 5 perc 

Beszélgető kör az aktuális témáról – 10 perc 

Irány a kert – kerti tevékenység – 25 perc 

Kertmesék – történetek – 5perc 

 

A különböző pedagógiai felfogások között azonban eltérések lehetnek. A 2013-as évben 

Szabó Móni egy lazább „az iskolakert nem kertészet” - elvet követte, nem a tökéletes, 

katonás rend uralkodott, a gyerekek az ő irányításával minden feladatba bekapcsolódtak, a 

fent említett játékos, beszélgetős stílusban. 2014-ben Szabó Móni szülési szabadságát 

töltve, egy másik kertész vette át a kert vezetését. Ebben az évben jellemzőbb volt a direkt 

oktatás, a fegyelmezés, és „az Ica néni inkább megcsinálja, hogy szebb legyen” - 

szemléletmód. 
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4. A kertművelés ismereteire vonatkozó kérdőíves felmérés feldolgozása 

 

A kertművelés ismereteire vonatkozó kérdőíves felméréshez 42 fő járult hozzá értékelhető 

válaszadással. A mintavétel célja az volt, hogy az érintett csoporton belül megfelelő 

ismerethez jussunk a kertművelési ismereteikre vonatkozóan.  

 

Kvalitatív kutatási módszert választottunk. Adatgyűjtésünk során egy 12 pontból álló 

formális kérdőív segítségével kívántuk megszerezni a releváns információkat a 

megkérdezettektől.  

Kiválasztásuk nem valószínűségi mintavétel alapján történt, hanem az egyszerűen elérhető 

alanyokra hagyatkozó mintavételi eljárás alkalmazásával5. A minta torzítása, az 

alapsokaságtól való eltérése, illetve annak nagysága matematikailag nem számítható. 

Továbbá ez a módszer bizonyult gyorsnak és kötséghatékonynak is. 

 

Kvalitatív kutatások esetén a leggyakrabban alkalmazott módszer a célirányos mintavétel. 

Ebben az esetben a kiválasztás elve a kutatás céljától, ill. az alkalmazni kívánt elmélettől 

függ. A mintánkat célirányosan választottuk, nem véletlenszerűen (azon tanulók közül, 

ahol az iskolakert program bevezetésre került; és jellemzően az ő szüleik közül), így 

elméletileg orientált, nem reprezentatív mintához jutottunk. Azt feltételezzük, hogy az így 

kiválasztott mintánk a kutatott téma, ill. probléma lehető legmélyebb megértését szolgálja. 

 

A kérdőív6 első 11 kérdése zárt kérdésekből állt. E zárt kérdések esetében a megkérdezett 

nem saját szavaival válaszolja meg a feltett kérdést, hanem az előre megadott 

válaszlehetőségek segítségével fejti ki véleményét vagy választja ki a megfelelő választ. A 

8.-11. kérdés feleletválasztós volt, itt a megadott válaszok közül a helyeset kellett 

kiválasztani, úgy hogy egy feleletválasztós kérdéshez egynél több helyes válasz is 

tartozhatott. Kérdőíves kutatásunk során 1 kérdés nyitott kérdés volt, ahol a 

megkérdezettnek saját szavaival kellett válaszolnia. 

                                                           
5 Kvalitatív kutatások esetén pedig – mivel a kutatás célja a jelenségek mélyebb értelmének feltárása, 

megértése, az egyes emberek saját, egyéni tapasztalatai, életútja által is befolyásolt véleményének, 

attitűdjének megismerése, amelyre nem alkalmasak a nagymintás kvantitatív kutatások – általában nem 

használjuk a valószínűségi mintavételi módszereket. 
6 A kérdőív tanulmányunk 1. számú mellékletében megtekinthető. 
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A tanulók a Szent István Általános Iskola 5., 6. és 8. osztályos diákjai közül önkéntességi 

alapon kerültek kiválasztásra, akik képesek és hajlandók voltak válaszolni. Adott 

időpontban elérhető iskolásokról lévén szó, nem volt ráhatásunk, hogy épp kik vannak az 

iskolában. Főként a zárófelmérés idején aránylag több volt a sajátos nevelési igényű gyerek 

a válaszadók között.  

 

A felnőtteket a közmunkások közül választottuk. Többen voltak, akiken látszott, hogy 

magát  a kérdést sem értik, nagyon magyarázni kellett. Írni, olvasni többnyire nem tudnak 

– ezért kérdezőbiztost alkalmaztunk. A bizonytalan válaszadók esetében a kérdést meg 

lehetett ismételni, az esetleges félreértéseket pontosítani lehetett. Az előzetes felméréskor 

és a zárófelméréskor nem ugyanazokat a személyeket kértük fel a kérdőív kitöltésére. 

Válaszadóink nincsenek felkészülve ilyen és ehhez hasonló kérdések megválaszolására, 

kérdőívek kitöltése számukra többnyire ismeretlen. Habár a válaszadók előtt ismeretes volt 

kutatásunk célja, nem lehetünk egészen biztosak abban, hogy megértették-e valójában a 

feltett kérdéseket.   

 

A minta elérésének módjai közül a tanulók esetében az önkitöltős kérdőívet, míg a 

felnőtteknél a kérdezőbiztos által felvett módszert alkalmaztuk.  

A válaszadás igen magas volt mindkét adatgyűjtési módszerrel, az előbbi módszernél több 

értelmezhetetlen, illogikus választ kaptunk (pl. „nincs kertünk”, majd az 5. kérdésre 

igennel válaszol „rotakapánk van”; vagy „megműveljük idén a kertet” és később a 12. 

kérdésnél „semmit nem ültetünk bele”; vagy „nem műveljük meg idén”, de felsorolja, hogy 

miket ültet bele). 

A kérdezőbiztossal történő kérdőíves felmérésnél pontosabb és több hibátlanul kitöltött 

kérdőívet kaptunk, az önkitöltős kérdőívvel szemben ez a módszer nagyobb válaszarányt, 

kevesebb félreértést eredményezett. 

 

A fenti okok miatt, és mivel nem jutottunk reprezentatív mintához, kijelenthető, hogy 

kutatásunk feltáró célra, korlátozott érvényű következtetések levonására alkalmas, azaz 

 eredményeink nehezen általánosíthatóak,  

 viszont eredményeink érvényessége magas.  
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A felméréseinkben megkérdezettek aránya: 2/3 részben általános iskolai tanulók, a Szent 

István Általános Iskola felsőtagozatosai – 5, 6 és 8. osztályosok –, 1/3 részben felnőttekből 

állt. A felnőttek 57 százalékát az iskolások szülei tették ki – érintettségük az iskolakert –

projekthez szignifikáns, míg a megkérdezett felnőttek 43 százalékánál a település lakosait 

kérdeztük ki a kertművelési ismereteikről. Róluk nem derült ki jár-e gyermekük, esetleg 

unokájuk a helyi általános iskolába. 
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Az előzetes felmérésnél a felnőttek 71 százaléka női válaszadó, míg zárófelmérésben a 

megkérdezett felnőttek nemek szerinti megoszlási aránya 50-50 százalék volt. A válaszok 

és az elemzés szempontjából a nemek szerinti megkülönböztetés nem releváns, értékelhető 

eltérés ezen az alapon nem jelentkezett. 

 

 

 

 

 
 

A kérdőív első felében a megkérdezettek igennel és nemmel megválaszolható 

feleletválasztós kérdéseket találtak. A válaszok értékelésénél figyelembe kell venni a 

rimóci iskolai környezetet, az odajárók s szüleik szocio-kulturális hátterét, csak ezután 

érdemes azt értelmezni kertművelési szokásaikra.  
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Jól látszik a fenti válaszokból, hogy szinte minden háztartásnál, a településszerkezetből 

adódóan is van kert. A kertészkedők arányánál döntően a tanulók válaszoltak nemmel. Jól 

érzékelhetően hiányzik az a tapasztalat, ahol megismerhetnék, hogy egy palánta magból 

kel ki, a növény a palántából fejlődik ki, az egyes kerti szerszámokat mikor és mire kell 

használni, milyen kártevők vannak, hogyan lehet ellenük védekezni. Nem volt ilyen 

élményük korábban.  
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A legjobban mérhető és egyértelműsíthető eredményt az iskolakertbe bejáró gyermekek 

számának jelentős emelkedése mutatja. A tanulóknál 42-ről 61%-ra emelkedett az 

iskolakertbe ellátogatók száma (6. kérdés). Viszont sem a szülőknél, sem a lakosoknál 

nincs érzékelhető változás. Az, hogy milyen nagy arányban – majdnem 100 százalékosan 

válaszoltak nemmel – jelzi annak szükségességét, hogy az iskolakert-projektet további 

nyílt napok rendezésével, közös családi feladatokkal, programokkal kell ismertetni, 

bemutatni, elfogadtatni. Ez vonatkozik a szülőkre, a település lakosaira, az iskola 

pedagógusaira egyaránt. 

 

 

 

Tapasztalataink szerint az iskolások körében rendkívül ritka az a gyerek, aki a még háztáji 

gazdaságot tartó nagyszülőnek besegít, vagy esetleg szülei is foglalkoznak még 

kertműveléssel. A városiasodott, fogyasztói viselkedésmintákat felvevő falvakban is 

megváltozik a kert fogalma, a kertművelés hagyománya háttérbe, tudománya feledésbe 

merül. Nem ismeretesek az évkör mezőgazdasági feladatai, egymásutánisága, az egyes 

termények biológiai ciklusai, a kertművelés fogalmai. Nem tudják melyik munka mit 

követ, a növények melyik részeit fogyasztjuk, éppen ezért rendkívül fontos, hogy 

fenntartható, felhasználható tudást kapjak a gyerekek. 
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A szántásra és betakarításra vonatkozó kérdéseknél a válaszok nagy szórást mutattak. A 

két felmérés alatt csupán 1 válaszoló volt (8. osztályos), aki megjelölte, hogy ősszel és 

tavasszal is szántanak. A fogalmak tisztázása – talaj-előkészítés, ásás, rotakapázás, 

boronálás, szántás – önkitöltős kérdőív esetében nem lehetséges.  

Az iskolakert és a roma porták felszántatása igen nagy erejű változást jelentett a falu 

életében, egyértelmű eredménynek tudható be, hogy egy kivétellel minden felszántott 

kertet megműveltek, és a kezdeti ódzkodás után egyre többen szeretnének bekapcsolódni 

az előző évben elindított kezdeményezéshez, elkezdeni a ház körüli kiskertjeik 

megművelését.  
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E nógrádi hátrányos helyzetű települések egyre növekvő lélekszámú roma lakossága 

körében a korábban meglévő kézműves szakmák mellett a földművelő és állattartó 

tevékenység ki sem alakult. A XX. század második felében a roma lakosságot elsősorban 

az iparban foglalkoztatták, így elenyésző azoknak a száma, akik kertművelési ismeretekkel 

rendelkeznek, vagy korábban a mezőgazdaságban dolgoztak. Ilyen irányú ismeretek, és 

tudások nem alakultak ki, így azt átadni sem tudják. Ezt támasztja alá az alábbi tábla is. 

 

 
 

Általános megjegyzésként elmondható, hogy az egyes kérdésre nem válaszolók aránya 

szignifikánsan csökken, de ez nem jelenti a nem helyesen válaszolók arányának 

csökkenését azoknál a kérdéseknél ahol egy helyes válasz adható. 
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A 10. kérdésnél arra voltunk kíváncsiak, hogy a kertekben mi található. A négy lehetséges 

válaszból eltérő arányban mindegyiket megjelölték a válaszadók. A két vizsgálati 

időszakban az arányok jelentős mértékben eltolódtak a zöldségek irányába, 41-ről 54 %-ra, 

a gyümölcsöt és virágot megjelölők száma pár százalékkal csökkent a zárófelmérés 

időszakára, de így is egyenként 1/4 - 1/5 arányt tesznek ki.  

 

 

 

 

A másik diagramon azt vizsgáltuk meg, hogy kertjükben hányféle növényt termelnek. Itt 

már kitűnt, hogy mindkét esetben 7% volt, aki nem válaszolt, azaz nem tudta, vagy nem 

volt biztos abban, mi van a kertjükben. 
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A két felmérés jelentős különbséget mutat továbbá az 1-félét, – a zöldségeket – megjelölők 

száma. Ez a mutató 14-ről 54%-ra emelkedett, ami jelölheti a kert fogalmának változását 

is.  

 

 

Nagyon fontos megállapításokra derített fényt a 11. kérdésnél kapott válaszok. Az előzetes 

felméréskor a válaszadók 31 százaléka ültetéssel kezdené a konyhakerti munkálatokat, és a 

zárófelmérés alkalmával ez a szám még mindig 21 százalék volt. Viszont a helyesen 

válaszolók arányánál is megfigyelhető javulás, a két időszak között emelkedés 67-ről 74%-

re nőtt, 7 százalékkal többen már nem az öntözést gondolják első feladatnak, hanem a 

talajelőkészítést. 
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Ezt a kérdést megvizsgáltuk a két korcsoportra vonatkozóan is, ami jelentős eltérést 

mutatott. A legszembetűnőbb, hogy az előzetes felmérésnél a talajelőkészítést a tanulók 

79%-a, míg a felnőttek csupán 29%-a jelölte meg.  

 

Továbbá ugyanennél a kérdésnél az előzetes felméréskor a felnőttek 21% nem válaszolt, 

bizonytalan volt a helyes választ illetően – esetleg nem tudta értelmezni a kérdést –, míg a 

zárófelmérésnél mindenki válaszolt. Ennel változása is értékelhető, főként azért, mert a 

zárófelmérésre a talajelőkészítés megjelölők aránya a 29%-ról 71 százalékra emelkedett. 
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Összegzésként elmondható, hogy az előzetes elvárásoknak megfelelően a szülők 

bevonásával hatás fejthető ki a ház körüli kertek művelésére, a különféle rendezvények 

szervezésével szélesebb körű érdeklődést kelthetünk a kertészkedés iránt. Az iskolakert 

működési keretein belül a tanulók megszerzik a kiskertművelés elméleti és gyakorlati 

tapasztalatait, megismerik a fizikai munkát, a kiscsoportban végzett közösségi munkát.  

 

A háztáji kertek újjálesztését, a növények fejlődésének, a termények és a saját munka 

„beérésének” örömét a gyerekek oktatásán, a szociális kompetenciák sokirányú 

fejlesztésén, a programban részt vevő szülőkön keresztül látjuk bejárhatónak és 

célravezetőnek. Ez egy nehéz, szép és hosszú folyamat.  
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II. AZ ISKOLAKERT MŰKÖDÉSÉNEK TARTALMI ÉS 

MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA 

 

Javaslataink a helyzetelemzésben feltárt hazai és nemzetközi ismeretek, problémák 

mérlegelésével készülnek. Igyekszünk általános érvényű javaslatokat megfogalmazni, 

ugyanakkor szükségesnek tartjuk az eltérő, sajátos helyzetekből adódó alternatív 

megoldások szerepeltetését is. 

1.1 Az iskolakert szerepe és helye a hazai oktatási rendszerben 

 

Az iskolakert program mind oktatási, mind a nevelési céljait illetően illeszkedik a Nemzeti 

Alaptantervben (NAT7) megfogalmazott elvárásokhoz. A NAT egyik legfontosabb célja a 

tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlesztése, figyelembe véve, 

hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a tanulók életének és 

tevékenységének számos más fóruma is.  

 

A NAT alapvető feladata a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, 

ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése.  

 

A NAT-ban megfogalmazott különböző nevelési célok alábbi elemei emelhetők ki az 

iskolakerti tevékenység kapcsán: 

NAT-ban megfogalmazott 

nevelési cél 

Iskolakerti tevékenység kapcsán kiemelhető elemek 

Erkölcsi nevelés  Felelősségtudat elmélyítése, 

 a közösségi beilleszkedés elősegítése, 

 az önálló gondolkodásra és  

 a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülés segítése. 

Önismeret és a társas 

kultúra fejlesztése 

 Az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva az énkép 

gazdagítása a tanítás-tanulás egész folyamatában. 

                                                           
7 A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendeletének melléklete, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 

66. szám 
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 A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és 

közösségi élethez,  

 mások megértéséhez és tiszteletéhez,  

 a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 

Családi életre nevelés  Családi minták közvetítése, 

 a családi közösségek megbecsülése, 

 felkészítés a családi életre. 

Testi és lelki egészségre 

nevelés 

 A tanulók ösztönzése a helyes táplálkozásra, 

 a testi higiénére, 

 szerezzenek ismereteket a betegségek megelőzésére, 

 a veszélyes körülmények és anyagok felismerésére. 

Felelősségvállalás másokért, 

önkéntesség 

 A hátrányos helyzetű emberek iránti szociális érzékenység 

kialakítása, 

 a segítő magatartás (együttérzés, együttműködés, 

problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás) 

fejlesztése. 

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 

 A természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló 

környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett 

magatartásformák közvetítése. 

 Aktívan kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük 

értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

Pályaorientáció  A munka világának megismertetése, 

 érdeklődési körök fejlesztése, 

 képességek kipróbálása. 

Gazdasági és pénzügyi 

nevelés 

 A tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, 

 a javakkal való ésszerű gazdálkodás, 

 a pénz világa és a fogyasztás területén. 

A tanulás tanítása  A tananyag elsajátításához segítséget nyújt a megfigyelés, a 

kísérlet, a korábbi tapasztalatok összegzése. 
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A fenti célok elérését a NAT a kulcskompetenciák fejlesztésével szándékozik elérni.  

„Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek 

alapját alkotó képességeket és attitűdöket értjük, amelyek birtokában az Unió polgárai 

egyrészt gyorsan alkalmazkodhatnak a modern világ felgyorsult változásaihoz, másrészt a 

változások irányát és tartalmát cselekvően befolyásolhatják.8” Az uniós elv alapján a NAT 

is átveszi a kulcskompetenciák fejlesztésének szükségszerűségét.  

 

Tapasztalataink szerint az iskolakert program hozzájárul a kulcskompetenciák 

fejlesztéséhez, főként az alábbi három kompetencia területen: 

 

Kulcskompetenciák Legfontosabb ismérvei  

Természettudományos és 

technikai kompetencia 

„A természettudományos kompetencia segít abban, hogy megismerjük, 

illetve megértsük természetes és mesterséges környezetünket, és ennek 

megfelelően irányítsuk cselekedeteinket. Magában foglalja a 

fenntarthatóság, azaz a természettel hosszú távon is összhangban álló 

társadalom feltételeinek ismeretét, és az annak formálásáért viselt egyéni és 

közösségi felelősség elfogadását.” 

Kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia 

„A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, 

hogy igyekezzék megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában 

képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. Ez tudást, 

kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást jelent. Alapját 

képezi azoknak a speciális ismereteknek, készségeknek és 

magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi életben, a társadalomban és 

a munkahelyen szükség van.” 

Esztétikai-művészeti 

tudatosság és kifejezőkészség 

„Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magában foglalja 

az esztétikai megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények és 

érzések kreatív kifejezésének elismerését, befogadását. Fontos elem az 

esztétikum mindennapokban betöltött szerepének a megértése is.” 

 

                                                           
8 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 162. szám 
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Ezek a kompetenciák azonban nem önállóan fejtik ki hatásukat, hanem, mint a NAT-ban is 

megfogalmazzák, ezek a kompetenciák egymásba fonódnak, egymást támogatják. Így a 

különböző kompetenciaterületekben megjelenő ismeretek, készségek, képességek és 

attitűdök számos tanulási helyzetben és összefüggésben alkalmazhatók különféle célok 

elérésére, különböző problémák és feladatok megoldására. 

 

Összegzésként elmondható, hogy a NAT követelményeihez is igazodva a hazai 

kezdeményezések, és a nemzetközi tapasztalatok egyértelműen igazolják, hogy az 

iskolakert működtetése sokirányú funkciót tölt be mind nevelési mind oktatási 

szempontból. A jól kialakított iskolakert program keretében a kertművelés nem csak egy 

önálló tantárgy, hanem egy szabadtéri osztályterem, egy élő laboratórium, iskola a 

természetben (Lehoczky János), amelyben a gyerekek a tantárgyak sokrétű kapcsolódási 

pontjait ismerhetik meg. Az iskolakert segíti az ökológiai szemlélet átadását, az elméleti és 

gyakorlati tudás összekapcsolását, felhívja a figyelmet az egészséges élelmiszerek 

fontosságára. A természeti környezetben a valóságos problémákra kereshetik a választ, 

alkalmazásképes tudást szerezhetnek. Fontos szerepe van tehát a kompetencia alapú 

képzésben, különösen abban, hogy a kerti foglalkozás elősegíti a külön-külön fejlesztett 

kompetenciák integrálódását. Nevelési szempontból elsősorban a környezeti nevelésben 

betöltött szerepe, valamint a munka értékének megismerése, a csoportmunka során a 

sokrétű intelligencia fejlesztés, a szociális érzék, a kreativitás aktivizálása, az esztétikai 

érzék fejlesztése és nem utolsó sorban az általános műveltség bővítése emelhető ki.   

Mindezen ismérvek igazak a városi lakótelepi iskolákban épp úgy, mint a kertvárosi vagy a 

falusi iskolákban. 

A rimóci példa kapcsán ki kell emelni a hátrányos helyzetű települések zömmel roma 

közösségű iskoláit. Ezekben az osztályokban, a tantermekben zajló, száraz ismeretanyag 

közlő, fegyelmet követelő órák helyett a kerti foglalkozás szabadságot, motivációt jelent az 

indirekt ismeretanyagok befogadására. Más módon, más értelemben fegyelmez. A tanuló 

látja a munka értelmét, megismeri és megszereti az egészséges élelmiszereket, igénye lesz 

ilyeneket fogyasztani. (Bejárnak az iskolakertbe cékláért, retekért az uzsonnához, stb.). Az 

iskolakert program tehát elősegíti a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását, a helyi 

mezőgazdasági lehetőségek mentén munkaerő piaci integrálódásukat, ily módon eleget tesz 

a differenciált tanítás-tanulás módszertani alapelvének (NAT).  
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Az iskolakert szerepe tehát egyértelműen pozitív megítélésű a szakemberek szemében.  

Mégis, a hazai bevezetésére csak helyi próbálkozások vannak. 

Javaslatok: 

 A központi oktatásirányítás és szervezés részéről szükséges lenne, hogy ha nem is 

kötelezően vezessék be, de ösztönözzenek a kertművelés oktatására, iskolakertek 

működtetésére. Az Alaptanterv oktatási és nevelési céljaival ez összhangban áll. A 

különböző iskolák az arculatukra jellemző kerettantervek kiválasztásával, illetve a 

helyi tantervek összeállításával a 10 %-os szabad időkeret felhasználásánál is 

dönthetnek az iskolakert működtetésére.  

 Jelenleg hiányzik az oktatáshoz szükséges szakember. Pedagógiai végzettségű, 

kertművelési ismeretekkel rendelkező szakember szükséges, aki a tantestület tagja, 

mert így oldható meg a finanszírozás, és a tantárgy teljes jogú elismerése a tantestület 

és iskola részéről. Átmenetileg más végzettségű tanárok, vagy külső megbízottak is 

elláthatják a feladatot, erre vannak jelenleg is példák. A Győri Tanítóképző Főiskolán 

vannak kezdeményezések, van szándék az oktatás beindítására és az amerikai példához 

hasonló gyakorló-oktató kert létesítésére. Az oktatás mellett a tankönyvellátásról is 

gondoskodni kell. 

 Javasoljuk, hogy a kertművelés oktatását az általános iskolák minden osztályárára 

terjesszék ki.  

Ez azzal indokolható, hogy a NAT-ban, már az 1-4 osztályokban megjelenik az 

„Ember és természet”, majd folytatódik az 5-8 osztályokig, továbbá kiegészül a 

„Földünk és környezete” című műveltségi területtel, amihez a kertművelés 

ismeretanyaga kapcsolható. A NAT kiemeli, hogy „az alaptantervben meghatározott 

fejlesztési feladatokat és a közműveltség tartalmi elemeit az iskolai nevelés során 

különféle kontextusokban, a mindennapi élet színtereihez és problémáihoz kapcsoltan 

kell feldolgozni.”   

Ennek az elvnek az iskolakert, mint egy lehetséges forma tökéletesen megfelel, ahol a 

gyakorlati ismeretekkel összekapcsolhatók a különböző tantárgyak (környezetismeret, 

természetismeret, biológia, fizika, kémia, matematika, de sorolhatók még a humán 

szakterületek tantárgyai is: irodalom, művészeti tárgyak, stb.) elméleti anyagai.  
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 Az ismeretanyag átadását természetesen az életkori sajátosságoknak megfelelő 

tartalommal és módszerrel kell megvalósítani. Az 1-4 osztályokban a környezet iránti 

érdeklődés felkeltése a cél, követelmény lehet a megfigyelések leírása, tapasztalatok 

megfogalmazása. Az 5-6-osztályos korosztály esetében cél a tudományos megfigyelés, 

vizsgálódás iránti érdeklődés fokozása, sok kísérletezés, csoportmunka. A 7-8 

osztályosok esetében a cél a tudományos gondolkodásra hangolás, a megfigyelések, 

kísérletek eredményeinek alkalmazása.  Ezekhez a kor-specifikus követelményekhez 

kell illeszteni a kertművelés elméleti és gyakorlati feladatait. 

 Célszerű, ha minden osztálynak van egy parcellája, amiért ő felel. Ez természetesen a 

rendelkezésre álló kert nagyságától is függ. Ha kertművelés óra van, akkor az egész 

osztály vegyen részt, de differenciált csoport foglalkozások keretében. Ehhez a vezető 

tanáron kívül több felügyelő tanár szükséges. A természeti tárgyakat oktató kísérő 

tanárok egyben tantárgyuk kapcsolódási pontjait is megbeszélhetik a diákokkal, de 

akár lehet a kertben kihelyezett fizika, biológia, vagy természeti ismeretek óra is. A 

tapasztalatok szerint az egyszer 45 perces órakeret nem elegendő, különösen olyan 

helyeken, ahol közlekedni kell az osztálytermek és a kert között. A kétszer 45 perces 

órát javasolják a szakemberek, ennek órarendi kereteit át kell gondolni, akár 

kéthetenkénti összevonással. Az egész napos oktatás keretében a délutáni időszak talán 

nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé. 

 Az iskolakert nyári működtetését mindenképpen javasoljuk. Ennek megoldására jó 

példa a rimóci, illetve az amerikai gyakorlat: nyári táborok működtetése, ügyeletek 

megszervezése. Itt a tanárokon kívül nagyobb mértékben kell a szülőkre, egyéb 

önkéntesekre számítani. 

 Biztosítani kell a hátrányos helyzetű településeken a nyári időszakban a 

kertművelésben részt vevő diákok számára az étkeztetést. Be kell fogadni 

alkalmanként a kisebb testvéreket is megfelelő felügyelet mellett. 

 

 

 

 

 

 



Szakmai tanulmány – „Répa, retek, mogyoró” 

 44 

 

 

1.2 A kertművelés tartalmi elemei 

A vizsgálati részben található tematikai javaslatok alapján az iskolakert program az 

ökológiai szemléletű kertművelés elméleti és gyakorlati ismereteinek átadására törekedjen. 

Mind a Waldorf, mind a rimóci és egyéb kísérleti programok a kiskertművelésen belül 

foglalkoznak a zöldségtermeléssel, a gyümölcsösökkel, valamint a gyógy- és fűszer-

növényekkel kapcsolatos tudástárral. Kiemelik, hogy az elméleti anyag szorosan 

kapcsolódjon az alaptantervi követelményekhez, a különböző tantárgyak (biológia, fizika, 

matematika, természeti ismeretek, földrajz, művészetek) ismeretanyagaihoz. A kerti 

munkákkal kapcsolatos gyakorlatot is össze kell kapcsolni az iskolai tananyaggal, a 

különböző tantárgyak vonatkozásában kölcsönös utalásokkal. 

Tekintettel arra, hogy a termelési ciklus a nyári, iskolai szünidőben is tart, célszerű a 

tanrendet egész évre megtervezni a szezonális feladatok figyelembe vételével. A nyári 

időszakban a kertművelés csak fakultatív alapon működhet, de a tennivalókat még a 

szorgalmi időszakban érinteni kell. Az elméleti és a gyakorlati foglalkozások megoszlása is 

igazodik a termelési ciklushoz. A téli foglalkozásokon lehet a kiskertművelés elméleti 

alapjait megismertetni, továbbá olyan kapcsolódó ismeretanyagokat feldolgozni, ami 

tágabb értelemben kapcsolódik a kertműveléshez. (Pl.: a különböző kertkultúrák változása 

a történelem során, vagy a helyi termelési szokások összegyűjtése, stb.)  

Fóliasátor létesítésével a termelési periódust meg lehet hosszabbítani. 

Javasolt témakörök:   

Megalapozó 

témakörök: 
 A növényi fejlődés feltételei (talaj, napfény, víz) 

 Az élettelen kőzet és a termőtalaj közötti különbség, különböző 

talajfajták és jellemzőik 

 Gazdálkodási formák, ezen belül a kiskertek szerepe, fajtái 

jellege szerint 

 A kerttervezés alapjai, mit ültessünk, hova, a növénytársítás 

szerepe  
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 A növényszaporítás módjai 

 Ismerkedés a legfontosabb zöldségekkel, gyümölcsökkel, gyógy- 

és fűszernövényekkel 

 Kerti eszközök ismerete, használata, balesetvédelem  

A kertművelés 

alaptevékenységei: 
 Talaj előkészítés (szántás, ásás, trágyázás, simítás) 

 Ültetés magról, pikírozás, palántázás 

 Gondozás (locsolás, gyomlálás, kapálás „vegyszerezés”)  

 Gyümölcsfáknál oltás, metszés, „permetezés” 

 Betakarítás  

A kertműveléshez 

kapcsolódó egyéb 

ismeretek, 

tevékenységek: 

 

 A fenntarthatóság és ökológiai szempontok érvényesítése 

(vetőmagok gyűjtése, a komposztálás szerepe, a növényápolás 

biodinamikus elvei, stb. 

 A helyben termelt egészséges élelmiszerek szerepe a 

táplálkozásban 

 Feldolgozás, tárolás, tartósítás, aszalás, szárítás 

 A helyi termék felesleg helyi piaci értékesítési lehetőségei 

 Pénzügyi ismeretek (a megtermelt áru értéke, stb.) 
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1.3 A kertművelés módszertani alapjai 

 

A vizsgálati anyag módszertant elemző részei elsősorban a játékos tanulás szerepét emelik 

ki. Ugyanakkor fontos megismerni a sajátos viselkedésformákat, a kerti szabályokat a 

balesetvédelem érdekében is: a kerti eszközök helyes használatát, hogyan figyeljünk 

egymásra, a kertre, mit mikor szabad leszedni, megenni, mit nem szabad megenni, stb.  

Célszerű minden osztálynak külön ágyást biztosítani, amiért ők a felelősek. A diákok 

érezzék, hogy a kert az övék, az ő munkájuk eredménye, ezért minden munkafolyamatba 

be kell őket vonni. 

A differenciált csoportfoglalkozásoknak különösen nagy pedagógiai szerepe van. Itt lehet 

érvényesíteni a különböző tantárgyak egymásra épülését a tudásanyag keresztutalásaival. 

Az egyik csoport például rajzolhat a témába illesztve, vagy különböző megfigyeléseket, 

gyűjtő munkát végezhet környezet, vagy netán irodalmi témákban, leírásokkal, 

dokumentálással, míg a többi csoport végzi az aktuális kerti munkálatokat. Fontos a téma 

felvezetése a ráhangolás, az elméleti anyagok ismétlése, hogy az elméleti tudás 

összekapcsolódjon a gyakorlati teendőkkel. A csoport munka eredménye a közös élmény 

alapján a csapatszellem erősödése. 

Fontos módszertani elem, hogy az órarendi kerti foglalkozások mellett legyenek 

úgynevezett „nyílt napok”, amelyek még inkább kiszélesítik a diákok ismeretanyagát, 

informális, közösségi foglalkozás keretében. A rimóci példa alapján ilyen rendezvény volt 

például májusban a Madarak és Fák napja alakalmából a madármegfigyeléssel egybekötött 

kirándulás, vagy szülők bevonásával, segítségükkel a komposztáló létesítése és a nyársaló 

hely átépítése.  

Olyan kiegészítő tevékenységek is színezhetik a programot, mint salátakészítés a kert 

alapanyagaiból, főzőverseny a szüreti felvonuláson, ahol a diákok palacsintát sütöttek, 

vagy éppen a hagyományos szilvalekvár készítésének módját gyakorolták a gyerekek a 

kertben, majd a lekvárból készült süteménnyel kínálták a falunap vendégeit.  

Az esős napok és a téli időszak alkalmas arra is, hogy gyakorlati foglalkozás keretében a 

gyerekek kerámiát készítsenek korongozással, vagy éppen a kosárfonás vagy a fonás, 

szövés fortélyait tanulják meg a falujukban élő, a még a régi hagyományokat ismerő idős 

emberektől.  
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Még egy hasznos kísérlet is javasolható. Rimócon a téli foglalkozásokon, a nyári kerti 

élményeket megrajzoltattuk a gyerekekkel, majd a kezdetleges rajzokból Nyulász Melinda 

grafikus segítségével gyönyörű animációs film született (www.ikonstudio.hu/máról 

holnapra/iskolakert Rimócon 2014). Ez a folyamat kapcsolható a médiatudatosság 

témaköréhez. A közös munka kreativitásra sarkallta a gyerekeket, visszaidézte a kerti 

élményeket, és a sajátjának is érzett alkotás öröme, további motivációt jelenthet a kerti 

tevékenység folytatására. 

http://www.ikonstudio.hu/máról%20holnapra/iskolakert%20Rimócon%202014
http://www.ikonstudio.hu/máról%20holnapra/iskolakert%20Rimócon%202014
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III. AZ ISKOLAKERT MŰKÖDÉSÉNEK JOGI ÉS PÉNZÜGYI 

FELTÉTELRENDSZERE 

 

Az iskolakertek fenntartható működtetéséhez szükséges a jogi és pénzügyi feltételrendszer 

kereteinek megfogalmazása. 

JOGI FELTÉTELRENDSZER 

 Központi tantervi szabályozás (beilleszthetőség a keret- vagy helyi tantervekbe, státusz biztosítása, 

stb.). 

 Az iskolán belüli tantestületi megállapodás (Az amerikai példa alapján, szükséges, hogy az egész 

tantestület elfogadja az iskolakert működtetésének tényét, és mindenki úgy tervezze meg a 

tanmenetét, hogy építse be a kapcsolódó ismeretanyagot.). 

 Az iskolakert létesítésének feltételei (saját területen: belső szabályozás, külső területen: bérleti 

szerződés, stb.). 

 A tanulók munkavégzésével kapcsolatos szabályozás. 

 A megtermelt termékek hasznosításának szabályozása (élelmiszerbiztonság, illetékesség, stb.). 

 Támogatókkal, önkéntesekkel kötött hosszabb távú megállapodások (Célszerű lenne, az amerikai 

példához hasonlóan, ha létrejönne egy központi szervezet, amely országosan koordinálná a 

különböző adományozó, támogató szervezetek tevékenységét.) . 

  

PÉNZÜGYI FELTÉTELRENDSZER 

 Központi források mozgósíthatósága (Az amerikai példához hasonlóan célszerű lenne egy központi 

szervezet – pl. az oktatási tárcán belül az iskolakertért felelős szervezet – létrehozása, amely 

központi forrással rendelkezik). 

 A tevékenységhez szükséges felszerelések, anyagok (magok, szerszámok, stb.) biztosítása a 

központilag szervezett adományozói körből. Az iskolakertért felelős szervezet kötne egyéb más, pl. 

egészségügyi, hulladékgazdálkodási, mezőgazdasági, élelmiszer-feldolgozó szervezettekkel 

hosszabb távú együttműködéseket. 
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 A helyi környezetből támogatók, önkéntesek bevonása. 

 Fontos feladat az iskolakert működésének ismertté tétele a támogatók, a helyi és a szélesebb 

közösség számára, ennek anyagi feltételeit ugyancsak biztosítani szükséges. A legfontosabb e téren 

a forrásfejlesztést segítő, indokló dokumentum összeállítása, éppen a potenciális támogatók, 

adományozók megnyerése érdekében.  

 

A vizsgálati munkarészben feltárt esetek is azt bizonyítják, hogy a hazai példák többnyire 

egyéni kezdeményezések alapján, valamilyen szívességi alapon használatra átadott 

területeken, és minden pénzügyi alapot nélkülöző, adományokra, önkéntes munkákra 

támaszkodva működnek. Ezeket a dicséretes kezdeményezéseket mindenképpen meg kell 

erősíteni, a folyamatos működtetést biztosító jogi és pénzügyi formációkkal. 
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1. számú melléklet 

  

KÉRDÉS 

 

VÁLASZ 

 

1. Otthon van kertetek a ház körül?  

⃝    igen       ⃝   nem 

 

 

2. Te szoktál kertészkedni?  

⃝    igen      ⃝   nem 

 

 

3. Tavaly megműveltétek a kertet?  

⃝    igen      ⃝   nem 

 

 

4. Idén meg fogjátok művelni?  

⃝    igen      ⃝   nem 

 

 

5. Van rota kapátok?  

⃝    igen      ⃝   nem 

 

 

6. Tavaly nyáron bejártál 

kertészkedni az iskolakertbe? 

 

⃝    igen      ⃝   nem 

 

 

7. Adtatok el a piacon a tavalyi 

termésből? 

 

⃝    igen      ⃝   nem 

 

 

8. Mikor szoktatok szántani? ⃝ tavasszal      ⃝nyáron 

 

⃝ ősszel           ⃝ télen 

 

 

9. Mikor lehet betakarítani a 

burgonyát? 
⃝ nyár elején      ⃝ nyár végén 

 

⃝ ősszel               ⃝ télen 

 

 

10. Mit termeltek a kertben? ⃝ zöldséget         ⃝ gyümölcsöt 

 

⃝ virágot              ⃝ dísznövényt 

 

 

11. A konyhakerti munkák mivel 

kezdődnek? 
⃝ ültetés              ⃝ locsolás 

 

⃝ permetezés      ⃝ talajelőkészítés 

 

 

12. Milyen magokat fogsz idén 

elültetni? 

 

 

 

 

 


