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Az Iskolakertekért Alapítvány által szeptemberben meghirdetett, „Kiemelkedő fenntarthatósági 

megoldások az iskolakertekben” című pályázata lezárult, a kuratórium az értékelést elvégezte és 

örömmel adja hírül az eredményt. 

A pályázat célja volt fellelni a fenntartható módon működő iskolakerteket és azokat példaként 

megosztani az Iskolakert-hálózat tagjaival, iskolakertet tervező közösségekkel. A sok beérkező 

pályázati anyagból nehéz volt sorrendet felállítani, mert szép számmal vannak példaértékű 

kezdeményezések országszerte.  

 

 

I. helyezett 

Szent István Körúti Általános Iskola 

és Speciális Szakiskola 

 Jászberény 

 

 

 
 

Az iskola kertje 12 éve működik mintegy 368 m2 területen, mely virágos és zöldséges kert részekből 

áll. Az iskola tanulói sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott, valamint vezető tünet mellett 

fennálló társuló sérülést (hallás, látás, beszéd, magatartás) mutató gyerekek. Az iskola teljes tanulói 

létszáma, 167 fő vesz részt a kerti foglalkozásokban 1-12.osztályig, akik közül a 11-12. évfolyamosok 

az udvaros szakma gyakorlatát is itt végzik. Széles támogatói körbe tartozik a helyi önkormányzat, 

szülők, egy vállalkozó, egy kertészet dolgozói, civil szervezetek - vagyis sikerült bekapcsolni a kertet 

a helyi közösség életébe, így a kert fenntartása biztosított.  A környezeti, területi, pedagógiai, 

társadalmi és pénzügyi vonatkozásban a kert fenntartható, erről nagyon részletesen írnak magunkról. 

Bemutatkozó anyaguk itt olvasható:  

http://www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/kertek-bemutatkozoi?layout=edit&id=176  
 

 

 

 

 

 

http://www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/kertek-bemutatkozoi?layout=edit&id=176


 

 

 

II. helyezett 

Koncz Dezső Általános Iskola, 
Kollégium, Különleges 

Gyermekotthon, Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 
 Zalaszentgrót 

 
 

Az iskolakert 2009 óta működik kb. 50 m2 területen, melynek jellege: iskolai gyakorlókert (oktató- és 

haszonkert). A kertben végzett foglalkozások tanórai keretben (Életviteli és gondozási ismeretek, 

Természetismeret/ Környezetismeret, Szociális munkatevékenység, Szakmai előkészítő ismeretek, 

Szakmai gyakorlat tantárgyak) és tanórán kívüli foglalkozások keretében egyaránt történnek 

(szakkör, délutáni egyéb foglalkozások, tábor, szabadidős tevékenységek, témanapok, 

rendezvények).  Az iskola valamennyi tanulója, 61 fő részt vesz a kert gondozásában. Az intézmény 

értelmileg és tanulásban akadályozott gyermekek általános iskolai nevelését-oktatását, valamint az 

értelmileg akadályozott tanulók készségfejlesztő speciális szakiskolai képzését látja el. Ismét egy 

„iskolapélda” a kert jótékony hatására a képességek kibontakoztatásában, különösen a sajátos 

nevelési igényűgyerekek esetében. A környezeti nevelés személyiségformáló, szokás kialakító 

szerepe nevelésükben meghatározó jellegű és a fejlesztő tevékenységeket e köré szervezik. Ezzel az 

iskola pedagógusai hozzájárulnak a nevelés komplexitásához, amely megalapozza a gyermekek 

környezeti tapasztalatait, elősegíti ezek ismeretté, majd egész életre szóló tudássá alakulását. Az 

iskolában kialakított kert példaértékű a helyi és környékbeli óvodások, általános iskolai tanulók, és 

egyben lehetőséget ad az együttműködésre. Az iskolakert integráló hatásáról és működésétől 

bővebben bemutatkozó anyagukban olvashatnak:  

http://www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/kertek-bemutatkozoi/14-all/177-zalaszentgrot-alt-

isk 
 

 

 

 

 

III.  helyezett: 

Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola, 

Bak 

 

 

 
A kert nagysága kb. 600 m2, részben bekerített, az iskolaudvar elkülönített részén található. A 

munkálatokat technika óra, osztályfőnöki, illetve napközis foglalkozások keretében végezik, a nyáron 

http://www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/kertek-bemutatkozoi/14-all/177-zalaszentgrot-alt-isk
http://www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/kertek-bemutatkozoi/14-all/177-zalaszentgrot-alt-isk


beosztás alapján. Az iskola valamennyi tanulója 131 fő, 10 pedagógus, portás, karbantartó, szülők /kb. 

30 fő/ és számtalan támogató egyesület vesz részt a munkákban. Az iskolakert eddigi élete alatt 

megtapasztalták, hogy a falusi gyermek számára sem egyértelmű, hogyan kell gondozni a 

növényeket, hogy a közös munka vidám, szórakoztató is lehet, hogy a tanórák kinti környezetben 

sokkal hangulatosabbak, jobban rögzül a tananyag, és hogy milyen növényeket érdemes ültetni a 

helyi adottságokhoz. A baki iskolakert részletes bemutatkozó anyaga itt található: 

http://www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/kertek-bemutatkozoi/14-all/178-gocsej-kapuja-

bak  

A pályázat díjazottjai a Rédei Kertimag Zrt. támogatásaként annak teljes árukészletéből 

választhatnak. Az I. helyezett 30 000 Ft, a II. helyezett 20 000 Ft, a III. helyezett 10 000 Ft bruttó összeg 

erejéig. A nyerteseknek külön gratulálunk és e-mailben is értesítjük őket. 

 

 Köszönjük a beküldő pedagógusoknak a pályamunkákat, gratulálunk kertjeikhez és kívánunk 

sok örömöt, kitartást a munkájukhoz. 2015. december 6. 

Iskolakertekért Alapítvány 
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