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MINISZTERI
KÖSZÖNTŐ

Kedves Olvasó!
 
„A kincset, melyet a természet tehetségeinkben 
adott, mint az érczet, melyet a föld mélyre rejt, csak 
fáradsággal hozhatjuk napvilágra.” Báró Eötvös 
Józseftől származik a nemes gondolat, aki szerint 
a nevelés minden haladás egyedüli biztos alap-
ja. Éppen attól válik azonban hivatássá, hogy nem 
reked az iskola falain belül. Erre az alapvetésre 
épül az Országos Iskolakert-fejlesztési Program 
is, melynek legfőbb célkitűzése a környezetükről 
felelősen gondolkodó, a környezetükért felelős-
séget vállaló jövő nemzedékek képzése. Azért is 
álltunk az iskolakert-mozgalom mellé 2018-ban, 
mert az tudatosságra és gondoskodásra inspirálja 
a gyermekeket, miközben megtanulnak együtt-
működni a természettel. 
E gondolat mentén támogattuk az Iskolakerti Ala-
pozó Alprogramot is, melynek sikerét bizonyítja, 
hogy már az első évben több mint háromszázan 
pályáztak, vagyis nyolcszoros volt a túljelentkezés.



Erre a fi gyelemre is alapozva hirdettük meg 2020-ban már harmadik ütemében a programot, melyben 
ez idáig 167 óvoda és iskola több mint húszezer tanulója vesz részt. Mára megtapasztalhattuk, hogy 
az iskolakertek megvalósításában nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak a szülők, nagyszülők is. 
Bátran mondhatjuk tehát, hogy minden egyes iskolakert egy generációkon átívelő összefogás ered-
ménye. A gyermekek itt megtanulják a természeti környezet helyes használatát, és így alapvető 
természettudományos tapasztalatokra tesznek szert. Az iskolakert-hálózat alappilléreként műkö-
dő mentorkertek helyi műhelyként, nyílt iskolakertként várják az érdeklődőket, ezzel is biztosítva 
a hálózat hosszú távú fenntarthatóságát. A program forrását is megemeltük, amelyből ebben az év-
ben 100 kertet támogat a tárca, összesen mintegy 74 millió forinttal. Ezzel párhuzamosan a felhívást 
az óvodakertekre is kiterjesztettük.



Az Agrárminisztérium munkáját az Országos Iskolakert-fejlesztési Program kidolgozásában az Iskola-
kertekért Alapítvány, a Váci Egyházmegyei Karitász és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is segítette, 
sőt, ezt a példaértékű együttműködést ma már a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány is támogatja. 

Művelni és művelődni, az agrárium nemes hagyományait éltetni és gyarapítani, egészséges jövőt 
formálni, eközben közösséghez tartozni és közösséget építeni, mindez egyet jelent az Országos 
Iskolakert-fejlesztési Program céljaival. Ahhoz, hogy mi is hozzájárulhassunk egy fenntartható és 
környezettudatos jövőkép alakításához, „Neveljünk együtt palántákat”.

Dr. Nagy István
agrárminiszter



ISKOLAKERTET
MINDEN GYEREKNEK!

Minden kisgyerek alapadottsága a természet sze-
retete, az élőlények iránti érdeklődés. Nekünk, őket 
kísérő, nevelő felnőtteknek kötelességünk a termé-
szettel való összhangjukat őrizni, ápolni.
A kezdeti játékot (homokozás, sarazás) fokozatosan 
megtölteni rácsodálkozással, odafi gyelő jelenléttel, 
gondoskodással. 
Az óvoda pedagógiai programja kötetlenebb, nagyobb 
mozgásteret biztosít, így könnyen, játékosan szervez-
hető egy közösen gondozott kert köré a gyermekek 
óvodai élete. 

Kisiskolás korban nő a gyerekek fi gyelme, feladatra 
való összpontosító képessége. Aprólékosabb mun-
kákat is rájuk lehet bízni. Az iskolapadban tanult tan-
tárgyakat a kertben jól össze lehet kötni egymással 
és a gyakorlattal, életszerűvé lehet tenni. 
Felső tagozatban és középiskolában már hangsúlyo-
sabban megjelenhetnek az iskolakerti természettu-
dományos kísérletek, a kertészeti és pénzügyi-gaz-
dasági tervezés, a pályaorientáció is. 



Az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM 
támogatói felismerték annak jelentőségét, hogy már 
óvodás korban meg kell kezdeni a környezeti érzé-
kenység alapozását, a természethez való érzelmi 
kötődés fejlesztését és folytatni kell azt következe-
tesen az egész oktató-nevelő munka során. 
Ezért az Iskolakerti Alapozó Alprogram III. üteme 
a 2020. évben megnyitotta forrásait a korábban 
támogatott iskolai célcsoport mellett az óvodák 
számára is, így idén 50 iskolakert és 50 óvoda-
kert párhuzamos kialakítása és továbbfejlesztése 
történhetett meg az egész ország területén.



A kormányzati munkamegosztásban az Agrárminisztérium felelős 
az agrárpolitikáért, élelmiszerlánc-ellenőrzésért, élelmiszeripa-
rért, földgazdálkodásért, ingatlan-nyilvántartásért, térképészetért, 
erdőgazdálkodásért, vadgazdálkodásért, halászatért, környezetvé-
delemért és természetvéde-
lemért.
Az agrárminiszter a környe-
zetvédelemért való felelős-
sége keretében a Környezet-
ügyért Felelős Államtitkárság 
közreműködésével segíti a 
környezeti tudatosság fej-
lesztését szolgáló nevelési 
módszereket, és ahhoz kap-
csolódó célzott programokat 
valósít meg, amelynek érde-
kében együttműködik az ok-
tatási intézményekkel, a helyi 
önkormányzatokkal, az üzleti 
szférával és a civil szerveze-
tekkel. 

AZ ISKOLAKERTI ALAPOZÓ
ALPROGRAM TÁMOGATÓI

A 2020. évben a korábbi támogatók köre kibővült, ennek is köszönhető, hogy a lehetőségek is 
növekedtek:
az eszközellátást és a tudásátadást az Agrárminisztérium támogatta, a sajtónyilvánosságot 
a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány szervezte és fi nanszírozta, a Magyar Biokultú-
ra Szövetség biokertészeti ismereteit egy gyakorlati kézikönyvbe sűrítette az iskola- és 
óvodakertvezetők számára, az Iskolakertekért Alapítvány pedig sok éves szakmai tapaszta-
latával összefogta és irányította az alprogram sok szálon folyó megvalósítását.

 AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM – FOTÁMOGATÓ´́



A környezeti nevelési programokon keresztül olyan erős kapocs alakulhat ki az ember 
és a természet között, amely alapjaiban változtatja meg a természeti környezethez való 
hozzáállást. Ehhez a szemléletváltáshoz a kisgyermekkori alapozás, az óvodai nevelés 
szilárd alapokat adhat, amelyekre tovább építhetőek az általános és középiskolákra ki-
terjesztett környezeti nevelési programok is. Erre a lépcsőzetes, fokozatossági logikára 
épülnek fel a környezetügyért felelős tárca által indított, fenntartott és támogatott kör-
nyezeti nevelési programok, amelyek az óvodás kortól egészen a középiskola végzős 
diákjáig szólítják meg a köznevelési intézménybe járókat. A Zöld Óvoda Program meg-
alapozza azt a környezettudatos szemléletet, tudást, amit aztán az általános és középis-
kolákban például az iskolakert-fejlesztési, Ökoiskola programokon, a BISEL és a Ments 
meg egy kertet! programokon keresztül mélyítenek tovább a diákok.  
A környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés az Agrárminisztérium környe-
zetvédelmi és mezőgazdasági céljait támogatja azon túl, hogy a köznevelés és a NAT ki-
emelt fejlesztési területe is.
Az Agrárminisztéri-
um a városi kertész-
kedés különféle for-
máinak ösztönzése, 
az ember-természet 
kapcsolat erősítése, 
illetve a környezeti 
nevelés jó gyakorla-
tain alapuló pedagó-
giai módszerek irán-
ti elkötelezettsége 
miatt karolta fel az 
Országos Iskolakert-
fejlesztési Programot 
2018-ban. 



Ennek érdekében az alapítvány kiemelten támogatja a környezetvé-
delemmel és a klímaváltozással kapcsolatos ismeretek többszintű 
oktatásának kialakítását és fejlesztését, a társadalom környezettu-
datosságának fejlesztését, a környezetvédelem és a klímaváltozás 
kapcsán az egyének és a társadalom értékszemléletének, visel-
kedésének, termelői és fo-
gyasztói szokásainak, törek-
véseinek megváltoztatását, 
a társadalom és a környezet 
közötti új viszonyrendszer 
kialakítását, a klímaválto-
zás hatásaival szemben való 
fellépést, az alkalmazkodás 
helyi és országos közösségi 
programjait. 
…a korban, amikor szóban 
már szinte minden mellé oda-
biggyesztik a fenntarthatóság, 
amúgy nehezen meghatároz-
ható fogalmát, hajlamosak 
vagyunk elmenni a pofonegy-
szerű dolgok mellett. 

KÉK BOLYGÓ
KLÍMAVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány (KBKA) célja a magyar társadalom 
környezeti és fenntarthatósági problémákkal szembeni érzékenységének 
növelése, a helyi közösségek bevonása ezek megoldására.  



Mi a Kék Bolygó Klímavé-
delmi Alapítványnál tud-
juk, hogy a közös jövőnk 
a tudományos akadémi-
ák kutatóintézetein, nagy 
energetikai mamutcégek 
vezetői értekezletein, fe-
lelősen gondolkodó start-
upok ötletelgetésein épp-
úgy múlik, miként a Pity-
pang csoport 4 évesein, 
vagy a 3/B kisiskolásain. 
Mindenkinek megvan a sa-
ját dolga a „világ megmen-
tésének” nagy feladatában.
A folyóink tisztítása vagy 
a PET-palack gyűjtés pont 
annyira fontos, mint egy 
ovikertet felásni, vagy az iskolai 
magaságyásba paradicsompalántát ültetni. Hisszük ugyanis, hogy a vetemények mellett tanított 
óvodások és iskolások jó eséllyel majd nem szennyezik a vizeinket és nem szemetelik tele határa-
inkat. Játszva tanulnak. 
Az Iskolakert-fejlesztési Program során megtanultuk, hogy egy szép kert sokkal több örömet és 
hasznos tudást ad, mint amennyi energiát és időt igényel. Ezért nagy örömmel támogatjuk az isko-
lai és óvodai kertek minél szélesebb körben való népszerűsítését a programon keresztül. 

Az Országos Iskolakert-fejlesztési Program III. ütemé-
ben a KBKA támogatásával egy kiterjedt sajtókampány 
valósulhatott meg, mely által a program üzenetei szé-
les körben eljuthattak a közös ügyért tenni tudó további 
célcsoportokhoz: több mint 200.000 emberhez jutott el 
az infl uencer kampány, közel 20.000 olvasója volt 
az online PR cikkeknek, több mint 75.000 megte-
kintése volt a saját gyártású videónak (https://www.
youtube.com/watch?v=zWUeQ_mIeD8), RTL KLUB 
Reggeli és a TV2 MOKKA: több mint 300.000 ember 
nézte a reggeli adásokat.



A biogazdálkodók mozgalma hazánkban 
a nyolcvanas években indult, amelyben 
mérföldkő volt a Biokultúra Egyesület 
1983-as megalakulása. Ennek jogutódja 
Szövetségünk, amely ernyőszervezet-
ként hangolja össze 12 tagegyesületé-
nek tevékenységét. 

MAGYAR BIOKULTÚRA
SZÖVETSÉG

Célunk az ökogazdálkodás elterjesztése, 
az ökotermékek fogyasztásának nép-
szerűsítése.
Képviseljük a hazai ökológiai gazdál-
kodók érdekeit, működtetjük a Biokul-
túra Ökopiacot, honlapot, hírlevelet és 
kiadványokat szerkesztünk, facebook 
oldalt tartunk fenn. Szakmai és nagykö-
zönségnek szóló rendezvényeket szer-
vezünk, klubunk és könyvtárunk várja 
az érdeklődőket.



Az Iskolakerti Alapozó Alprogramban 
mentoraink szakmai segítséget nyúj-
tanak az iskolakertek kialakításához 
és fenntartásához. Az ökológiai gaz-
dálkodás irányelvei alapján készítik el 
a vetéstervet és a növényvédelmi tervet. 

Látogasson el oldalunkra: 
www.biokultura.org

A Magyar Biokultúra Szövetség a program 
sikeréhez egy iskola kertészeti gyakorla-
ti útmutató összeállításával járult hozzá, 
az iskolakertekben releváns témákat érin-
tő sok éves tapasztalatát felhasználva. 
“Iskolakertészet ökológiai szemlélettel” 
című 60 oldalas kiadványukat nyomtatott 
formában is eljuttatták a program minden 
résztvevőjéhez, amivel megkönnyítették 
a kertvezetők napi feladatainak ökológiai 
szemléletű tervezését és végrehajtását.



Az Iskolakertekért Alapítvány 2015-ben azzal a céllal jött létre, hogy segítse 
az egykor széles körben elterjedt iskolakerti oktatás újjászületését.

ISKOLAKERTEKÉRT
ALAPÍTVÁNY

Alapítványunk támogatja: 

- új kertek létrehozását, meglevők megerősítését, 
- kertvezetők egymásra találását találkozók szervezését, 
- szakmai anyagok elkészítését és közvetítését, 
- műhelymunkák, képzések keretében kertvezetők ismereteinek bővítését, 
- közös problémák megfogalmazását és a megoldásuk  keresését, 
- az iskolakertek érdekképviseletét, támogatók felkutatását.

Ma már közhasznú alapítványként dolgozunk.
Szeretnénk elérni, hogy az iskolakertben végzett tevékenységek oktató-nevelő 
lehetőségei minél több gyermek számára elérhetőek legyenek.

Elért eredményeink: 

- Elindítottuk és koordináljuk a magyaror-
szági és Kárpát-medencei magyar óvo-
da- és iskolakerti kezdeményezéseit ösz-
szefogó Iskolakert-hálózatot.

- Szakmai tudásmegosztó honlapot működ-
tetünk: www.iskolakertekert.hu.

- Pályázatokat írunk ki a hálózat tagjainak, 
ahol jó gyakorlatokat, azok megosztását 
díjazzuk (pl.: természettudományos gya-
korlatok az iskolakertben, nyári fenntar-
tás jógyakorlatai, terápiás iskolakerti 
elemek).

- Elindítottuk az „Iskolakert füzetek” kiad-
ványsorozatunkat. 

- Sokszínű Iskolakert vándorkiállítással 
járjuk az országot.



- Tájékoztató és motiváló műhelynapo-
kat, országos találkozókat szervezünk.

- A 2018. évben országos iskolakerti fel-
mérést végeztünk (több mint 1100 mű-
ködő óvoda- és iskolakert megtalálása).

- Az informálisan működő Iskolakert 
Szakmai Műhely révén szakmai párbe-
szédet folytatunk az iskolakertekhez 
kapcsolódó szervezetekkel.

2018-2020 években Alapítványunk dol-
gozta ki és koordinálta az Iskolakerti 
Alapozó Alprogram szakmai program-
jának mindhárom ütemét, iskolakerti 
és óvodakerti akkreditált pedagógus-
továbbképzéseket fejlesztettünk ki, me-
lyen a program összes intézményének 
kertvezetője részt vett.



KEZDŐ ÓVODA
45 helyszín

KEZDŐ ISKOLA
45 helyszín

4 szinten,
5 kategóriában,
összesen 50 helyszínen 
indult el fejlesztés.

4 szinten,4 szinten,
5 kategóriában,5 kategóriában,
összesen 50 helyszínen összesen 50 helyszínen 
indult el fejlesztés.indult el fejlesztés.

MENTOR
Olyan intézmények,

akik többéves tapasztalataikra
támaszkodva 5 évre vállalták

megyéjükben a mentor szerepet –
5 iskola + 5 óvoda

Az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM részeként 2020. januárjában elindulhatott immár az Iskola-
kerti Alapozó Alprogram III. üteme is, melynek keretében az Agrárminisztérium – mint főtámogató – 100 intéz-
mény fejlesztését tette lehetővé, 50 iskola és – idén új célcsoportként – 50 óvoda bevonásával. 

A felhívásra 2 hét alatt 418 oktatási intézmény jelentkezett az ország minden megyéjéből, a nagyvárosokból és 
kisebb határmenti falvakból egyaránt. A beadott pályázatok közül 318 volt hiánytalan és érvényes: 180 óvodai  
(ebből 9 mentor óvodakert kategóriában) és 138 iskolai (ebből 15 mentor iskolakert kategóriában).

Ez a sokszoros túljelentkezés az idén is megerősítette a korábbiakban tapasztalt igényt az iskola- és óvodakert, 
mint újra felfedezett  oktatási tér és élményszerű oktatási-nevelési eszköz megvalósítására. 

Az új Nemzeti Alaptantervben megjelenő iskolakert-fogalom, ami a „Technika és tervezés” c. tantárgyon belül 
a „Kertészeti technológiák „C” modulban valósul meg, azt mutatja, hogy az oktatási oldal is nyitott a kertpeda-
gógia alkalmazásának irányába.

AZ ISKOLAKERTI ALAPOZÓ ALPROGRAM
III. ÜTEMÉNEK FELÉPÍTÉSE ÉS ELEMEI 

2 szinten, 
4 kategóriában,
összesen 100

helyszínen indult el
fejlesztés.



Belső támogatottság
az intézmények nyilatkoznak a több 

éves területet használatról
és a fenntartói támogatásról

Eszközök
eszköztámogatás

több szinten 

Szaktudás 
Akkreditált pedagógus
képzések biztosítása

külön-külön az óvodai és 
iskolai kertvezetőknek

Szaktudás
egyéni mentorálások

(kertészeti és pedagógiai)

Közösség
a kertvezetők, a mentorok és

az Iskolakertekért Alapítvány között
sokszálú kapcsolati háló szövődött

Mi szükséges
ehhez?

III. ütem tartalmának összeállítása során az előző 
ütemek tapasztalatai szolgáltak eligazításul. 
A visszajelzések alapján fi nomításra kerültek az egy-
ségcsomagok, és az időközben felmerült igényekkel 
bővítettük a választható eszközök listáját.

Az egymást erősítő elemek úgy épültek fel, hogy azok 
hosszútávon is fenntartható óvoda- és iskolakerteket 
eredményezzenek.

AZ ISKOLAKERTI ALAPOZÓ ALPROGRAM
III. ÜTEMÉNEK FELÉPÍTÉSE ÉS ELEMEI 



ESZKÖZELLÁTÁS ÉS SZAKMAI ELVÁRÁSOK
TÖBB SZINTEN 
A program kategóriánként változó szintű eszköztámogatást biztosított és ennek megfelelően változott
az intézmények felé támasztott szakmai elvárás is.

MENTOR ÓVODA 800.000 Ft értékű választható eszközcsomag

KEZDŐ ISKOLA 215.000 Ft értékű egységes eszközcsomag

KEZDŐ ÓVODA 300.000 Ft értékű egységes eszközcsomag
• kertfenntartás 3 évig
• nyári fenntartás nem kötelező

MENTOR ISKOLA 1 M Ft értékű választható eszközcsomag

• kertfenntartás 5 évig
• nyári fenntartási kötelezettség 
• iskolakerti tevékenységek beépítése
 az intézmény pedagógiai programjába
• évente egy nyitott szakmai nap
 megrendezése 5 éven át 
• 10 oldalas szakmai anyag elkészítése

Az eszközökről
A kezdő kertek számára egységcsomag került átadásra, az elinduláshoz 
szükséges minden kertészeti eszköz, komposztáló, valamint egy bőséges 
vetőmagcsomag biztosításával.
Az iskolás egységcsomagok egyaránt tartalmaztak hagyományos kert-
művelési eszközöket és az ökológiai kertművelésben jól használható, 
kevésbé ismert eszközöket pl. saraboló, kultivátor, ásóvilla. A rövid és 
hosszú nyelek variációjának köszönhetően az iskolák alsós és a felsős 
korosztálya is könnyen alkalmazza majd az egyes darabokat.
Az óvodás egységcsomagokban a gyerek méretű eszközök voltak túl-
súlyban, játékos megfi gyelési eszközökkel kiegészítve. A kicsik szá-
mára az ágyások kijelölését szolgáló keretek alapanyagát is biztosí-
totta a program.



A mentoroknak lehetőségük volt választani a több mint 
100 elemből álló listából:

• alapvető kertészeti eszközök, ezekből pótolhatták 
hiányaikat

• kisgépek a nagyobb területek könnyebb fenntar-
tására (pl. rotációs kapa, ágdaráló)

• vízgyűjtés eszközei (pl. esővízlopó, vízgyűjtő tartály, 
búvár szivattyú) 

• biológiai védekezést segítő eszközök (pl. hordók, 
kézi permetezők)

• gyümölcsfák gondozásának eszközei (pl. metsző-
olló, ágvágó, szemzőkés)

• természettudományos vizsgálódás eszközei (pl. me-
teorológai állomás, hőmérők, nagyítók)

• feldolgozás eszközei a friss termések fogyasztására 
(pl. turmixgép) és a betakarított nagyobb mennyisé-
gek konzerválására (pl. napkollektoros és elektro-
mos aszaló, növényszárító háló, befőző automata) 

• üvegház, kerti és beltéri palántanevelő, szerszám-
tároló faház, komposztáló

• szabadtéri tanterem elemei (asztal-pad, fedett kiülő)

A vetőmagok mindegyike kezeletlen (csávázatlan) vető-
mag volt, így azok biztonsággal kerülhettek minden kor-
osztály kezébe. Fontosnak tartottuk azt is, hogy hazánk 
klimatikus viszonyaihoz jól alkalmazkodó magyar szár-
mazású fajtákat adjunk beültetésre. A csomag tartalma-
zott vetőszalagokat próbaként a kisebbeknek és zöldtrá-
gyanövényeket a nyári fenntartás megkönnyítésére.

A vetőmagokról

A Programban részt vevő intézményeknek lehetősé-
gük volt komposztáló berendezést elhelyezni a kert-
jükben, az úgynevezett Compastor Technológia jóvol-
tából. Ez segítséget nyújtott a komposztálás változatos 
lehetőségeinek elsajátításához és az iskolakerti talaj 
ökológiai állapotának javításához.



Az Iskolakerti Alapozó Alprogram III. ütemében a tudásátadás megszervezéséhez az Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
biztosította a kereteket.
A tudásátadás megvalósítására létrejött az „Iskolakerti jógyakorlatok tudásmegosztása projekt” Konzorcium, 
melynek konzorciumvezetője az Iskolakertekért Alapítvány volt. A Konzorcium tagjainak szervezésében 
valósult meg a tudásátadás több ponton is: 

• a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (továbbiakban MKNE) feladata volt
 a képzések megszervezése
• a Magyar Biokultúra Szövetség biztosította a helyszíni kertészeti mentorálásokat 
• az Iskolakertekért Alapítvány dolgozta ki az online tananyagokat, biztosította
 a pedagógiai mentorálásokat, szervezte a mentor szemináriumot és a záró
 rendezvényt, szerkesztette a Mentorkézikönyvet 

Az óvodakert és az iskolakert kertészeti működtetésében sok át-
fedés lehetséges, viszont az alkalmazott pedagógiai módszerek-
ben, az egész éves tevékenységrendszerben, a pedagógiai prog-
ramban való megjelenítésben lényeges különbségek adódnak. 
Míg az óvodakerti tevékenykedtetés könnyedén az óvoda központi 
szervező elvévé válhat, addig az iskolai oktatásban megjelenő tel-
jesítménykényszer sokkal nagyobb átgondolás és szervezés elé 
állítja az iskolakertek használóit. 
Ezek a lényeges különbségek indokolták, a már meglévő 30 órás 
Iskolakerti alapozó képzés mellett egy önálló 30 órás Óvodakerti 
alapozó képzést kidolgozását is, amit eleve „blended” – azaz rész-
ben online – formában akkreditáltattunk. 
Mindkét akkreditált képzés átfogó képet igyekszik nyújtani a kör-
nyezeti nevelés eszközeként használható kertek szervezési, ki-
alakítási feladatairól és a sokrétű, örömteli élettel való megtöltés 
lehetőségeiről.
A világjárvány következtében, az idei év minden téren extra kihí-
vások elé állította mind a szervezői, mind a megvalósítói oldalt, 
hisz személyes találkozásokra csak a mentorlátogatásokon volt 
lehetőség. 
A képzéseket az erre a célra fejlesztett online tantermekben való-
sítottuk meg, ami az Iskolakertekért Alapítvány oktatási portáljá-
ról érhető el: https://oktatas.iskolakertekert.hu/

Kertvezetők képzése 

TUDÁSÁTADÁS



Filmforgatás a Békési Fürkész Központi Óvoda
mentor óvodakertjében és  Csabrendek iskolakertjébenmentor óvodakertjében és  Csabrendek iskolakertjében

A képzések tematikája biztosította, hogy a résztvevők:

Képessé váljanakKépessé váljanak
• az óvoda- illetve iskolakert kialakításának és egész éves működtetésének megtervezésére;
• az óvoda- illetve iskolakerti tevékenységek helyének és pedagógiai lehetőségeinek felismerésére 

és minél szélesebb körű hasznosítására az egész év során.

Megismerjék a kert környezeti nevelési gya-
korlóterepként való használatának kritériu-
mait és szervesen tudják hozzáilleszteni zöld-
óvodai illetve ökoiskolai munkatervükhöz.

Jártasságot szerezzenek a kert által kínált 
szociális és közösségfejlesztő lehetőségekben. 

Megismerjenek hazai és nemzetközi jó gyakor-
latokat, jól működő óvoda- illetve iskolakerte-
ket és legyen módjuk konzultálni gyakorlati 
tapasztalattal rendelkező kertvezetőkkel.

Megértsék az ökológiai gazdálkodás alapelveit, 
óvodai, iskolai környezetben működő kertekre 
jellemző módszereit és képessé váljanak a té-
mában való önálló tudásszerzésre.

A hátrányból előnyt kovácsolva oktató videókat 
készítettünk és kisfi lmeket forgattunk: kertbe-
mutatókat, gyerekfoglalkozásokat, kertészeti 
és kertpedagógiai anyagokat, praktikákat ad-
tunk közre. Külön-külön kurzusba léphettek be 
az óvodakertek és az iskolakertek vezetői, ahol 
több egyéni feladattal is meg kellett birkózniuk 
a résztvevőknek.
A kisfilmeket Téglásy Márk operatőrrel ké-
szítettük el, 9 forgatási helyszínen: ebből 
4 helyszínt a program keretében fejlesztett 
mentorkertek biztosították, 5 helyszínt pedig  
az Iskolakert-hálózat kiemelt tapasztalattal 
rendelkező tagjai.



Az óvodakertek és iskolakertek művelése – egyrészt a kertészkedő gyerekek biztonsága érdekében, 
másrészt a természeti körfolyamatok szemléltetésének hitelessége okán - jellemzően vegyszermen-
tesen történik. Ezekben a kertekben nincs semmiféle termés- és hozamkényszer, minden kertben elő-
forduló eseményből pedagógiai értelmező helyzet teremthető. Fontos, hogy a gyerekek a kertet mint 
élő és összefüggő rendszert lássák, amiben helye van a védőnövényeknek, segítő állatoknak, fontos 
a terület helyes megválasztása, a beültetés mikéntje, a talaj védelme és táplálása, a vetésváltás, a meg-
felelő fajtaválasztás és természetesen a gyerekek éber, értelmező fi gyelme.

Kertészeti mentorálás 

A kezdő óvodakertek elvárt 20 m2 -es kiskertjeinek beültetéséhez a kertészeti tanács-
adás a pedagógiai mentorálással összevonva történt.

Ebben a szemléletben adtak tanácsokat minden iskolakertben és  mentor óvodakert-
ben a Magyar Biokultúra Szövetség által küldött kertészeti mentorok, akik széles-
körű biokertészeti tapasztalatuk felhasználásával egyszerű biopraktikákkal, adott 
helyszínre kidolgozott beültetési tervvel és növényvédelmi javaslattal segítették 
a kertvezetők munkáját.



Kertészeti mentorálás valamint beültetési terv (vetésforgó
és növénytársítás) a tenki mentor iskolakertben

(Bánki Miklós Bernadett)

Az új óvodakert kialakításának kertészeti terve
(részlet) a boldogi mentor óvodakertben

(Póss Anett)



A pedagógiai mentorok gyakorló iskola-
kert-vezetők voltak több éves iskolakerti, 
tanácsadási és pedagógusképzési tapasz-
talattal, az Iskolakert-hálózat tagjainak, 
törekvéseiknek és problémáiknak isme-
retével. 
Minden esetben az intézmények prog-
ramjában megfogalmazott alapfeladata-
ikhoz és sajátosságaihoz keresték a kerti 
tevékenységek illeszkedési lehetőségeit. 
A részletes megbeszélések során tárgyal-
ták a szervezési kérdéseket, szakirodal-
mat, hazai jó gyakorlatokat, és kipróbált 
megoldásokat ajánlottak. 

Pedagógiai mentorálás 

Az óvoda- és iskolakerti munkához a ker-
tészet mellett a gyerekekhez is érteni 
kell, és emellett szükséges a gyerekek-
kel való kerti foglalkozás elveinek, mód-
szereinek, sajátosságainak ismerete. 
A program kialakításánál fontos szem-
pont volt, hogy ne csak „hardvert” kap-
janak az iskolák, hanem „szoftvert”, azaz 
az óvoda- és iskolakertek használatának 
alaptudását is. Ezt a képzés alapozta meg, 
és a helyszíni pedagógiai mentorálás ér-
telmezte újra az aktuális helyszíni sajá-
tosságok tükrében. 



Fontosnak tartották, hogy a kö-
zös célok megvalósítása érde-
kében a későbbiekben is kapcso-
latban maradjanak.

Hangsúlyozták, hogy az iskolakerti 
tevékenységekre nem új feladatként 
kell tekinteni, hanem a meglévő fel-
adatok élményszerűvé és életsze-
rűvé tételének eszközeként, hiszen 
az iskolakert is úgy lehet sikeres, ha 
nem erőforrásokat von el a meglé-
vő tevékenységektől, programoktól, 
hanem azokhoz kapcsolódva erősíti 
azokat.



Szakmai nyílt napok a mentorkertekben

A MENTOR kategóriában már több éve működő óvoda- és iskolaker-
tek pályázhattak. Közülük azok lettek kiválasztva az 5 évre szóló 
megyei mentorkert szerepkörre, akik sokrétű, egész évet felölelő 
tevékenységrendszerrel és korábbi mentorálási tapasztalattal is 
rendelkeztek. A program egyik fontos célkitűzése, hogy ezeknek 
az intézményeknek a kert-munkaközösségei meg tudják mutatni ér-
tékes munkájukat és motiváló erőként tudjanak hatni a környezetük-
ben érdeklődő további közösségek számára. 
Határozott cél volt annak az elősegítése is, hogy országszerte re-
gionális műhelymunkák szerveződjenek, helyi jó példákkal, helyi 
szereplők bevonásával.
Az Iskolakerti Alapozó Alprogram idei III. ütemében továbbfejlesz-
tett 5 mentor iskolakerttel és 5 mentor óvodakerttel együtt immár 
13 megyében, 16 mentorintézmény fogadja az érdeklődő pedagógu-
sokat, intézményvezetőket, fenntartókat, szakmai és civil szerveze-
teket az évente megrendezett szakmai nyílt napokon.  
A nyílt napokról minden évben tájékoztatjuk az országos program 
minden eddigi ütemének résztvevőit, a környező oktatási intézmé-
nyeket és egyéb érintetteket, hírt adunk róla az Iskolakertekért 
Alapítvány minden bevált információs csatornáján, többek között 
az alprogram honlapján is.



Fertő-táj Általános Iskola nyílt napja, Hegykő

Idén a nyílt napok jelen-
tős része is online került 
megvalósításra. A sze-
mélyes megérintődés, 
a közvetlen tapasztalat-
szerzés természetesen 
így nem tudott megva-
lósulni, azonban a kény-
szerhelyzet új műfajt 
és új célközönséget te-
remtve  mégiscsak  ha-
tékony információáram-
lássá és motiválássá 
tudott válni. A kollégák 
diavetítéseket, kisfil-
meket készítettek, kér-
dezz-felelek fórumokat 
hirdettek meg. Ezekbe 
a nyilvános online ese-
ményekbe olyan távoli 

országrészek szakemberei is be tudtak kapcsolódni, akiknek személyes megjelenésre nemigen lett volna 
lehetőségük.  Új kert-kapcsolatok születtek, volt példa határon túli érdeklődők bekapcsolódására is.

Fészek Waldorf Iskola nyílt napja, Solymár

Ritkaságszámba ment, hogy személyesen is fogadta valaki az érdeklődőket.
Mindössze két helyszínen volt erre példa:  a Fertő-táj Általános Iskolában
Hegykőn illetve a Fészek Waldorf Iskolában Solymáron.

Ajkai Városi Óvoda – Hétszínvirág tagovoda online nyílt napja



Mentor-szeminárium és mentor-kézikönyv

Iskolakerti / Óvodakerti mentorintézmények
feledata

kedvcsinálás
tudásmegosztás

helyi példa ereje, hitele

MÓDSZERTANI KÖZPONT               FELNŐTTKÉPZÉS

Iskolakerti / Óvodakerti mentorintézmények

Mentor-szeminárium és mentor-kézikönyvMentor-szeminárium és mentor-kézikönyv
Az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM kitűzött célja, hogy Magyarország egész területén egyen-
letesen fejlődjenek az iskolakertek és beinduljon a környezeti nevelésnek a kerti tevékenységek által történő 
támogatása helyi jó példák hatóerejével. Fontos, hogy ebbe a munkába minél több gyakorló iskolakert-vezetőt 
be tudjunk vonni és hogy ezt a feladatot összehangoltan, közösen megfogalmazott elvek alapján tudjuk végezni. 
Az országos program részeként megvalósuló mentorkert-hálózat fejlesztése – azaz mentorkertek kijelölése 
az ország minden megyéjében – ezt a célt szolgálja. Jelenleg 13 megyében működnek már a mentorkertek, és 
remélhetőleg pár év leforgása alatt elérhető lesz az országos lefedettség.
Ahhoz, hogy a mentorálás minél hatékonyabban és egyenletes minőségben valósuljon meg, idén szemináriumot 
szerveztünk a mentorkerteket vezető munkaközösségek számára.  A tervezett 2 napos közösségépítő együttlé-
tet  a járványhelyzet átalakította, így szűkebb időkeretben és online térben valósult meg a találkozó.

A szakmai program elsődleges célja az volt, hogy megismerkedjenek egymással a program 
I., II., és III. ütemének mentor-iskolakerti munkaközösségei (11 iskolai és 5 óvodai helyszínről).
Először ismertettük az országos program elképzeléseit a mentor kertek iskolakerti katalizátor 
szerepéről. Megfogalmaztuk annak jelentőségét is, hogy csapatban gondolkodjunk, és lássuk 
a magunk és egymás helyét ebben a mentor-csapatban identitásunk megerősítése érdekében. 



A bemutatkozáshoz minden mentorkert-közösség készített azonos szempontok szerint egy rövid bemutatkozót 
a csapatról, a kert működéséről, fejlesztési terveikről, amit a szemináriumon röviden ismertettek és megvála-
szolták a felmerülő kérdéseket.

A mentor szeminárium meghívott előadója volt Prof. Dorothee Benkowitz (BAG Schulgarten), aki a németorszá-
gi szövetségi iskolakert-munkaközösség tudásmegosztás terén szerzett tapasztalatait osztotta meg a résztve-
vőkkel. 
További vendégünk volt Dr. Dúll Andrea, az Ember-Környezet Tranzakció Intézet (ELTE Pedagógiai és Pszicho-
lógiai Kar) igazgatója is, aki az iskolakerti munka környezetpszichológiai megfontolásaira hívta fel a fi gyelmet. 

További célja volt a találkozásnak, hogy együtt megfogalmazzuk a mentorstátusz mibenlétét és kialakítsunk egy 
közös stratégiát az elkövetkezendő 4-5 évre. A közösen elfogadott alapelveket,  mentorálást segítő praktikus 
ismereteket a Mentor kézikönyvben foglaltuk össze, amit minden mentorintézményhez eljuttattattunk. 

A 16 mentorintézmény iskolakerti munkaközössége



Mentorintézmények megosztott szakmai anyagai

     Mentor óvodakertek szakmai anyagai

Mentorintézmény neve Megye Szakmai anyag témája

Ajka Városi Óvodák - Hétszínvirág 
Tagóvoda VeszprémVeszprém

Az óvodakert, a kerti tevékenységek 
szerepe az egészséges életmód
alakításában

Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda Komárom- Komárom- 
Esztergom

Természettudományos megfi gyelések, 
természetlabor az óvodakertben

Boldogi Csicsergő Óvoda HevesHeves Matematikai játékok az óvodakertbenMatematikai játékok az óvodakertben

Hajdúhadházi Városi Óvoda
Bercsényi utca Telephely Hajdú-BiharHajdú-Bihar

„Folt hátán folt, tű benne sose volt…„Folt hátán folt, tű benne sose volt…
Mi az?” – káposzta projektMi az?” – káposzta projekt
a hajdúhadházi óvodakertbena hajdúhadházi óvodakertben

Békési Kistérségi Óvoda és
Bölcsőde - Fürkész Központi Óvoda Békés Komposztálási jógyakorlatokKomposztálási jógyakorlatok

óvodásokkalóvodásokkal

     Mentor óvodakertek szakmai anyagai

Mentorintézmények megosztott szakmai anyagaiMentorintézmények megosztott szakmai anyagai
A mentorkertek munkaközösségének feladata volt a példaadó iskolakerti munka, a látogatók fogadása és nyílt 
napok szervezése mellett eredményeik publikálása is. Vállalásaik közé tartozott egy 10 oldalas szakmai anyag 
összeállítása és közreadása az iskolakerti tudástár gyarapítása céljából.
A mentorkertek nemcsak más-más megyét, de más-más karaktert is képviselnek: egyedi helytörténetek, kert-
vezetők egyénisége alapján az iskolakert szerepe és működése is nagyon változatos, ahogy annak kialakítása is. 
A közzétett letölthető szakmai anyagok jól érthetően, gyakorlatias szemlélettel írják körül a mentorok valamelyik 
egyedi jógyakorlatát, változatos témakörökben, haszonnal alkalmazható óravázlatokkal és foglalkozásterve-
zetekkel.
Az elkészült szakmai anyagokat a program honlapján tettük elérhetővé: https://www.iskolakertekert.hu/
index.php/hu/programelemek/szakmai-anyagok

Az Iskolakert Alapozó Alprogram eddigi három ütemében született szakmai anyagok
az alábbi témákat ölelik fel:



Mentor iskolakertek szakmai anyagai

Mentorintézmény neve Megye Szakmai anyag témája

Aba Sámuel Á.I. Dorogháza Nógrád Iskola a kertben – kert az iskolában

Csongrádi Széchenyi István Á.I. 
és AMI Csongrád

Festőnövény kert létrehozása 
– az iskolai tankert szerepének bővítése 
az oktatási-nevelési folyamatban

Debreceni Gönczy Pál Á.I.Debreceni Gönczy Pál Á.I. Hajdú-Bihar Hagyomány és innováció az iskolakertben

Dögei Ölbey Irén Á.I. Dögei Ölbey Irén Á.I. Szabolcs-Szatmár-Szabolcs-Szatmár-
BeregBereg

A tudás kertje: iskolakert fajismeret 
bővítés – füvészkert, dendrológiai kert 
kialakítása

Újpesti Homoktövis Á.I. és AMIÚjpesti Homoktövis Á.I. és AMI BudapestBudapest Iskolakert a város szélén, egy közösség 
szívében

Lakiteleki Eötvös Loránd Á.I. és Lakiteleki Eötvös Loránd Á.I. és 
AMI Bács-KiskunBács-Kiskun SZÍNESKERT avagy művészetek/vizuális SZÍNESKERT avagy művészetek/vizuális 

kultúra az iskolakertben

Hegykő Győr-Moson-SopronGyőr-Moson-Sopron Sulifarm iskolakerti projektSulifarm iskolakerti projekt
bemutatása

Győrvári Béri Balogh Ádám Á.I. VasVas A Kneipp-módszer alapelveiA Kneipp-módszer alapelvei
az iskolakertben

Solymári Fészek Waldorf Á.I. 
és AMI PestPest Waldorf-kerettanterv és a kertben Waldorf-kerettanterv és a kertben 

végzett munka kapcsolódási pontjai végzett munka kapcsolódási pontjai 

Boldogi Berecz Antal Á.I.Boldogi Berecz Antal Á.I. Heves (K) Projektek és témanapok az iskolakertben Projektek és témanapok az iskolakertben 
hónapról hónapra

Tenki Szent Imre Katolikus Á.I.Tenki Szent Imre Katolikus Á.I. Heves (Ny)
Közösségi kapcsolódások,
önkormányzattal való hatékony
együttműködés az iskolakert mentén

Mentor iskolakertek szakmai anyagai

Szakmai anyag témája

Iskola a kertben – kert az iskolában

Festőnövény kert létrehozása 
– az iskolai tankert szerepének bővítése 
az oktatási-nevelési folyamatban



A tárcavezető felidézte: az Agrárminisztérium 
2018. őszén karolta fel az iskolakert-mozgal-
mat, mert az iskolakertek gondozása közben 
a gyerekek megtanulják a természeti környe-
zet helyes és tudatos használatát, a gyakorlat-
ban is kipróbálhatják a tanultakat, és alapvető 
természettudományos tapasztalatokra tesz-
nek szert. 

Szeptember elején közös kerti ünnepségen 
örvendezhettünk a Leányfalui Tündérkert 
Óvoda és a Móricz Zsigmond Általános Iskola 
kertjeinek átadásán. 
„A rügyön dörömbölő tűnő örömöt” hirdető 
kertkapu tövében dr. Nagy István agrárminisz-
ter a gyerekekkel együtt ültette el a futóró-
zsát, amivel az iskolakerteknek – mint a te-
remtett világ megtapasztalási lehetőségeinek 
- növekedését is kifejezte.

KERTÁTADÓ ÜNNEPSÉG

A márciusi járványhullám következtében a ker-
tek elindítása áttolódott az őszi iskolakezdés 
utánra. A nyár során mindenki tervezgetett és 
az őszi újra egymásra találás örömével jelentek 
meg a pedagógusok és a gyerekek a kertekben 
is, birtokba véve a nyáron megérkezett új esz-
közöket. Elkezdődhetett a veteményeságyások 
felásása, földbe kerültek az őszi hagymák, 
fokhagymák. Az összeszerelt komposztálók 
várták a lombseprés eredményét. Nyikorogtak 
a talicskakerekek, színesedtek a kerti felira-
tok, kibővült, felélénkült az iskolai élet.



A gyerekekkel közös kertészkedés az át-
adón megérintette a program nagyköve-
ti szerepkörére felkért McMenemy Márk 
hobbikertészt is (a KERT-Tv szerkesztője, 
vlogger), aki a sajtónak az alábbiakat nyi-
latkozta: „Azért tartom fontosnak a kez-
deményezést, mert a kertben töltött idő, 
a növények gondozása nem csak remek 
kikapcsolódás, de rengeteget tanít arról, 
hogy miként is kellene együttműködnünk 
a természettel. Különösen fontos tudatosí-
tani a gyerekekben, hogy milyen közvetlen 
hatással vannak a környezetükre. Egy jövő 
létezik csak, egy fenntartható és környe-
zettudatos jövő.” 
Ez az ünnepség indította szimbolikusan út-
jára az idei program 90 új kertjének birtok-
ba vételét a kezdőknél és 10 kert új szerep-
be helyezését a mentoroknál.

Az átadón a programot immár szintén tá-
mogató Kék Bolygó Klímavédelmi Alapít-
vány igazgatója, Csepreghy Nándor is ven-
dég volt, aki szerint a világjárvány igazolta, 
hogy mennyire fontos az önellátás képes-
sége és kiemelte azt is, hogy a jövőt csak 
a gyerekeken, az oktatáson keresztül lehet 
elkezdeni építeni.
Adorján András polgármester, mint telepü-
lési házigazda, egyebek mellett arra hívta 
fel a fi gyelmet, hogy Leányfalu óvodája és 
iskolája szervesen együttműködve, ideá-
lis természeti környezetben alakította ki 
a tankerteket, nem messze Móricz Zsigmond 
hajdani kertészetétől. 



TERÁPIÁS KERTI ELEMEK FEJLESZTÉSE
– PILOT PROGRAMELEM

A programra való jelentkezés eddigi tapasztalatai szerint minden évben országszerte 
nagy érdeklődést mutattak a sajátos nevelési igényű gyerekekre szakosodott gyógypeda-
gógiai intézmények. 

Ez egyrészt a kertben töltött idő és a kerti tevékenységek terápiás hatásainak, speciális 
fejlesztési lehetőségeinek köszönhető, másrészt az, hogy a kert- és parkgondozási isme-
retek elsajátítása valós irányt nyithat számukra a pályaválasztásban. 

A sajátos igények mentén felmerült a kérdés, hogyan kezelje az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-
FEJLESZTÉSI PROGRAM a terápiát fokozottan igénylő intézményeket, szükséges-e egy 
saját pályázati kategóriát megfogalmazni számukra. Erre kerestük a választ az Iskola-
kerti Alapozó Alprogram III. ütemén belül megvalósuló pilot programelemben, ezért 
egészítettük ki terápiás 
kerti elemekkel az alap 
kertészeti funkciókat 
a Marcali Hétszínvirág 
Általános Iskola, Egy-
séges Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 
2019-ben elindított kert-
jében.  A pilot terápiás 
iskolakert megvalósí-
tásához az idei program 
600.000,- Ft anyagkölt-
séggel, továbbá peda-
gógiai szakértő és táj-
építész mérnök bevo-
násával járult hozzá. 
Az Iskolakertekért Ala-
pítvány önkéntes mun-
kával, továbbá növény-
anyag felajánlásával se-
gítette a megvalósítást. 



TERÁPIÁS KERTI ELEMEK FEJLESZTÉSE
– PILOT PROGRAMELEM

A helyi adottságokat is beépítő koncepcióban a terápiás kerti elemeket az évkör tematikája köré 
szerveztük. A központi elem a mezítlábas/taposó ösvény, amely több terápiás elemet egyesít. 
A taposó ösvény ívesen, spirálisan kanyarodik a kert közepén lévő fenyő körül, az egyes sza-
kaszai a négy évszak valamelyikéhez kötődnek, a virágzó növények, feladatok és kerti elemek 
alkalmazásával. A pedagógiai módszertant maguk a beépített terápiás elemek és azok elhelye-
zésének módja segítik, úgymint az érzékelést fejlesztő színek (tavaszi hagymások beültetésé-
vel), illatok (virágok, fűszernövények), formák (kövek, rönkök, félköríves forma), textúrák (az 
ösvény különböző természetes anyagai, kavicsok, mulcs), hangok (pl. csengettyű elhelyezése). 



A tervező munka nyári felméréssel indult, 
majd az elkészült tervek alapján megtörtént 
az őszi kivitelezési munka, az Iskolakerte-
kért Alapítvány munkatársainak helyszíni 
műszaki vezetésével és az intézmény alkal-
mazottainak a részvételével, akik további-
akban koordinálni tudják majd a befejezést 
az intézmény tanulóinak bevonásával. A to-
vábbi munkálatokhoz az intézmény pontos 
műszaki leírást kapott. 
Az kivitelezés során megépült a 9 rekeszes 
taposó ösvény (alapozással, akácrönk-kikép-
zéssel, gyógynövény szegéllyel), az egyen-
súlyozó-pálya, 2 db 2 m2 alapterületű ma-
gaságyás és 2 db függőleges raklap kert. 

A terápiás kerti elemek pedagógiai alkal-
mazásához az Iskolakertekért Alapítvány 
pedagógiai szakértője egy évkörhöz kap-
csolódó ötletgyűjteményt is összeállított 
az intézménynek, amely egész évre se-
gédanyagot jelent a helyi pedagógusoknak 
az elemek gyakorlati használatához. Ebben 
a gyűjteményben az évkörhöz kapcsolódóan 
minden kerti elemhez szerepelnek olyan öt-
letek, melyek segítik a terápiás célú hasz-
nosítást, az idegrendszer harmonizálásával, 
az önbizalom és a szociális kapcsolatok erő-
sítésével.



Képsorozat: A 9 rekeszes mezítlábas taposó ösvény építési fázisai



RÉSZTVEVOK ÉS EREDMÉNYEK
– KEZDO ÓVODÁK ˝

˝

1. Ácsteszér / Komárom-Esztergom
megye 

Ácsteszéri Meseerdő Óvoda / Zöld Óvoda

Méretek: 20 m2 / 21 gyerek bevonásával (55%)

Visszatekintés: 
„Örömmel vágtunk bele a feladatokba, vol-
tak nehézségeink, de nagyon jó volt együtt 
munkálkodni a gyermekekkel, 
és megmutatni nekik, hogy mennyi mindent 
tudunk teremteni saját magunk az óvodai 
kertünkben.”



RÉSZTVEVOK ÉS EREDMÉNYEK
– KEZDO ÓVODÁK 

2. Apagy / Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Apagyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Szociális Étkeztetés / Zöld Óvoda

Méretek: 60 m2 / 40 gyerek bevonása (50%)

Visszatekintés:
„A gyerekek örömmel végeznek minden mun-
kafolyamatot. Nagyon lelkesek, kitartóak. Közö-
sen bontottuk ki a csomagot, majd megbeszél-
tük az eszközök funkcióját. Egyik-másik eszközt 
már próbálgatták is a gyerekek. A levélgyűjtő 
talicska, levélgyűjtő lapát nagyon megtetszett 
nekik. Eddig ismeretlen dolog volt a csapadék-
gyűjtő edény is, valamint a kerti csapadékmérő, 
a növényprés.”

3. Bölcske / Tolna megye 

Bölcskei Mesevár Óvoda

Méretek: 50 m2 / 100 gyerek bevonásával (100 %)

Visszatekintés: 
„Az óvodakertben termelt zöldségeknek, fű-
szernövényeknek több haszna van: hozzájárul-
nak az egészségtudatos életmódhoz, az egész-
séges táplálkozás igényének kialakításához, 
a munkára nevelés fontosságához. Felcsilla-
nó szemmel fi gyelik az élet apró jeleit. A ker-
tészkedés kitartóvá nevel, feladattudatot ad, 
monotónia tűrést erősít. Megtapasztalhatják
 a természet körforgását, az évszakok jellem-
zőit, a vidéki életformát.”



4. Budaörs  / Pest megye 

Budaörsi Mákszem Óvoda / Zöld Óvoda

Méretek: 62 m2 / 93 gyerek bevonása (100%)

Visszatekintés:
„Tekintettel arra, hogy intézményünk, a Bu-
daörsi Mákszem Óvoda patkó alakban körül-
határolt panelházak környezetében helyez-
kedik el, kiemelten fontosnak tartjuk, hogy 
a gyermekek számára biztosítsuk a termé-
szettel, a növényekkel, állatokkal való ismer-
kedést, valamint, hogy közvetlen tapaszta-
latokat szerezzenek az óvodakertben folyó 
munkálatokról.”

5. Budapest  / X. kerület  

Kőbányai Csodapók Óvoda /
Örökös Zöld  Óvoda

Méretek: 100 m2 / 96 gyerek bevonásával (100 %)

Visszatekintés: 
„Naponta kerítettünk sort a locsolásra, így a nö-
vények növekedését folyamatosan meg tudták 
fi gyelni. Amikor fogyasztásra alkalmasnak lát-
tuk a növényeket, megkóstoltuk, és csalogattuk 
a többi gyermeket is, hogy kóstolja meg, amit 
termesztettünk. A gyerekek szívesen kóstolták 
meg a zöldségeket, kínálták társaiknak. A szü-
lők között is pozitív visszhangja lett a kertész-
kedéseknek, mivel sok gyermek elmesélte ott-
hon, hogy mit segített aznap éppen a kiskertek 
gondozásában.”



7. Budapest / XIX. kerület 

Szőlőskert Református Óvoda / Zöld Óvoda

Méretek: 20 m2 / 58 gyerek bevonásával (100 %)

Visszatekintés: 
„Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, 
hogy már most érződik a gyerekeken az óvo-
dakert pozitív hatása. Kötelességüknek érzik, 
hogy rendben tartsuk a kertünket, aggódnak, 
hogy mikor megyünk meglocsolni a növénye-
ket, és fi gyelmeztetnek, hogy mikor kell is-
mét kigyomlálni a veteményeskertet. Nagy él-
mény volt számukra az ültetés, és az, hogy ők 
gondoskodhatnak a kert rendben tartásáról. 
Az egésznek az igazi szépsége pedig az, hogy 
nap, mint nap láthatják munkájuk gyümölcsét…”

6. Budapest / XVII. kerület  

Rákosmente Mézeskalács Óvoda

Méretek: 30 m2 / 84 gyerek bevonása (100%)

Visszatekintés:
„A gyerekek hamar a sajátjuknak érezték ezt 
a kis gazdálkodó területet. Már megfi gyelték 
a komposzt tetején dinnyemagból kihajtó új 
növénykét, járkálnak az ágyások közt és tervez-
getnek.”



8. Dunaszekcső / Baranya megye  

Dunaszekcsői Óvoda és Konyha /
Madárbarát óvoda, Kincses kultúróvoda,
Boldog Óvoda

Méretek: 20 m2 / 35 gyerek bevonása (70%)

Visszatekintés:
„Hosszú évek óta foglalkozunk kertészkedés-
sel, veteményezünk, fűszernövényeket gondo-
zunk. Sokat gondolkodunk, tervezgetjük, hogy 
milyen fákat, „mézelő” bokrokat, évelő növé-
nyeket és egynyári virágágyásokat miképpen 
alakítsunk ki. Mentorunk ötletét is fontolóra 
vesszük, gyümölcsfák és szőlőlugas telepítése 
is lehetséges.”

9. Egerbakta / Heves megye   

Egerbaktai Óvoda

Méretek: 20 m2 / 33 gyerek bevonásával (100 %)

Visszatekintés: 
„Az Egerbaktai Óvodában sikeresen működ-
tetjük óvodakertünket, a „Babóca Birtokot”. 
A gyermekeink nagy része hátrányos helyzetű, 
illetve halmozottan hátrányos helyzetű csalá-
dokból származik, ahol a mindennapos meg-
élhetési problémák, felülírják az egészséges 
táplálkozásra való törekvést. Így a gyermekek 
jelentős része csak az óvodában találkozik 
zöldségekkel, gyümölcsökkel az intézményi 
étkeztetés mellett.”



10. Fehérvárcsurgó / Fejér megye   

Meseház Óvoda-Bölcsőde Eszterlánc
Tagóvodája

Méretek: 22 m2 / 28 gyerek bevonása (20%)

Visszatekintés:
„Célunk az óvodakert kialakításával az, hogy 
megmutassuk a gyerekeknek, hogy kertészkedni 
örömteli és hasznos tevékenység. Az Eszterlánc 
óvoda kertje lehetőséget ad a környezetet védő, 
természetbarát alakításra. Érzelmi töltést kap 
a megfi gyelési feladat attól, hogy ez a sok válto-
zás a „mi kertünkben” történik.”

11. Felsőtárkány / Heves megye  

Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde/ Örökös 
Zöld Óvoda

Méretek: 30 m2 / 45 gyerek bevonásával (30 %)

Visszatekintés: 

„Kertünket napocska formájúra terveztük és 
alakítottuk ki. A nap sugarai adják a hat óvodai 
csoportunk ágyásait. A Bükk hegység lábánál 
élünk, ezért a Bükki Napocska Ovikert elneve-
zést adtuk a kertünknek.
Nagy örömünkre szolgált, hogy minden cso-
portból aktívan jelentkeztek az apukák. Jó han-
gulatban telt a munkavégzés. Hagymás zsíros 
kenyérrel, teával vendégeltük meg őket.”



12. Görbeháza / Hajdú-Bihar megye   

Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde

Méretek: 30 m2 / 91 gyerek bevonása (100%)

Visszatekintés:
„…ha egy elhatározás megszületik egy neve-
lőtestületben és mindenki egy emberként áll 
a cél mellé, akkor azt a célt siker koronázza. 
Ha pedig a szülők felismerik, hogy minden a gye-
rekeik érdekében történik, akkor készek segí-
teni, támogatni a megvalósítást.”

13. Győr / Győr-Moson-Sopron megye    

Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája /
Zöld Óvoda

Méretek: 20 m2 / 140 gyerek bevonásával (100%)

Visszatekintés: 
„A kertünk még csak formálódott, de már akkor 
éreztük a benne rejlő lehetőségeket: a szabad-
ban eltöltött idő, tevékenykedés, új ismeretek 
szerzése, odafi gyelés a természeti környe-
zetre és egymásra, a közös élmény, létrehoz-
ni, megőrizni és továbbadni… Összekötő ereje 
van: a gyermeket, az embert a természettel. 
Összetartó ereje van: generációkat – gyerme-
ket, fi atalt, időset. A jelenben élünk, a múlt 
tapasztalatait felhasználva tevékenykedünk, 
a jövőre gondolunk és hozzájárulunk, hogy 
az élhetőbb legyen.”



14. Hajdúdorog / Hajdú-Bihar megye    

Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos 
Óvodák

Méretek: 25 m2 / 100 gyerek bevonása (50%)

Visszatekintés:
„Az óvodai nevelőmunka akkor lesz élmények-
kel teli, ha szövetségeseket találunk a sokat 
megélt idősebb korosztályból és az ifjú titánok-
ból, hogy sokrétű tapasztalatcserével, egymás 
értékeinek elfogadásával a folytonosságot biz-
tosíthassuk, már az óvodában természetvédő 
kis lokálpatriótákat neveljünk. Hiszem, hogy sok 
gyermekhez ezen az ösvényen vezet az út a meg-
ismeréshez, a közös munkálkodáshoz.”

15. Harkány / Baranya megye   

Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha /
Zöld Óvoda

Méretek: 100 m2 / 145 gyerek bevonásával (80%)

Visszatekintés: 
„A csoportok ma már céllal, lelkesen, örömmel 
indulnak a kertünkbe, ahol új felfedezéseket 
tehetnek, még közelebb érezhetik magukhoz 
a természetet, a növények adta életet. Értékelni 
és becsülni tudják majd a megtermelt, egész-
séges fi nomságokat, mindamellett, hogy fel-
nőtt korukra reményeink szerint kamatoztatni 
tudják majd az átélt élményeket, tanultakat.”



16. Hódmezővásárhely / Csongrád megye   

Kertvárosi Katolikus Óvoda /
Madárbarát Óvoda

Méretek: 20 m2 / 100 gyerek bevonása (50%)

Visszatekintés:
„Kiépítettünk egy 8 cikkből álló felületet, min-
den csoport részére. Ide elsősorban különféle 
„pozsgákat”, illetve nem túl mély gyökérzetű nö-
vényeket szeretnénk telepíteni. Terveink szerint 
többet szeretnénk, mint kiskert. Az elrendezés, 
telepítés számos, akár mesebeli környezet ki-
alakítását is lehetővé teszi. Bízunk abban, hogy 
mindezt meg is tudjuk valósítani.”

17. Kaposvár / Somogy megye     

Kaposvári Festetics Karolina Központi
Óvoda / Örökös Zöld Óvoda

Méretek: 40 m2 / 158 gyerek bevonásával (100%)

Visszatekintés: 
„A program segítette a mini Napsugár Kert ter-
jeszkedését, fejlesztését. Ezáltal a gyermekek 
innovatív pedagógiai módszerekkel ismerhetik 
meg a kerti növényeket, emocionális beállított-
ságuk nő biotikus környezetük iránt, részesei 
lehetnek a fenntartható fejlődésnek. 
A kerti munka pozitív attitűd alakulását segíti elő, 
fokozza a konstruktív, önálló életre nevelést.”



18. Karcag / Jász-Nagykun-Szolnok megye     

Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa Úti
Óvodája / Örökös Zöld Óvoda

Méretek: 30 m2 / 70 gyerek bevonása (100%)

Visszatekintés:
„Az udvar adta lehetőséget igyekszünk minél job-
ban kihasználni annak érdekében, hogy a rend-
szeres tevékenységekkel, kerti munkával kiala-
kítsuk a gyermekekben a környezetre fi gyelő 
magatartást, a természet iránti pozitív érzelmi 
viszonyt, megláttassuk az emberi munka, a gon-
doskodás és a felelősségvállalás fontosságát, 
formáljuk ökológiai szemléletüket. A kerti mun-
kájuk eredményét látva igényükké váljon a kör-
nyezetük szépítése, rendben tartása, az egész-
séges ételek fogyasztása.”

19. Kiskunmajsa / Bács-Kiskun megye    

Kiskunmajsai Napsugár Óvoda / Madárbarát 
Óvoda

Méretek: 20 m2 / 130 gyerek bevonásával (50%)

Visszatekintés: 
„Őszintén megvallva nem gondoltam, hogy a gye-
rekek ennyire aktívak és bevonhatóak lesznek. 
Minden nap ellenőrzik a kertet. Figyelnek rá, hogy 
nehogy valamelyik kisgyerek kihúzgálja a palán-
táinkat, vagy összetapossa az ágyásokat. Nekem 
nagyon sok sikerélményem van a munkám so-
rán mióta kertészkedünk. A tanfolyamon látott 
ötletek nagyon inspirálóak voltak számomra. 
A vegyszermentes növény védelem pedig min-
dig is érdekelt így azon a téren megerősítést 
kaptam.”



20. Kőszeg / Vas megye   

Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde

Méretek: 50 m2 / 112 gyerek bevonása (100%)

Visszatekintés:
„A kihasználatlan területeken a helyi hagyo-
mányokhoz (Szőlő jövések napja, Szüreti felvo-
nulás, Orsolya nap, gesztenye napok…) kötődő 
tevékenykedésre alkalmas ötletek megvaló-
sításán dolgozunk, melyek során a gyerekek 
folyamatokat fi gyelhetnek meg, közvetlen ta-
pasztalatokat szerezhetnek (pl. szőlőtőke ül-
tetése, gondozása, szüretelés, mustkészítés 
kóstolással). Terveink megvalósításában se-
gítségünkre vannak a családok, társintézmé-
nyek, szervezetek.”

21. Lábatlan / Komárom Esztergom megye    

Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde
Micimackó telephelye/ Zöld Óvoda

Méretek: 20 m2 / 72 gyerek bevonásával (60%)

Visszatekintés: 
„Óvodánk szerencsére nagy udvarral rendelke-
zik, sok fa is található benne és ilyenkor ősszel 
munkáink közé tartozik a lehullott falevelek 
eltakarítása. Nagyon sok eszközt kaptunk és 
a már meglévőkkel együtt még több gyermek 
vonható be a közös munkába. Gondosan végzik 
a levelek kupacokba söprését a lombseprűk-
kel, az avargyűjtő kézi villa segítségével nagyon 
ügyesen rakták a lombgyűjtő talicskába azokat, 
hogy aztán a komposztba kerülhessenek.”



22. Leányfalu / Pest megye    

Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha

Méretek: 20 m2 / 115 gyerek bevonása (100%)

Visszatekintés:
„Fantasztikus sok pedagógiai lehetőséget nyújt 
számunkra meseszerű kiskertünk, a gyerekek 
minden nap igénylik a kerti sétát. Nagyon a szí-
vükhöz nőtt. Szívesen időznek, nézegetnek, dol-
goznak és tanulnak itt. Remélem felnőttként is 
szeretni és értékelni fogják a kertet, és a kerti 
munkát, és beléjük vésődik a tudás, ami minden 
kicsi magban benne van.”

23. Makó / Csongrád megye   

Makói Óvoda / Zöld Óvoda

Méretek: 20 m2 / 150 gyerek bevonásával (100%)

Visszatekintés: 
„Óvodaházunk mind a hat csoportja választha-
tott egy részt az ágyások közül, amit a pedagó-
gusok, a pedagógiai asszisztensek és a dajkák 
a gyerekekkel tervezett keretek között fognak 
gondozni s művelni. Minden kertet a gyerekek-
kel együtt fogunk elnevezni, így a gondozási te-
endők mellett emiatt is magukénak érezhetik 
ezeket.”



24. Miskolc / Borsod-Abaúj-Zemplén
megye   

Nyitott Ajtó Baptista Óvoda

Méretek: 30 m2 / 62 gyerek bevonása (50%)

Visszatekintés:
„A borsó betakarítása aratta a legnagyobb 
sikert. A gyerekek kihúzgálták a szárakat és 
számolták, hogy ki tud több hüvelyt leszed-
ni róla. A szemezés is jó móka volt, ide-oda 
gurultak a szemek, majd megmostuk őket és 
nyersen elfogyasztottuk. Az uborkából salátát 
is készítettünk, nem csak nyersen kóstoltuk 
meg… A gyerekek megkapálták a földet, sort 
húztunk és egyesével elduggatták a hagymá-
kat. Az egyik kislány nagyon ügyesen szedte 
szét a fokhagyma fejeket és duggatta el („Ilyet 
már csináltam otthon is!”)”

25. Monostorapáti / Veszprém megye    

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde

Méretek: 30 m2 / 48 gyerek bevonásával (80%)

Visszatekintés: 
„A gyerekek önként vállalták, hogy melyik 
munkafázisba csatlakoznak be, voltak lapá-
tosok, talicskások, földet teregetők, gereb-
lyézők. Buzgón, kitartóan dolgoztak, a munka 
végeztével a szerszámokat közösen letaka-
rítottuk. Nagyon várták a következő napokat, 
amikor sor került a kapott virághagymák és 
étkezési hagymák elültetésére.”



26. Murony / Békés megye    

Muronyi Önkormányzati Óvoda /
Zöld Óvoda

Méretek: 50 m2 / 33 gyerek bevonása (100%)

Visszatekintés:
„A csoportszobák előtt található terület-
ről összegereblyéztük a lehullott leve-
leket, és a lehullott avarból alakítottuk 
ki a kertszegélyt. A gyerekek a körbe 
taposásból is kivették a részüket. Peda-
gógusként egy rendszert, keretet adott a 
program a mindennapi tevékenységnek, 
melynek központjában a természet sze-
retete, védelme és tisztelete áll.”

27. Nagybárkány / Nógrád megye   

Nagybárkányi Manóvár Óvoda / Zöld Óvoda

Méretek: 20 m2 / 36 gyerek bevonásával (100%)

Visszatekintés: 
„…falusi óvoda vagyunk, de az óvodába járó hát-
rányos és halmozottan hátrányos gyermekek 
családjainál nem hagyomány a földművelés. 
Szeretnénk már gyermekkorban megismertet-
ni a gyermekekkel a kertművelés alapjait.
Megmutatni nekik az önfenntartás lehetősé-
gét. Nagyon kevés gyümölcsöt és zöldséget 
fogyasztanak a gyermekek, ezt is szeretnénk 
pótolni a megtermelt növényekkel.”



28. Nagyszékely / Tolna megye  

Vak Bottyán Óvoda és Bölcsőde
Nagyszékelyi Tagintézménye

Méretek: 20 m2 / 22 gyerek bevonása (100%)

Visszatekintés:
„A kerti tevékenységek során arra törekszünk, 
hogy a gyerekekkel együtt, apró lépésekben 
haladva, közösen alakítsuk ki saját kerti biro-
dalmunkat… Örömmel halljuk a gyerekektől 
a „mi kertünk”, „mi retkünk”, „mi hagymánk” 
kifejezéseket. Az együttműködésen kívül fi gye-
lünk arra, hogy módjuk legyen a kis kertészek-
nek az önállóságra mind eszközhasználatban, 
mind ötletek megvalósításában.”

29. Nyíregyháza / Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye    

Szent Imre Katolikus Gimnázium,
Általános Iskola, Kollégium,
Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
Tagóvodája / Zöld Óvoda

Méretek: 54 m2 / 107 gyerek bevonásával (100%)

Visszatekintés: 
„A munkálatok elvégzéséhez nagy segítséget 
nyújtott a pályázat során elnyert eszközök, me-
lyek nagy mértékben könnyítették meg a mun-
kálatokat. A gyermekek élvezettel, érdeklődve 
végezték a feladatokat az eszközökkel. Sikerült 
minden csoportnak bébi céklát, fodros salátát, 
fokhagymát, kötöző hagymát és retket ültetni. 
Gyönyörű szépen kikeltek és az elkövetkezen-
dő hetekben már a kóstolásuk is lehetséges 
a gyermekek számára.”



30. Olaszfa / Vas megye    

Olaszfai Óvoda

Méretek: 30 m2 / 13 gyerek bevonása (100%)

Visszatekintés:
„Az óvodakert számunkra nem csak egy hely, 
hanem egy közös cél, amely nem más, mint 
közelebb hozni a gyermekeket a természet-
hez, megtanítani nekik a természeti környe-
zet tiszteletét, a gondoskodást, a hosszú távú 
és globális gondolkodást. Ezen cél elérése 
érdekében már most rendkívül pozitív elő-
relépést tapasztalunk a faluban élő emberek 
között, hiszen mindenki segít, amiben csak 
tud az óvodakert megvalósításában.”

31. Ráckeresztúr / Fejér megye   

Ráckeresztúri Mosoly Óvoda / Zöld Óvoda

Méretek: 40 m2 / 118 gyerek bevonásával (100%)

Visszatekintés: 
„A projekt hozadékát minden nap tapasztal-
juk a gyerekek viselkedésében, a szülők ösz-
szefogásában, támogatásában. Ebben a szel-
lemiségben szeretnénk folytatni munkánkat. 
A szépre, jóra való nevelés elindított valamit, 
hiszen otthon is rengeteget ültetnek a szülők, 
aminek mi szívből örülünk.”



32. Rákóczifalu /
Jász-Nagykun-Szolnok megye  

Rákócziújfalui Mesevár Óvoda / Zöld Óvoda

Méretek: 20 m2 / 52 gyerek bevonása (100%)

Visszatekintés:
„Mióta veteményeskertet művelünk, észrevet-
tük rajtuk, hogy sokkal kitartóbbak, érdeklő-
dőbbek, türelmesebbek azok a gyerekek, akik 
rendszeresen részt vesznek a kerti munkák-
ban. Nyitottabbak a környezetben érzékelhe-
tő dolgokra, jobban vigyáznak a növényekre, 
állatokra, közelebb kerültek a környezethez. 
Jobban odafi gyelnek arra, hogy ne dobjanak ki 
olyat, ami még hasznosítható. És az is elmond-
ható, sokkal több nyers zöldséget, gyümölcsöt 
esznek, szívesebben kóstolják az új ízeket.”

33. Sajókaza / Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye    

Sajókazai Gézengúz Napköziotthonos Óvoda

Méretek: 60 m2 / 151 gyerek bevonásával (100%)

Visszatekintés: 
„A közös munka csodás ereje megmutatkozik 
a közösségformálásban. A Roma Önkormány-
zat aktívan részt vett a telepítésben nagyon se-
gítőkészek voltak, nagyon jónak tartjuk az óvo-
da kert pályázatot, mert nem csak a gyerekeket 
és szülőket, hanem a falu lakosságát is közös-
ségé formálja, az együttműködésre sarkallja.”



35. Szanda / Nógrád megye   

Szandai Pitypang Óvoda / Zöld Óvoda

Méretek: 30 m2 / 14 gyerek bevonásával (100%)

Visszatekintés: 
„Az Ovikert Program segít, hogy a környezeti 
nevelés szempontjából is sok-sok gyakorlati ta-
pasztalattal gazdagodjanak a gyerekek. A gyom-
talanítással kezdtük, letakartuk fekete fóliával 
a megművelésre szánt területet. Ezután az ágyás-
keretek összeállítása következett. A kereteket 
használt sütőolajjal lekezeltük a gyerekek be-
vonásával természetesen, majd a talaj felásása 
következett, melybe a talaj javítására szolgáló 
trágyát bedolgoztuk.”

34. Salgótarján / Nógrád megye    

Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde
Vadvirág Tagóvodája / Zöld Óvoda

Méretek: 60 m2 / 52 gyerek bevonása (100%)

Visszatekintés:
„Végre elérkezett a gyerekek ideje is! Nagy-
nagy érdeklődéssel fi gyelték a kertben folyó 
munkálatokat, állandóan kérdezősködtek, hogy 
mit készítünk. Sokat beszélgettünk velük ar-
ról, milyen gyönyörű kertet fogunk velük együtt 
csinálni, és hogy mi lesz benne a feladatuk. 
Megismerkedtünk az új kerti szerszámokkal, 
eszközökkel és azok helyes használatával. 
Megnézegettük, megvizsgáltuk a különböző 
magokat, az étkezési- és díszhagymákat, ame-
lyeket ültetni akartunk. Hatalmas lelkesedés-
sel kezdték el új szerszámaikkal a munkát.”



36. Szentmártonkáta / Pest megye  

Szentmártonkáta Aprajafalva 
Óvoda és Konyha / Zöld Óvoda

Méretek: 60 m2 / 52 gyerek bevonása 
(100%)

Visszatekintés:
„Virágosítottuk udvarainkat, levendu-
la ágyásunkban Lepke-legelőt terem-
tettünk. Az ősz folyamán elvégeztük 
a betakarítási munkálatokat és a talaj 
előkészítést. Elültettük a még lehet-
séges növényeinket: a spenótot, a bé-
bicéklát és a virághagymákat.”

37. Szólád / Somogy megye   

Szóládi Magvető Református Óvoda

Méretek: 30 m2 / 26 gyerek bevonásával (100%)

Visszatekintés: 
„Mivel az óvodakert nem közvetlenül az óvoda 
udvarán került kialakításra, hanem a reformá-
tus parókia nagy gyümölcsöskertjében (az óvo-
dától 50 m-re), alkalmanként 6-7 gyermekkel 
végeztük a munkákat, így nagyobb fi gyelem ju-
tott rájuk, biztonságosabban tudtunk dolgozni, 
és a szerszámokat is könnyebb volt elosztani. 
A gyerekek önkéntes alapon jöttek, de fi gyel-
tünk arra is, hogy mindenki sorra kerüljön. Mi-
közben a kertet „puhítottuk”, felfedezték a talaj 
élővilágát, kíváncsian fi gyelték a férgek életét.”



39. Tiszakécske / Bács-Kiskun megye   

Tiszakécske Városi Óvodák és Bölcsőde /
 Zöld Óvoda

Méretek: 30 m2 / 96 gyerek bevonásával (100%)

Visszatekintés: 
„Megépült a Bogárszálló, amit Zöld manó tehet-
ségműhely kis csapata alakított ki. Sok mese 
főszereplője kap menedéket benne. Lehetőség 
nyílik a megfi gyelésre, tanulmányozásra, szo-
ciális készségek fejlesztésére beszélgetésre. 
Mesés gyalogösvények vezetnek, a kertünkön át 
a taposóig ahol az érzékelő évszaknak megfele-
lően töltődik fel a közösen gyűjtött kincsekből.”

38. Tápiószentmárton / Pest megye   

Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda /
Zöld Óvoda

Méretek: 20 m2 / 61 gyerek bevonása (100%)

Visszatekintés:
„A mai rohanó világunkban a kert a gyermekek 
számára egy olyan nyugodt hely, ahová elvo-
nulhatnak, ahol kísérletezhetnek, felfedezhetik 
a szépet, megismerkedhetnek a természet mű-
ködésének számos rejtélyével, melyhez meg-
felelő időt és helyszínt biztosítunk számukra. 
Óvodánk lehetőséget teremt a gyermekeknek, 
hogy már gyermekkorban átéljék azt, hogy a sok 
„munkának” meglesz a gyümölcse.”



40. Újfehértó / Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye  

Lengyel Laura Óvoda / Zöld Óvoda

Méretek: 40 m2 / 61 gyerek bevonása (65%)

Visszatekintés:
„A természet az egyik legnagyszerűbb aján-
dék, amit kaptunk. Kivételes dolog, melyet meg 
kell becsülnünk. A program lehetővé teszi szá-
munkra, hogy még közelebb hozhassuk a gye-
rekekhez a természetet, a munka szeretetére 
való nevelést.”

41. Vaja / Bács-Kiskun megye    

Vaja Tavirózsa Óvoda és Konyha

Méretek: 200 m2 / 138 gyerek bevonásá-
val (100%)

Visszatekintés: 
„Pedagógiai programunkba jól illesz-
kedik egy óvodakert kialakítása, hiszen 
a havonta megtartott egészséghetein-
ken a szülők és a konyha bevonásával 
igyekszünk a gyerekeket megismertetni 
minél többféle zöldséggel és gyümölcs-
csel, melyek feldolgozásában is részt 
vesznek.”



43. Zalakomár / Zala megye   

Zalakomári Napköziotthonos Óvoda

Méretek: 30 m2 / 113 gyerek bevonásá-
val (100%)

Visszatekintés: 
„Zalakomárban, hátrányos helyzetű te-
lepülésen működő intézmény nevelő-
testületeként célunk, hogy óvodakert 
működtetésével óvodásaink esélyegyen-
lőségét növeljük, környezettudatos 
szemléletüket formáljuk. Törekszünk 
arra, hogy óvodásaink praktikus, gya-
korlati ismereteket sajátítsanak el, 
melyek használatával későbbi életfel-
tételeiket javítani tudják.”

42. Veszprém / Veszprém megye    

Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda/
Zöld Óvoda

Méretek: 22 m2 / 65 gyerek bevonása (100%)

Visszatekintés:
„A pályázat elnyerése, a képzésen és a men-
tortól kapott ismeretek, információk, a kapott 
eszközök mind segítségünkre voltak a jelenlegi 
helyzetben is az óvodakert kialakításában. Óvo-
dakert építő, gondozó tevékenységünk kapcso-
lódik a zöld óvoda programban megfogalmazott 
céljainkhoz is. Keresztyén óvodaként különö-
sen fontosnak tartjuk a teremtett világhoz való 
kötődést, annak védelmét.”



44. Zalalövő / Zala megye

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda

Méretek: 30 m2 / 77 gyerek bevonása (75%)

Visszatekintés:
„Óvodakertünk kialakításával és a hozzá kap-
csolódó tevékenységekkel még színesebbé 
és tartalmasabbá vált a gyermekek nevelése 
óvodánkban. Általános tapasztalatunk, hogy a 
mai gyerekek nagyon ritkán találkoznak olyan 
természetközeli helyzetekkel, mint a kertmű-
velés, növényültetés, gondozás, komposztálás. 
Az óvodakert programba való bekapcsolódá-
sunk ezeket a hiányokat pótolta.”

45. Zsira / Győr-Moson-Sopron megye    

Zsirai Napköziotthonos Óvoda / Zöld Óvoda

Méretek: 50 m2 / 35 gyerek bevonásával (100%)

Visszatekintés: 
„Soha nem késő szemléletet váltani és formálni 
egy gyermekeink számára élhetőbb és fenntart-
hatóbb világot!
A gyermekek közül a nagyobbakkal végeztük 
többnyire az „építő” munkát, ők ástak, hord-
ták az „építő anyagokat”. 5-6 fős csoportokkal 
dolgozunk általában, így könnyebben átlátjuk a 
feladatokat, és mindenkinek jut munka. A kiseb-
bek a locsolásban, a madáritató feltöltésében 
segédkeztek. A kerti szerszámok folyamatos 
használatban vannak, szinte minden nap kérik 
a gyerekek. Rövid idő alatt eljutottunk oda, ha 
gyomlálni kell a sziklakertet, vagy gereblyézni 
a lehullott leveleket, a gyerekek közül mindig 
akadnak önkéntes segítők, akik kitartóan végzik 
a munkálatokat.”
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Az óvodakert programba való bekapcsolódá-



RÉSZTVEVOK ÉS EREDMÉNYEK
– MENTOR ÓVODÁK
˝

AJKA
VESZPRÁM MEGYEI MENTOR
ÓVODAKERT

Ajka Városi Óvoda / Örökös Zöld Óvoda
1980 óta folyamatosan működik óvodakertjük

30 m2 ágyásfelületet gondoznak a 7 óvodai
csoportjukkal (160 gyerek)

Erősségeik, specialitásaik:
• városi környezetben többfunkciós kertet
 alakítottak ki
• az ágyások elhelyezkedése lehetővé teszi
 a folyamatos megfi gyelést
• a kertben történő változásokat a gyermekek 

mellett a szülők is folyamatosan nyomon tudják 
követni

• a tanulási tevékenységek megvalósítására
 a kertben nyílik lehetőség
• a kerttel kapcsolatos tapasztalataikat megosztják 

az óvodában tervezett szakmai napokon

Ajka Városi Óvoda / Örökös Zöld Óvoda



BÉKÉS
BÉKÉS MEGYEI MENTOR
ÓVODAKERT

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
- Fürkész Központi Óvoda / Zöld Óvoda
2000 óta működik óvodakertjük – 50 m2 ágyásfelületet 
gondoznak az 5 óvodai csoportjukkal (111 gyerek)

Erősségeik:
• adottsága (nagy területű kert, gazdag
 eszközpark)
• lehetőségeik (anyagi források, kapcsolatok…)
• szakmai tudás (pedagógiai, kertészeti)
• elhivatottság, kreativitás

Specialitások – innovációk:
• meteorológiai állomás és kísérletező hely,
 emelt ágyások, gyümölcsös, sziklakert,
 lepkekert



BOLDOG
KELET-HEVES MEGYEI MENTOR
ÓVODAKERT

Boldogi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde / 
Zöld Óvoda
2010 óta működik vidéki jellegű óvodakertjük –
80 m2 ágyásfelületet gondoznak a 5 óvodai
csoportjukkal, 2 óvodakerti helyszínen (86 gyerek)

Erősségek, specialitások:
• kertészeti hagyományok megismerése
 és éltetése
• az óvodakerti tevékenységek rendszere
 a kerti teendőkhöz és a környezeti nevelés
 jeles napjaihoz kapcsolódik
• tudatos tervezés, szervezés
• folyamatosan bővül eszközkészletünk
 és a tevékenységek köre
• óvodán kívüli kapcsolataik, támogatóik segítik
 a megvalósítást
• kapcsolattartás, együttműködés az óvoda
 és a családok között



DOROG
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
MENTOR ÓVODAKERT

Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda
1999 óta működik óvodakertjük – 50 m2 ágyásfelületet 
gondoznak a 3 óvodai csoportjukkal (75 gyerek)

Erősségeik:
• tevékenységkörökben megvalósuló komplex, 

sajátos tevékenységrendszer
• élményszerzés, gyűjtőmunka
• óvodakerti munka
• kapcsolódó tevékenységek
• ünnepek, hagyományok, zöld jeles napok
• szülők, további partnerek bevonása

Specialitások:
• kutatás – kísérletezés, természettudományok 

megjelenése az óvodakertben



HAJDÚHADHÁZ
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MEGYEI
MENTOR ÓVODAKERT

Hajdúhadházi Városi Óvoda
Bercsényi Utca Telephely / Zöld Óvoda

1981 óta folyamatosan működik óvodakertjük –
130 m2 ágyásfelületet gondoznak a 6 óvodai
csoportjukkal (152 gyerek)

Erősségek:
• hatalmas udvar
• lelkes pedagógusok
• innovatív szemlélet
• érdeklődő, mindig kíváncsi gyerekek

Specialitások:
• káposztatermesztés és feldolgozás évszázados 

hagyományai
• hadházi laposkáposzta tájfajtájuk



RÉSZTVEVOK ÉS EREDMÉNYEK
– KEZDO ISKOLÁK ˝

˝

1. Balatonfüred / Veszprém megye 

Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános 
Iskola / örökös ökoiskola

Méretek: 72 m2 / 164 gyerek bevonásával

Visszatekintés: 
„Az álmunk vált valóra, gyermek és felnőtt 
közös álma! Egy kert, ami mindig rendelke-
zésre áll, helyben van és mindenki számára 
elérhető! Természet a természetben, élet 
az élettérben!”



RÉSZTVEVOK ÉS EREDMÉNYEK
– KEZDO ISKOLÁK 

2. Budapest / I. kerület 

Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet
Gimnázium/ örökös ökoiskola

Méretek: 200 m2 / 90 gyerek bevonásával

Visszatekintés:
„Az iskolakertek közé bekerülni nagy öröm szá-
munkra. Igyekszünk az Alapítvány által is szem 
előtt tartott szempontok szerint élhető, szép, 
zöld álomkertet létrehozni a következő 2-3 év 
során, ami a pihenés, a tanulás, a játék, a kö-
zösségi élmények és a jól végzett munka hely-
színe lesz!”

3. Budapest / IV. kerület 

Lázár Ervin Általános Iskola / ökoiskola

Méretek: 96 m2 / 80 gyerek bevonásával

Visszatekintés: 
„Nagy örömünkre rengeteg kolléga jelezte, 
hogy szívesen segít az iskolakert kialakításá-
ban, fenntartásában. Sokan már most tartottak 
kint órákat (főleg alsó osztályok). Boldogok va-
gyunk, hiszen az iskola így egy olyan közösségi 
területtel rendelkezik, amit a gyerekek a saját 
kezeikkel alakítottak ki, ezzel együtt megis-
merhetik a felelősség és munka szavak fogal-
mát, és hasznosan tölthetnek el egy kis időt 
a természetben, a mi Négyszögletű Kerek Er-
dőnkben.”



5. Budapest / X. kerület    

Christophorus Waldorf Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

Méretek: 160 m2 / 50 gyerek bevonásával

Visszatekintés: 
„Nagy szeretettel és lelkesedéssel pró-
bálkozunk egy volt teniszpályából iskola-
kertet létrehozni. Nagy kihívás, de elin-
dultunk az úton, örülünk annak, ami eddig 
elkészült.”

4. Budapest / IV. kerület   

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola /
ökoiskola

Méretek: 60 m2 / 50 gyerek bevonásával

Visszatekintés:
„Szó szerint beköltözött a természet a min-
dennapi életünkbe. Egy darabka földről 
van szó, ami nem pusztán egy füves terü-
let lesz ezután, hanem egy gazdaság, egy 
birtok, kéznyújtásnyira az iskola udvarán…
Jelenleg a jól komposztálható levéltaka-
rón kívül a területtel nincs más dolgunk, 
hiszen a kialakulóban lévő élő flóra las-
san elvégzi helyettünk a talajlazítást.”



7. Dávod / Bács-Kiskun megye   

Dávodi Forrás Általános Iskola

Méretek: 75 m2 / 116 gyerek bevonásával

Visszatekintés: 
„Mi elsősorban iparkodunk mindenben a jót 
meglátni. Hittel valljuk, hogy minden nap egy 
kihívás és egyben tanulás. Így vagyunk ezzel 
a két kis kertünkkel is. Bizakodunk benne, 
hogy sikeres lesz a munkánk és meg tudjuk 
majd tavasszal kóstolni az elültetett növé-
nyeket, illetve gyönyörködhetünk a színes és 
illatos virágokban.”

6. Cserkeszőlő / Jász-Nagykun megye    

Cserkeszőlői Petőfi  Sándor Általános 
Iskola

Méretek: 100 m2 / 30 gyerek

Visszatekintés:
„Egy hagyományt teremtenek a hetedikes 
osztály tanulói az iskolakert, rózsakert ki-
alakításával. Az „úttörő feladat” nehéz, de 
hálás feladatát örömmel vállalták. A ké-
peken látszik a gyerekek arcán az öröm.”



9. Decs / Tolna megye    

Bíborvég Általános Iskola /
örökös ökoiskola

Méretek: 60 m2 / 30 gyerek bevonásávall

Visszatekintés: 
„Kertészkedés nem más, mint kérdezz, fe-
lelek játék; párbeszéd a természettel. Te is 
szeretnél választ kapni kérdéseidre? Ismerd 
meg a természet nyelvét az iskolakertben!
Iskolakertészek go!”

8. Debrecen / Hajdú-Bihar megye   

Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskola/ örökös ökoiskola

Méretek: 200 m2 / 75 gyerek bevonásával

Visszatekintés:
„A szeptemberben elültetett retek és saláta 
időközben kikelt, a 3.a osztályosok már ettek is 
az általuk vetett és gondozott retekből. A mál-
na- és szedertövek szépen megmaradtak új he-
lyükön, akárcsak a szamócák. Remélem, hogy 
jövőre már ezeket a gyümölcsöket is megkós-
tolhatják a gyerekek.”



11. Érsekvadkert / Nógrád megye   

Érsekvadkerti Petőfi  Sándor Általános
Iskola/ ökoiskola

Méretek: 180 m2 / 100 gyerek bevonásával

Visszatekintés: 
„A kert termékennyé tételéhez komposztál-
tunk. A felső tagozatos tanulók összeállítot-
ták a komposztálót azon a helyen, ahol a leg-
több levelet, füvet, gallyat tudjuk összeszedni. 
Másodikosaink a munkát megosztva gereb-
lyéztek, gallyat törtek, lenyírt füvet rétegeltek 
a komposztálóba, menet közben megtaposva, 
tömörítve az egészet.”

10. Edelény /
Borsod-Abaúj-Zemplén megye    

Szent Miklós Görögkatolikus
Általános Iskola, Óvoda és Alap
fokú Művészeti Iskola / ökoiskola

Méretek: 75 m2 / 35 gyerek bevonásával

Visszatekintés:
„Minden kert mögött ott a Paradi-
csom, és néhány kert valódi Paradi-
csom.” Derek Jarman szavaival tekin-
tünk előre, az új tanévre, az új kerti 
munkánkra: a bejárat elkészítésére, 
a komposztáló, az esővízgyűjtő tar-
tály felállítására, valamint az új kerti 
szerszámokkal való ismerkedésre.”



13. Geszt / Békés megye    

Geszti Arany János Általános Iskola

Méretek: 300 m2 / 71 gyerek bevonásával

Visszatekintés: 
„Az iskolaudvaron és a kert területén tele-
pített fi atal gyümölcsfa csemeték találha-
tók, de ezek árnyékára még több évig nem 
lehet számítani, a csemetéket is óvni kell.
Elültettünk egy őshonos szilvafát, amit a 
Fenntarthatósági témahét keretei között 
kaptunk.”

12. Fegyvernek /
Jász-Nagykun-Szolnok megye  

Orczy Anna Katolikus Általános Iskola
és Óvoda / ökoiskola

Méretek: 450 m2 / 90 gyerek bevonásával

Visszatekintés:
„Szorgalmasan, kreatívan tevékenykedünk 
a gyerekekkel közösen, mely nem csak az is-
kolai életet teszi sokszínűvé, de jól hasznosít-
ható, gyakorlati tudást biztosít a gyerekeknek 
a hétköznapi életben is.”



15. Hodász / Szabolcs-Szatmár megye   

Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Méretek: 500 m2 / 150 gyerek bevonásával

Visszatekintés: 
„Az iskolakert remek lehetőséget adott szá-
munkra az osztályokon belüli „csapatépí-
tésre”. A közös munka és az alkotás öröme 
diákjaink szemeiben ott csillog. Ezen kívül 
a szépérzékük is fejlődik, ami a mai generá-
ció számára nagyon fontos.”

14. Hajdúböszörmény /
Hajdú-Bihar megye    

Dr. Molnár István Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézmény, Óvoda,
Általános és Készségfejlesztő Iskola,
Kollégium

Méretek: 100 m2 / 30 gyerek bevonásával

Visszatekintés:
„Az iskolakert program segítséget nyújtott 
számunkra, hogy a korábban dédelgetett 
álmunkat megvalósítsuk és létrehozzuk 
a „Terápiás kertet”. Ez a kert lehetőséget 
nyújt nekünk, olyan közvetlen megtapasz-
talásokra, melyek a mi tanulóink számá-
ra nagyon fontosak. És ami talán a leg-
fontosabb itt mindannyian EGYFORMÁK 
vagyunk, hiszen a növények nem ismerik 
a megkülönböztetés fogalmát.”



17. Kisköre / Heves megye    

Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola

Méretek: 100 m2 / 236 gyerek bevonásával

Visszatekintés: 
„Szeretném elérni, hogy az iskola tanulói 
ne nézzék le azokat a tanulókat, akik haj-
landók a „földet túrni”, s előbb-utóbb sze-
retném, ha ez a tevékenység intézményünk 
meghatározó feladatává válna szakmailag 
és módszertanilag egyaránt.”

16. Jánosháza / Vas megye  

Batthyány Lajos Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola / ökoiskola

Méretek: 100 m2 / 40 gyerek bevonásával

Visszatekintés:
„A program kezdete nagy öröm volt szá-
munkra, várakozással töltötte el a diákokat, 
tanárokat egyaránt. Egy új dolog kezdete, 
jelen pillanatban az iskolakert, mindig fel-
pezsdíti az iskola életét.
A tavaszi időszak kezdetéig téli nyugalom-
ra tér a természet, vele együtt kertünk is.”



19. Kompolt / Heves megye   

Kompolt-Nagyúti Általános Iskola

Méretek: 100 m2 / 150 gyerek bevonásával

Visszatekintés: 
„Az újként megszerzett ismeretek, a mások 
által megosztott tapasztalatok nem csupán 
a kezdeti nehézségeken fognak átsegíteni 
bennünket, hanem rengeteg új ötlet forrásai 
is lesznek. A kapott tananyag, a rendelkezé-
sünkre bocsátott kerti eszközök, valamint 
a bemutatott inspiráló kész kertek nagyban 
segítenek majd bennünket abban, hogy 
az általunk elképzelt iskolakert, intézmé-
nyünk megújulását követően, mindenki szá-
mára hasznos időtöltést, kellemes munkát 
és pihentető kikapcsolódást biztosítson.”

18. Koppánymonostor /
Komárom-Esztergom megye    

Koppánymonostori Általános Iskola

Méretek: 300 m2 / 100 diák

Visszatekintés:
„A képzés során, illetve a konzulensekkel 
történt egyeztetések, találkozások után az 
iskolakerttel kapcsolatban sokkal bizto-
sabb, nyitottabb lettem. A tudásom sokat 
bővült, a feladatok megvalósításához pedig 
bátrabban állok. Nagy segítség volt az esz-
közparkunk bővítése, aminek köszönhetően 
akár tényleg egy egész csoport, osztály tud 
tevékenykedni.”



21. Leányfalu / Pest megye    

Leányfalui Móricz Zsigmond Általános
Iskola / ökoiskola

Méretek: 60 m2 / 45 gyerek bevonása

Visszatekintés: 
„Ahogy az elmúlt időszak tervei és meg-
valósításai folyamatos újratervezést igé-
nyelnek, gondolom ez a jövőben sem lesz 
másként. A kertünk organikusan alakul. 
Változatlanul élmény számomra a kertben 
tanítás. Vállalom az ezzel járó nehézsége-
ket és feltölt az öröm, amit munka közben 
megtapasztalok.”

20. Kondoros / Békés megye  

Kondorosi Petőfi  István Általános Iskola
és Kollégium

Méretek: 60 m2 / 100 diák

Visszatekintés:
„Kihívás és élmény a kondorosi iskolakert 
kezdő programjában részt venni. A felelős, 
gondozói magatartás kialakításában sze-
retnénk aktív részessé tenni tanulóinkat, 
mely az iskolai és iskolán kívüli közössé-
gekre is hatással lehet.”



23. Litér / Veszprém megye   

Litéri Református Általános Iskola /
ökoiskola

Méretek: 60 m2 / 15 gyerek bevonása

Visszatekintés: 
„…tudást és szívből jövő bíztatást kapott 
a Litéri Református Iskola pedagógus és 
diákcsapata, hogy amit korábbi években 
elkezdtünk, az jó… A szerszámok, eszkö-
zök, vetőmagok mellé rengeteg hasznos 
tanácsot és irodalmat kaptunk, hogy meg-
valósíthassuk újabb területek művelés alá 
vonását. Talán ennek a kezdeti lökésnek 
köszönhető, hogy a gyerekeket is sikerült 
megszólítani.”

22. Legyesbénye /
Borsod-Abaúj-Zemplén megye    

Legyesbényei Általános Iskola /
ökoiskola

Méretek: 2290 m2 / 90 gyerek bevonása

Visszatekintés:
„A környezeti nevelés mellett a generáci-
ós tudás átvétele, továbbadása a cél a kö-
zösségépítés, együttműködés jegyében. Kör 
alakú kertünket külső segítőinkkel a terve-
zetteknek megfelelően kővel raktuk ki és 
négy ágyást alakítottunk ki benne a vidék-
re jellemző gyógynövényekből, virágokból, 
zöldségfélékből és fűszernövényekből.”



25. Nagyharsány / Baranya megye    

Pécsi Református Kollégium
Nagyharsányi Általános Iskolája

Méretek: 60 m2 / 42 gyerek bevonása

Visszatekintés: 
„Intézményünkben a tankert kialakítása ki-
válóan illeszkedik az inklúziós értékek men-
tén zajló pedagógiai folyamatokba. A szakkör 
megvalósulásával lehetőség nyílt a témában 
komolyan érdeklődők számára, hogy kitel-
jesedhessenek, továbbá a tanulók teljes 
közösségére pozitív hatással lehet az iskola 
udvarának gondozása, alakítása fejlesztve 
ezzel az együttműködést, felelősségvál-
lalást.”

24. Mezőzombor /
Borsod-Abaúj-Zemplén megye  

Mezőzombori Kölcsey Ferenc Általános
Iskola

Méretek: 100 m2 / 30 gyerek bevonása

Visszatekintés:
„A téli időszakban a bio zsázsamagot fogjuk 
az 5. osztállyal csíráztatni az osztályterem-
ben. Közben a madáretetőinkben a madarak 
és a mókusok téli etetését is folyamatosan 
fogjuk végezni. A vetőmagok közül azokat, 
amelyek palántázni valók, egy-egy osztály-
teremben fogjuk az ablakpárkányokra he-
lyezett balkonládákban elvetni tavasszal.”



27. Nyíregyháza /
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye   

Nyíregyházi Móra Ferenc Általános
Iskola / ökoiskola

Méretek: 100 m2 / 160 gyerek bevonása

Visszatekintés: 
„A már meglévő pihenőkertünket kiegészítve, 
egy használaton kívüli belső udvaron kezdtük 
el az ágyások kialakítását. A magaságyáso-
kat leselejtezett iskolabútorokból, raklapok-
ból alakítjuk ki. Aktív kommunikációval, sok 
támogatónk növényekkel, eszközökkel segíti 
iskolakertünk fejlesztését.”

26. Nagykarácsony / Fejér megye    

Szent Miklós Általános Iskola

Méretek: 60 m2 / 46 gyerek bevonása

Visszatekintés:
„A nagykarácsonyi Szent Miklós általános 
iskola azért kapcsolódott ehhez a program-
hoz, mert szeretnénk a gyerekekkel köze-
lebbről megismertetni a természet szépségét. 
Bízunk benne, hogy ezzel felnőtt korukban is 
a környezetet szerető emberek lesznek.”



29. Őrbottyán / Pest megye    

Kvassay Jenő Általános Iskola / örökös 
ökoiskola

Méretek: 104 m2 / 80 gyerek bevonása

Visszatekintés: 
„A konyhakert építése nagyon jó csapatmunka, 
de az Iskolakert Alapozó Alprogramnak köszön-
hetően nem csak a kertészkedés feladataival is-
merkedtünk meg, hanem egy sor egyéb ismeret 
is előkerült: matematikából a mérés és a geomet-
ria szabályai, természetismeretből a kert állatai 
(poloska, katicák, giliszta, pajor, stb.), de a lányok 
jóvoltából még az nótakészletünk is . Reméljük, 
hogy a gyerekek megtartják kezdeti lelkesedé-
süket, és a későbbiekben is – főleg ha már saját 
terményeiket fogyaszthatják – szívesen tevékeny-
kednek az iskolai és az otthoni kertben is.”

28. Nyírjákó /
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye  

Baktalórántházi Reguly Antal Általános
Iskola Nyírjákói Tagintézménye

Méretek: 200 m2 / 20 gyerek bevonása

Visszatekintés:
„Reméljük, hogy a kert segít abban, hogy itt 
faluhelyen mindenki ismét előállítsa a leg-
fontosabb zöldségféléket, fűszernövényeket, 
megismerje az alapvető művelési módokat! 
A kertészkedésre, mint örömforrásra és 
nem, mint kényszerre tekintsen!”



31. Pilisborosjenő / Pest megye   

Pilisborosjenői Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola / ökoiskola

Méretek: 300 m2 / 332 gyerek bevonása

Visszatekintés: 
„Iskolakertünket egy erdős domboldal vé-
dett ölelésében alakítottuk ki, amelynek 
része a pihenőkert és a veteményes emelt 
ágyásokkal, sakktáblaszerű gyógy- és fű-
szernövényes, rovarhotel, apró tó és tűzra-
kó. Számos tervünk van: tanösvény, üveg-
ház, rózsakapu, aszalógép, méhlegelő, 
mezítlábas-sétaút, biciklivel működtethető 
locsolórendszer kialakítása...”

30. Paks / Tolna megye    

Paksi Deák Ferenc Általános Iskola /
örökös ökoiskola

Méretek: 80 m2 / 30 gyerek bevonása

Visszatekintés:
„A továbbiakban szeretnénk még a terüle-
tet bővíteni, és minél több tanulót és felnőtt 
segítőt is bevonni a munkába, így generációk 
is többet lehetnének együtt, a tapasztalatok 
átadása élő folyamat lehetne.”



33. Pókaszepetk / Zala megye    

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános
Iskola / ökoiskola

Méretek: 70 m2 / 60 gyerek bevonása

Visszatekintés: 
„A mini-gazdakertünket már kialakítottuk 
a pályázat előtt, ezért nagy örömmel fogad-
tuk azokat az eszközöket, amelyeket a nyár 
folyamán szállítottak ki. Az alsó tagozatos 
tanulóink nagy lelkesedéssel vették ke-
zükbe a kiskapákat és az öntözőkannákat 
a szeptemberi iskolanyitást követően.”

32. Pilismarót /
Komárom-Esztergom megye  

Pilismaróti Bozóky Mihály Általános
Iskola / ökoiskola

Méretek: 120 m2 / 50 gyerek bevonása

Visszatekintés:
„A pilismaróti Kertész-kezek iskolakert sze-
retné feléleszteni a pilismaróti Bozóky Mi-
hály Általános Iskolában régen működött 
iskolai kertészkedés hagyományát. A kert 
mostani gazdái a 3. osztályos tanulók, lelke-
sen vetették bele magukat ebbe a feladatba: 
felásták, gyomtalanították és őszi vetéssel, 
virághagymákkal kincset termő földdé ala-
kították.”



35. Sárosd / Fejér megye   

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola /
ökoiskola

Méretek: 120 m2 / 20 gyerek bevonása

Visszatekintés: 
„Az őszi időszakban tanulóink az iskola 
körüli virágoskertekben segítettek a tech-
nikai dolgozóknak a szükséges munkála-
tokban. Az iskolakert területét, amely egy 
füves területen került kialakításra szülői 
segítséggel felszántottuk és a gyerekek 
előkészítették.”

34. Ságvár / Somogy megye    

Ságvári Szilády Áron Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

Méretek: 140 m2 / 85 gyerek bevonása

Visszatekintés:
„Októbertől megkezdtük a kert felásását, és 
az őszi veteményezést. Eddig hagymát, pet-
rezselymet és fokhagymát sikerült ültetnünk. 
Az év folyamán úgy érzem, hogy megfelelő 
tapasztalatot szereztünk, és az elkövetkező 
években a jelenlegi terveket könnyebben va-
lósítjuk meg, mint ahogy azt korábban gon-
doltam.”



37. Szabadszentkirály / Baranya megye    

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond
Király Általános Iskola Tagintézménye /
örökös ökoiskola

Méretek: 70 m2 / 60 gyerek bevonása

Visszatekintés: 
„Az iskolakert program elindításától azt re-
mélem, hogy létrejön egy helyi összefogás, 
ami a szülőket megmozgatja, kialakul egy 
olyan együtt tevékenykedés, ami észrevét-
lenül hozza majd össze újra a közösséget. 
Az ökoiskola a gyerekeket, a pedagógusokat 
szólítja meg, azt szeretném, hogy az iskola-
kert túllépjen ezen, és eljusson a szülők-
höz, más patronáló személyekhez, ahogy ezt 
a már jól működő iskolakert programokban 
láthatjuk.”

36. Soltvadkert / Bács-Kiskun megye  

Kossuth Lajos Evangélikus Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola /
ökoiskola

Méretek: 1400 m2 / 50 gyerek bevonása

Visszatekintés:
„Amellett, hogy fontos a gyerekeknek átadni 
olyan gyakorlati ismereteket, amik a termé-
szethez köthetőek, fontos az is, hogy megis-
merjék azt, hogy milyen környezettudatosnak 
lenni. Azt, hogy lehet vegyszerek és szántás 
nélkül, a természet jobb megismerése által 
is sikereket elérni, ezáltal a megismerés és 
megértés iránti vágyat felébreszteni bennük.”



39. Szécsény / Nógrád megye   

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium

Méretek: 120 m2 / 80 gyerek bevonása

Visszatekintés: 
„A gyerekek nagyon nagy kedvvel indulnak 
a kertbe. Mindig szívesen tevékenykednek. 
Ha az időjárás nem engedte, hogy az órát 
ott töltsük elszomorodtak. Több csoport 
is beáldozta volna a testnevelés órát, csak 
maradjunk még…”

38. Szany / Győr-Moson-Sopron megye    

Szent Anna Katolikus Általános Iskola
és Óvoda

Méretek: 60 m2 / 150 gyerek bevonása

Visszatekintés:
„Miért is jó, hogy csatlakoztunk a pályá-
zathoz? A gyerekek sokkal több eszközt és 
növényt megismernek. Látják, hogy milyen 
jó saját kezűleg megtermelni az ételhez va-
lókat. Otthon talán szívesebben mennek ki 
segíteni a szüleiknek a kertben. Mindig el-
mondják nekem, hogy otthon elmesélték, 
hogy mit csináltak technika órán és a szüle-
iknek ez nagyon tetszik.”



41. Szikszó /
Borsod-Abaúj-Zemplén megye    

Abigél TCI Szikszó Telephelye

Méretek: 300 m2 / 30 gyerek bevonása

Visszatekintés: 
„Kíváncsian várjuk, hogy folytatódik-e a meg-
kezdett lendület. Semmit nem szeretnénk 
a gyerekekre erőltetni, az iskolakertben vég-
zett munka lehetőség számukra, hogy valami 
maradandót alkossanak. Minden apró ered-
ményt értékelünk és igyekszünk a pozitív dol-
gokat erősíteni. A program nagyon sok lehe-
tőséget tartogat a tanulóink számára!”

40. Szeged / Csongrád megye 

Szegedi Petőfi  Sándor Általános Iskola 
Bálint Sándor Tagiskolája

Méretek: 60 m2 / 112 gyerek bevonása

Visszatekintés:
„Az iskolakert létrehozása az intézményünk 
legnagyobb vállalása, tevékenységei pedig 
összetett feladatot látnak el. A tanulás, 
a környezeti nevelés mellett a gyerekek is-
kolai életét változatosabbá teszik, boldog-
ságot, vidám perceket szereznek a számuk-
ra. Már a kertészkedő gyermekek csillogó 
szeméért is érdemes volt pályázni.”



43. Vasvár / Vas megye   

Vasvári Általános Iskola / örökös
ökoiskola

Méretek: 60 m2 / 25 gyerek bevonása

Visszatekintés: 
„Ezidáig is nagyon sok ember működött közre, 
hogy a kertünk alakuljon. Ahhoz, hogy elké-
szüljön, még sok-sok jószándékra, segítség-
re lesz szükségünk. A működéshez a szülők, 
nagyszülők példája ad mintát a gyerekeknek, 
akik a sajátjukként gondozzák, élik a kertet. 
Számomra az elmúlt hónapok ismét bizonyí-
tották, hogy a településünkön mennyien te-
kintik szívügyüknek a gyerekek szemléletfor-
málását, nevelését, a környezetünk szebbé, 
tartalmasabbá tételét.”

42. Szil / Győr-Moson-Sopron megye   

Szili Szent István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola/ ökoiskola

Méretek: 100 m2 / 35 gyerek bevonása

Visszatekintés:
„Hosszútávú tervünk, és egyben a fő cé-
lunk is az, hogy a jövő tanévtől az iskola-
kerti feladatokat úgy osszuk fel, hogy min-
den évfolyam kivehesse a részét belőle. 
Be szeretnénk vonni a gyerekeket a ter-
melés teljes folyamatába, az ültetéstől 
a szüreten át, a megtermelt növények fel-
dolgozásáig. Szeretnénk, ha ez az iskola-
kert program az iskola tevékenységének 
szerves része lenne, és az is maradna.”



45. Zalaegerszeg / Zala megye   

Zalaegerszegi Ady Endre Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola / örökös ökoiskola

Méretek: 60 m2 / 27 gyerek bevonása

Visszatekintés: 
„Mikor diákjainkkal közöltük, hogy iskolakerti tagok let-
tünk, hatalmas érdeklődést és lelkesedést tapasztaltunk 
rajtuk! Mindegy volt alsós, felsős, vagy gimnazista diák.
Mindenki szerszámot akart ragadni:)
Intézményünk kertjének neve: SZIVÁRVÁNY - KERT lett.
Ezzel szeretnénk utalni arra, hogy a kertünk mennyire 
színes, sokrétű tevékenységeket foglal magába.
Távlati célunk között szerepel - mivel intézményünk mű-
vészeti iskola - a festőnövények termesztése, felhaszná-
lása a rajz tagozaton, melyekből olyan „művek” szülesse-
nek, amit értékesíteni tudnánk, alapítványunknak anyagi 
segítséget nyújtva, illetve a kertbe visszaforgatva.”

44. Veresegyház / Pest megye 

Veresegyházi Katolikus Gimnázium

Méretek: 270 m2 / 34 gyerek bevonása

Visszatekintés:
„A Veresegyházi Katolikus Gimnázium életének 
minden színterét áthatja az organikus pedagógia 
szemléletmódja, amely az élet természetes növe-
kedését, az egész személyiség harmonikus kitel-
jesedését szolgálja. Ebbe a szemléletbe szerves 
módon illeszkedik, sőt kívánkozott egy iskolakert 
gondozása, amely egyszerre lehet mintája és tere 
az organikus nevelésnek. Az Országos Iskolakert-
fejlesztési Programba bekerülve és általa támo-
gatva ezen kert megvalósításának első lépéseit 
tettük meg az elmúlt néhány hétben.”



RÉSZTVEVOK ÉS EREDMÉNYEK
– MENTOR ISKOLÁK
˝

Specialitások:
• a helyi kertészeti hagyományok ápolása, 

úgymint fűszerpaprika termesztés, kukorica 
feldolgozás

• élő kapcsolat a helyi óvodával és óvodakerttel

BOLDOG
KELET-HEVES MEGYEI MENTOR
ISKOLAKERT

Boldogi Berecz Antal Általános
Iskola / örökös ökoiskola
2012 óta működik vidéki jellegű iskolakertjük – 1150 m2-en

A folyamatos fejlesztéseknek, a közös gondolkodásnak 
köszönhetően mára iskolakertjük több részből álló 
komplex kert.

A felső tagozatos épület udvarán:
• gyógynövény- és fűszerkert
• a beporzó rovarokat csalogató sziklakert
 és virágoskert
• „talpalatnyi gyümölcsös egy almafával és bogyós 

gyümölcsökkel (eper, málna, szeder, ribiszke, 
fekete- és piros ribizli)

• madárbarát udvar madártanösvénnyel,
 védett juharfával és kisállatvédelmi eszközökkel 

(madárodúk, etetők és itatók, sünvár, darázs-
garázs, gyík- és békamenedék)

Az alsó tagozatos épület udvarán:
• mezítlábas mendegélő (Kneipp száraz taposó-
 ösvény)
• illatoskert (levendulaspirál és gyógynövényágyások)

Mindkét épület udvarán:
• szabadtéri tantermek
• pihenő- és játszóudvarok kerti zugokkal
 (pl. nádkunyhó, bokorbunker)
• emlékfák, madárcsalogató növényzet



Szakköri kapcsolódások:
• Főző szakkör: termények felhasználása,
 feldolgozása
• Fotó szakkör: természetfotók készítése
• Kézműves szakkör: felhasználnak kerti
 terményeket
• Barkács szakkör: a kertépítés aktuális 

munkálataiba bekapcsolódnak

GYŐRVÁR
VAS MEGYEI MENTOR ISKOLAKERT 

Győrvári Béri Balogh Ádám Általános
Iskola / ökoiskola

2014 óta működik iskolakertjük – 540 m2-en, 8 évfolyam 
bevonásával

Erősségek:
• a kerti tevékenység beépült a tantárgyak tan- 

anyagába 
• a pedagógusnak, diáknak is természetes a kerti 

munka
• nyitott a kert: használjuk oktatásra, szórakozásra
• hagyományok kapcsolódnak hozzá: osztályfa, 

madarak és fák napja, májusfa állítása
• meteorológiai állomás adatainak elemzése, 

használata a tanórákon
Specialitások:

• Kneipp elvek érvényesítése a kert kialakításában
• Egészséges táplálkozást népszerűsítő programok: 

rágcsálni valók, aszalás, gyógyteák fogyasztása 

Győrvári Béri Balogh Ádám Általános



HEGYKŐ
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
MENTOR ISKOLAKERT 

Fertő-táj Általános Iskola / örökös ökoiskola

1970 óta folyamatosan működő iskolakert – 1200 m2-es 
területet 8 évfolyam használja

Sulifarmjuk központjában a kertészeti hagyományok 
ápolása áll, melyet több kertrész bevonásával valósítanak 
meg, sok kiegészítő elemmel színesítve:

• gyümölcsös, 10 db ősi magyar gyümölcsfával
• zöldségeskert magas ágyásokkal
• tökágyás és babsátor készült bambusznádból - 

Márton napra saját tököt sütnek és a libazsíros 
kenyerekre is saját hagyma kerül

• fűszerspirál – nagyrészük szárításra kerül
• évelő virágágyás, sziklakert - jó mellette
 a körasztalnál órákat tartani, falatozni,
 beszélgetni
• komposztálók
• a szőlő-, málna- és eperültetvények
• rovarhotel, lepkeitató
• élő fűzfasátor
• pihenő és tűzrakóhely

Specialitásaik:
• a tájegységükre jellemző gyümölcsök
 és zöldségek megismertetése a tanulókkal 

(őshonos gyümölcsfajták, szőlő, sárgarépa, 
paradicsom, tök, bab)

• fűszerkert, a fűszerek szárítása
• a termény feldolgozása (aszalás, befőzés, 

levek)



Specialitásaik:
• a heti rendszerességgel végzett munka 

és az éves ritmusok akaratfejlesztő, 
felelősségre nevelő erejének kihasználása 
a pedagógiai munkában

• külső helyszíni gyakorlatok, téli erdőjárás
• pedagógiai program integráns része 

a természeti nevelés
• kert és kerti tevékenységek sokszínűsége
• biodinamikus gazdálkodási tapasztalat
• saját tangazdaság (Legénd)
• országos kertésztanár képzés
• hospitálók fogadása
• közösség ereje

SOLYMÁR
PEST MEGYEI WALDORF-
PEDAGÓGIAI MENTORKERT 

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola

1999 óta működő 2700 m2-es iskolakert – többször 
előlről kezdett kertkialakítással az évek során – 
az egész iskola használja:

• óvodában napi kerti tevékenység
• alsóbb osztályok saját kiskertjei
• 3. osztály: gabona epocha és gyakorlat
• 4. osztály: állattan epocha
• 5. osztály: növénytan epocha
• 6-7-8. osztály: hetente dupla szakóra az órarendben
o 6. osztály: ásványtan és fák megismerése epocha
o 7. osztály: állattenyésztés gyakorlat
o 8. osztály: egészséges táplálkozás epocha
• 9. osztály: biodinamikus mezőgazdasági gyakorlat 

(9 nap)
• 10. osztály: oltás, szemzés



TENK
NYUGAT-HEVES MEGYEI MENTOR
ISKOLAKERT

Szent Imre Katolikus Általános Iskola / örökös 
ökoiskola

2000 óta működik iskolakertjük – 300 m2-en
gazdálkodnak, 4 évfolyam van bevonva

Erősségeik:

• több hektáros ősparkkal körbevett zöldövezeti 
terület

• teljesen körbekerített védett rész
• kiváló termőföldi adottságok
• a változatos munka remek színterei /gyümölcs, 

virág, gyógynövény, palánták, fák, bokrok/
• termelési és feldolgozási gyakorlat
• önkormányzattal való hatékony együttműködés



TOVÁBBLÉPÉSI LEHETOSÉGEK A PROGRAMBAN 
RÉSZTVEVO ISKOLÁK SZÁMÁRA 

˝

A program során kiemelt hangsúlyt kapott a fenntarthatóság: a környezeti szempontból fenntartható megoldások 
keresése csakúgy, mint az iskolakert működésének fenntarthatósága. Tartós, minőségi, gondosan összeválogatott 
eszközök mellett a tudásátadás szolgálta mindezt.

Bár az  alprogram 2021. január 31-ével véget ér, a kertvezetők nem maradnak magukra. Az Iskolakertekért Alapítvány 
továbbra is segíti munkájukat, megoldást keres nehézségeikre, melynek kerete a Kárpát-medencei magyar iskola- 
és óvodakertek intézményesült kapcsolati rendszere, a csatlakozókat váró Iskolakert-hálózat.

˝

Miért érdemes csatlakozni az Iskolakert-hálózathoz?Miért érdemes csatlakozni az Iskolakert-hálózathoz?
A hálózati tagok értesülhetnek az iskolakerteket érintő eseményekről

Rendezvényeken, műhelynapokon, országos találkozókon ismerkedhetnek további iskolakerti 
jógyakorlatokkal 

Indulhatnak a hálózati tagok számára kiírt pályázatokon

Ingyenesen hozzáférhetnek az „Iskolakert-füzetek” kiadványsorozathoz és folyamatosan 
bővülő szakmai anyagokhoz

A Hálózat segítségével kert-kapcsolatokat építhetnek országszerte

Kedvezményes vásárlásokat és ingyenes szolgáltatásokat vehetnek igénybe 

A csatlakozás módjáról tájékozódni lehet az Alapítvány honlapján: www.iskolakertekert.hu

Az Alapozó Alprogramban mentorszerepet vállaló iskolák további gyakorlati tanácsot, megtekintési és hospitálási 
lehetőséget biztosítanak 13 megyében, 11 iskolakerti és 5 óvodakerti helyszínen. 

Az Iskolakertekért Alapítvány gyűjti a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat. A jövő fontos feladata az iskola-
kert-mozgalom nemzetközi összekapcsolása is, hogy a kertvezetők határokon átívelve is segíthessék egymást. 
Ezt szolgálja a megújult honlap közép-európai iskolakerti térképe is.

A működő iskolakertek további fejlesztését az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM későbbi alprog-
ramjai szolgálhatják a jövőben.



Országos Iskolakert-fejlesztési Program
Iskolakerti Alapozó Alprogram
III. ütem – 2020



Az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM részeként zajló
Iskolakerti Alapozó Alprogram 2020-ban már a III. ütemét valósította meg,

melynek főtámogatója az Agrárminisztérium volt, szakmai tartalmának
kidolgozója és lebonyolítója az Iskolakertekért Alapítvány. 


