Az Iskolakert-hálózatról

Az Iskolakert-hálózat támogatói:

Jelenleg több
mint 200 taggal
működik, határon
túli magyar
anyanyelvű
tagokkal is.

Iskolakertekért
Alapítvány
a magyar iskolaés óvodakertek szakmai
érdekképviseleti szervezete

Miért érdemes IH taggá válni ?

• Jó gyakorlatok bemutatása

• Műhelymunkák

Tapasztalatmegosztás
• Levelezőcsoport

Közösségi
megtartó erő

• Országos és regionális
Iskolakert-hálózati
találkozók

• Hírlevelek

Inspiráció információ,
kommunikáció, • Honlap
oktatás
www iskolakertekert.hu

Mit nyújt
az Iskolakert-hálózat
a tagjainak?

Módszertani
pályázatok
Elismerés

Érdekérvényesítés

• Talajalkalmasság,
termesztésbiztonság

Típusproblémák
megoldása,
tanácsadás
• Tantervi
beillesztés
• Termékek értékesítése

Kedvezmények

Az alapítvány működésének
támogatói:

Évente:
Iskolakertekért Díj

• Vásárlási kedvezmények
• Ingyenes szolgáltatások
• Ingyenes juttatások

Csatlakozás az Iskolakert-hálózathoz:
www.iskolakertekert.hu
iskolakert.halozat@gmail.com
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Kérjük támogassa munkánkat!
1% felajánlás
Magnet Magyar Közösségi Bank
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Az Iskolakertekért Alapítvány

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

Alapítványunk támogatja:
új kertek létrehozását, meglévők
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.
www.iskolakertekert.hu
www.facebook.com/iskolakertekert
info@iskolakertekert.hu
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Támogatóinknak,
partnereinknek
és önkénteseinknek
köszönhető eredményeink:
Elindítottuk és koordináljuk a magyarországi
és Kárpát-medencei magyar anyanyelvű
területek óvoda- és iskolakerti kezdeményezéseit összefogó Iskolakert-hálózatot.
Pályázatokat írunk ki a hálózat tagjainak,
ahol jó gyakorlatokat, azok megosztását
díjazzuk (pl.: természettudományos
gyakorlatok az iskolakertben, nyári
fenntartás jógyakorlatai).

Az Alapítvány
szakmai partnerei
• Agrárminisztérium
• Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
• Váci Egyházmegyei Karitász
• Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
• EKE-OFI - Ökoiskola Hálózat
• Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere
János Kar

Elindítottuk az „Iskolakert füzetek”
kiadványsorozatunkat
Sokszínű Iskolakert vándorkiállítással járjuk
az országot, szakmai honlapot működtetünk.
Tájékoztató és motiváló műhelynapokat,
országos találkozókat szervezünk.
2018 évben országos iskolakert felmérést
végeztünk (több mint ezer működő
óvoda- és iskolakert)
Az informálisan működő Iskolakert Szakmai
Műhely révén szakmai párbeszédet folytatunk
az iskolakertekhez kapcsolód
szervezetekkel..
Szakmai kidolgozói és lebonyolítói voltunk:
• Országos Iskolakert-fejlesztési Program
2019 évi Iskolakerti Alapozó Alprogramjának
(AM támogatásával)
• Földforgatók Nógrád megyei Pilot programnak
(NAK és Váci Egyházmegyei Karitász
támogatásával)

• Szent István Egyetem Tájépítészeti
és Településtervezési Kar
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
• Apor Vilmos Katolikus Főiskola
• Magyar Biokultúra Szövetség
• NMI-Nemzeti Művelődési Intézet
• KKOSZ-Kertészek és Kertbarátok
Országos Egyesülete
• Anthropolis Egyesület
• Dévai Szent Ferenc Alapítvány
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