
V. Országos Iskolakert-hálózati Találkozó- 2019. október 4. 

AZ ISKOLAKERTEK TERVEZÉSE TÖBB SZINTŰ MEGKÖZELÍTÉSBEN 

A találkozó helyszíne a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településrendezési Kar volt. 

(1118 Budapest, Villány út 29-43.)  

Az Iskolakertekért Alapítvány 

részéről Mátyás Izolda Beáta és Dr. 

Fekete Albert a SZIE Tájépítészeti 

és Településrendezési Karának 

dékánja köszöntötte a jelenlévőket, 

majd Pauliczky Nóra, az 

Iskolakertekért Alapítvány 

kuratóriumi elnöke beszámolóját 

hallhattuk az Iskolakertekért 

Alapítvány és az Iskolakert-hálózat 

elmúlt évének tevékenységéről: az 

Iskolakert-hálózat megújításáról, 

pályázatokról, a Földforgatók pilot 

programról és az Országos Iskolakert-fejlesztési Programról, további terveinkről. 

 

Dr. Dúll Andrea az ELTE Szervezet- és Környezetpszichológia 

Tanszék tanszékvezetője Az iskolaudvar és az iskolakert 

környezetének hatása a gyerekek egészséges fejlődésére 

címmel tartott előadást, modern pszichológiai kutatások 

eredményeiből szemlézve. 

 

Rövid kávészünet után Dr. 

Fekete Albert a SZIE 

Tájépítészeti és 

Településrendezési Kar dékánja 

Az iskolai környezet 

téralakítása -tájépítészeti szempontok az iskolaudvar és az 

iskolakert tervezésénél című előadását hallhattuk, melyben 

történeti áttekintésben mutatta be az iskolaudvar és az iskolakert 

viszonyát Mária Terézia korától napjainkig. 

 

 

Majd ezt követte a KultúrAktív Egyesület munkatársának Reith Anitának az előadása  -

Iskolakert és biztonság - a közösségi tervezés szerepe  -címmel, bemutatva a SafeCity projekt 

tapasztalatait. 



A következő előadást dr. Halbritter András Albert tartotta az iskolakertek pedagógiai 

tervezéséről. Kitért arra, hogy ez elválaszthatatlan a kertészeti tervezéstől, valamint ismertette 

a főbb szempontokat és munkaszervezési sajátosságokat. 

 

Ezután az Iskolakertekért Díj átadása történt. 

Támogatóink segítségével idén 

két díjazott vehette át a díjat: 

Agárdi Sándor (Döge, Ölbey 

Irén Általános Iskola) és Gulyás 

Sándorné Katalin (Jászberény, 

Szent István Körúti EGYMI, 

Általános Iskola, Szakiskola és 

Készségfejlesztő Iskola), 

akiknek ezúton is köszönjük 

eddigi munkájukat és sok 

szeretettel gratulálunk még 

egyszer. 

 

Dr. Török Szabolcs Bence a SZIE Tájépítészeti és Településrendezési Karáról a kar és az 

Iskolakertekért Alapítvány 2019. évi együttműködését mutatta be az Országos Iskolakert-

Fejlesztési Program, Iskolakerti Alapozó Alprogramjának keretében, majd a program keretében 

iskolakert-tervet készítő hallgatók munkáinak értékelése, díjazása történt.  

 

Rövid büféebéd után a résztvevők a jelentkezéskor kiválasztott műhelymunkákon vehettek 

részt három helyszínen.  



Helyben a résztvevők 

bevonásával, csoportalakítással 

vittek végig egy iskolakerti 

tanórai foglalkozást. Az 

iskolakert tanórai gyakorlata 

természetközeli iskolakertben 

foglalkozást Süveges Krisztina, 

Pauliczky Nóra vezette. 

 

 

 

 

Iskolakerti gyakorlat a SZIE Biokertjében 

 

Az I. Kerületi Batthyány Lajos Általános 

Iskolában az Országos Iskolakert-Fejlesztési 

Program, Iskolakerti Alapozó 

Alprogramjának keretében megvalósított 

kertfejlesztés megtekintése történt. Az 

intézményt és Montessori-pedagógiai 

munkáját Támbáné Bálint Ágnes 

intézményvezető és helyettese, Dabis Erika 

mutatta be. A résztvevők bevonásával, 

iskolakert tanórai gyakorlaton vehettek részt 

korlátozott méretű, magaságyásos 

iskolakertben az erre a műhelyre jelentkezők, 

a foglalkozást Oroszné Nagy Katalin (5. 

osztályos csoport, hagymások ültetése, paradicsomsaláta) ill. Vigh Andrea (1. osztályos 

csoport, iskolakerti Montessori-foglalkozás képkártyákkal, számjegyek festése céklalével) 

tartotta. 

 



 

A Kicsibocs Óvodai helyszínen a résztvevők bevonásával, 

csoportalakítással egy óvodai foglalkozás megtervezése zajlott az 

adott helyszínen Nagyné Dobó Erika és Mátyás Izolda vezetésével.  

A találkozó helyszínén két kiállítás várta a résztvevőket, melyek megtekintésére a szünetekben 

volt lehetőség. 

I. Iskolakerti elemcsalád – Iskolakerti tervek Szent István Egyetem Tájépítészeti és 

Településrendezési Kar hallgatóinak munkái. 

Köszönjük a hallgatók lelkes hozzáállását és a színvonalas kertterveket! 

II. Óvodakerti bemutatkozások  

Az Iskolakertekért Alapítvány 2019. tavaszán hirdette meg az Óvodakerti jó gyakorlatok c. 

pályázatát. A legrangosabb pályamunkákat benyújtott pedagógus közösségek kaptak 

meghívást a bemutatkozásra egy-egy stand berendezésével.  

A meghívottak közül standot állítottak: Ajka Városi óvodák Hétszínvirág Tagóvoda, Boldogi 

Csicsergő Óvoda és Minibölcsőde, Szirombontogató Óvoda (Enying), Jászberény Város 

Óvodai Intézménye Fürkész Óvoda, Brunszvik Teréz Óvoda (Martonvásár), Mezőberény Város 

Óvodai Intézménye Mosolygó Központi Óvoda, Hildegard Óvoda (Mosonmagyaróvár) 

 



Nagyon sokszínű, életképekkel, 

iskolakertben termelt, 

feldolgozott késztermékkel, 

befőttel, gyerekek által készített 

receptfüzettel, sőt kóstolóval (a 

teljesség igénye nélkül: 

sárgarépagolyó, cukkini gofri) 

találkozhattunk!  

Köszönjük a kiállítóknak a 

színvonalas standokat! 

Mindenkit sok szeretettel 

várunk jövőre is! 

A találkozó az Nemzeti Kultúrális Alap támogatásával jött létre! Köszönjük! 

 

 

 

 

 

 


