SZAKMAI BESZÁMOLÓ

IV. Országos Iskolakert-hálózati Találkozó
Hagyományápolás és hagyományteremtés az iskolakertekben
Boldog - Ujváry Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár
3016 Boldog, Kossuth u.40.
A szakmai napot a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Pedagógus Kar és a Berecz Antal
Helytörténeti és Kulturális Alapítvány közös támogatásával rendeztük meg.

A megvalósulás körülményei, technikai részletei
Idei fő témánk a hagyományőrzés volt – e témában írtunk ki iskolakerteknek pályázatot,
térségi műhelynapjainkon is szinte mindenhol megjelent a hagyományőrzés az
iskolakertekben. Megemlékeztünk továbbá a hazai iskolakert-mozgalom hagyományairól,
jelesül az éppen 150 éve megalkotott népiskolai törvényről (1868. évi XXXVIII. törvénycikk
a népiskolai közoktatás tárgyában), melynek hatására országszerte elterjedtek az iskolakertek.
Emiatt helyszínnek is olyan iskolát kerestünk, ahol az iskolakert hagyományőrzési
programmal együtt szolgálja a felnövekvő gyermekeket.
Idén már negyedszer találkoztak az Országos Iskolakert-hálózat tagjai Boldogon, 2018.
október 5-én. Az Iskolakertekért Alapítvány szervezésében működő hálózat az egymástól
tanulás céljával jött össze – már negyedik éve.

A megvalósult program
Az Iskolakert-hálózati találkozó kiemelt témája idén az iskolakerti, óvodakerti
hagyományápolás, hagyományteremtés volt, tisztelegve a 150 éves népiskolai törvény előtt,
melynek köszönhetjük az iskolakertek hazai elterjedését.
A szervezők és a határon túli résztvevők már előző este megérkeztek, vacsora közben és után
egyeztettek az iskolakertek elterjesztéséért szükséges helyi teendőkről. Számukra a találkozó
helyszínén, Boldogon biztosított szállást az Alapítvány (6 főre).
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A program szerint a regisztráció után 9:30-kor a résztvevőket Laczkó Roland, Boldog
polgármestere, Tóth Éva intézményvezető (Boldogi Berecz Antal Általános Iskola) majd az
Iskolakertekért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Pauliczky Nóra köszöntötte.

Köszöntők: Tóth Éva ill. Pauliczky Nóra
Először felvezető előadást hallhattunk a „Hagyományok szerepe a gyermekek környezeti
nevelésében” címmel Saly Erikától (Magyar Környezeti Nevelési Egyesület). Az előadó
felhívta a figyelmet a szokások kialakításának fontosságára (rituálék), a szabadban tanulás hazai
hagyományaira, a hagyományőrzés és a fenntarthatóságra nevelés összefűzésének hazai jó
példáinak bemutatására. Ezek egyik példájaként Beke Mari tartott könyvbemutatót (77
magyar népi játék).

Felvezető előadások: Saly Erika ill. Beke Mari
Az elmúlt mozgalmas év beszámolója
hagyományosan Mátyás Izolda feladata
(„Beszámoló az Iskolakertekért Alapítvány
és az Iskolakert-hálózat elmúlt évének
tevékenységéről”). Kitért a támogatókra,
pályázatokra, könyvkiadásra, a hálózat
megújításának tervére. Az előadás részeként
Halbritter András Albert ismertette az év eleji
országos iskolakerti felmérés főbb eredményeit
(1118 magyarországi iskola- és óvodakert,
környezeti nevelés, mint fő cél, stb.).
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Kávészünetet követően Hagyományápolás és hagyományteremtés az iskolakertekben –
hazai jógyakorlatok bemutatkozói fórum következett. Három komplex, a hagyományápolást
hangsúlyosan beépítő iskolakerti jógyakorlat (Debrecen, Csongrád, Jászberény) vetített képes
bemutatása mellett röviden ismertetésre kerültek a „Hagyományápolás, hagyomány teremtés
az iskolakertben” idei pályázat során megismert további hagyományelemek is.

Gönczy Pál nyomdokain
– Fodorné Magyar Ágnes,
Gönczy Pál Általános Iskola, Debrecen

Kézzel-szívvel, nagyanyáink szemével –
Csüllögné Balogh Judit, Gróf Széchenyi
István Általános Iskola, Csongrád

Már a nagyszüleim is… – Kissné Eszes
Anikó, Enesei Általános Iskola

Ágyás-licit – Rab Istvánné, Homoktövis
Általános Iskola, Budapest

A jó példa ragadós – Beszédes József
Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont,
Magyarkanizsa, Vajdaság

Jászsági hagyományok és
környezetvédelem – Gulyás Sándorné,
Szent István Körúti Általános Iskola és
EGYMI, Jászberény
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Rajtuk kívül még bemutatkozott Nagyné
Benke Judit (Szolnok Városi Óvodák
Szivárvány Tagintézménye) Nem lehet
elég korán… címmel.

Miénk az udvar! – Bogát Éva,
Balassi Bálint Általános Iskola és
Gimnázium, Budapest
Délelőtti utolsó program az Iskolakertekért Díj átadása volt. Halbritter András Albert
méltatta az iskolai hagyományőrzés szerepét, a hazai iskolakerti hagyományokat, a 150 éves
népiskolai törvényt, annak szellemiségét, majd ismertette a díjazottak munkásságát.

Az idén megosztott díjat a csongrádi Gróf Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Kollégium nevében Csüllögné Balogh Judit és Szögi Márta, illetve a
debreceni Gönczy Pál Általános Iskola munkaközössége: Fodorné Magyar Ágnes, Bodnárné
Szőke Éva, Kovács Zsuzsanna, Fodor László vették át a végleges formáját felvett, igényes
kézműves munkával készült díjat.
Ebédszünetben is megjelent a hagyományőrzés:
a boldogi Berecz Antal Helytörténeti és
Kulturális Alapítvány támogatása és önkéntesei
jóvoltából helyi örökséget képező ételek
(boldogi rózsafánk) is megjelentek a kínálatban.
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Közben az előadóterem hátterében gazdagon berendezett iskolakerti standokon is megjelent a
szakmai nap témája, a „Hagyományaink megélése iskolakertünkben – múltunk, jelenünk,
jövőnk ”, óvoda- és iskolakertvezetők kiállításon. Kiállítók és látogatók között kapcsolatok
szövődtek, cserélődtek az ötletek, szerveződtek a leendő látogatások.

Délutáni műhelymunkák keretében
népi kézműves technikákat lehetett
kipróbálni kerti növényekből, Beke
Mari
művészetpedagógus
vezetésével: Népi játékok az
iskolakertben – Beke Mari műhelye
óvodás és iskolás korosztálynak.

Tóth Éva intézményvezető a Boldogi Berecz Antal Általános Iskola kertjét és az abban zajló
oktató-nevelő munkát mutatta be, míg Bátori Györgyné a helyi óvodakertbe kalauzolta az
óvodapedagógus résztvevőket.
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A résztvevők megtekinthették a húsz db rollupból
álló, a Nemzeti Művelődési Intézet és az Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
segítségével
megvalósított Sokszínű Iskolakert tematikus
vándorkiállítást, hazai jó gyakorlatok példáival. A
kiállítást az összeállítók, azaz az Iskolakertekért
Alapítvány kuratóriumi elnöke és tagjai mutatták be.
A három műhelymunka körforgásban, egymással
párhuzamosan folyt, minden résztvevő mindegyik
műhelymunka-állomáson részt vett.
A szakmai napok nagy hatással voltak a résztvevőkre, inspirációt adtak a továbblépéshez, erről
számoltak be a tagok a búcsúzáskor.
A boldogi programról hírt adott:
-

-

-

a Kossuth Rádió: https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-1009_04-32-00&enddate=2018-10-09_06-10-00&ch=mr1
az Agroinform online hírportál: https://www.agroinform.hu/program_kerteszet/ivorszagos-iskolakert-halozati-talalkozo-37859-001
az Iskolakertekért Alapítvány honlapja és FB oldala: http://www.iskolakertekert.hu/,
https://www.facebook.com/iskolakertekert/(2018.10.12.)
az Agrárúnió online hírportál:
https://www.agrarunio.hu/esemeny/icalrepeat.detail/2018/10/05/488/-/iv-orszagosiskolakert-halozati-talalkozo
a Fruitweb Hírfigyelő: https://hirfigyelo.fruitveb.hu/agroinform-hu/iv-orszagosiskolakert-halozati-talalkozo/
Erdélyi Iskolakertek blog: http://erdelyiiskolakertek.blogspot.com/
a Szeged ma hírportál: https://szegedma.hu/2018/11/dijat-kapott-a-csongradiszechenyi-istvan-altalanos-iskola

Iskolakertekért Alapítvány
Budapest, 2018. október 29.
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