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Iskolakert – A kétkezi munka örömének 
felfedezése a digitális világban
Az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola élen jár digitális, IKT eszközök oktatási alkalmazásában. Az intézményben tanuló 
diákok nagy részének nem ismeretlenek az   intelligens táblagépek, e-book olvasók használata az iskolai környezetben. 
A pedagógusok okostáblákra jól alkalmazható feladatokkal teszik színessé, mozgalmassá a tanórákat. A digitális forra-
dalom elérte az oktatói-nevelői munkát is, pozitív hatásai érezhetőek a tanulók motivációjában. Az intézmény azonban 
Örökös Ökoiskola lévén zászlajára tűzte a környezeti nevelés fontosságának folyamatos ápolását, fejlesztését is. Ezért 
jelentett nagy lehetőséget az a pályázat, melynek keretében egy országosan is jól adaptálható iskolakert program ki-
dolgozására nyertek pályázati forrást.

A feladat nemes, de sok kihívással is járt, 
hiszen az eredetileg tervezett 7 hónap he-
lyett csupán 5 hónap állt rendelkezésre az 
5 modul kidolgozására, alkalmazhatóságá-
nak kipróbálására. Az Egészség – fenntart-
hatóság – öngondoskodás kertpedagógiai 
alapokon elnevezésű konstrukció elsőd-
leges célja a hátrányos helyzetű tanulók 

társadalmi beilleszkedésének elősegítése a 
helyi természeti adottságokat figyelembe 
véve, különös tekintettel a mezőgazdasá-
gi és szakmai ismeretek megszerzésére.  A 
pályázat keretében a konzorciumot vezető 
Eszterházy Károly Gyakorlóiskola mun-
katársai dolgozták ki a háztáji konyhakert 
vagy egészségkert kialakításának feltéte-
leit, módszertani ajánlásokat fogalmaztak 
meg a fenntarthatósági, egészségnevelési 
és prevenciós valamint környezeti nevelési 
és biokertészeti ismeretek elmélyítésére. A 
program megvalósításában 16 oktatási in-
tézmény pedagógusai vettek részt az Észak-
magyarországi és Észak - alföldi régióból. 

Az eltelt 5 hónap során összesen 10 al-
kalommal tartottak műhelyfoglalko-
zásokat. A modulvezetők szakmai 
irányítása mellett közösen fo-
galmazták meg az ideális is-
kolakert létrehozásához és 
hosszú távú fenntartásá-
hoz szükséges ismere-
teket. A programban 
résztvevő kollégák 
megismerték az 
Eszterházy Ká-
roly Főiskola 

nemrégiben felújított botanikus kertjét. Itt 
kap majd helyet a gyakorlóiskolások által 
gondozott iskolakert is. 

Több alkalommal valósult meg tovább-
képzés, melyek keretében a pedagógusok 
arról szerezhettek hasznos ismereteket, 
hogyan kérjenek segítséget nonprofit szer-
vezetektől, vagy hogyan kapcsolható össze 
az önkéntes munka az iskolakerti prog-
rammal. A lelkes szülők, professzionális 
valamint laikus segítők számára is készült 
felkészítő program, melynek elsajátításával 
aktív részesei lehetnek az iskolakertek kiala-
kításának és gondozásának is. 

A magot elvetették, az előkészítő munka 
eredményei tavasszal kis hajtások, palán-
ták formájában szemmel láthatóvá válnak. 
De ami igazán fontos, a diákok szemlélet-
formálása, azért, hogy környezettudatos, a 
kétkezi munkától vissza nem riadó és káros 
szenvedélyektől mentes fiatal váljék belő-
lük. 
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