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Eszterházy Károly Főiskola

SAJTÓKÖZLEMÉNY

EGÉSZSÉG-FENNTARTHATÓSÁG-ÖNGONDOSKODÁS 

KERTPEDAGÓGIAI ALAPOKON

Lezárult  az  Egészség  –  fenntarthatóság  -  öngondoskodás  kertpedagógiai  alapokon  elnevezésű

pályázat.  Az  Eszterházy  Károly  Gyakorlóiskola  és  konzorciumi  partnereinek  elsődleges  célja  a

hátrányos helyzetű tanulók társadalmi beilleszkedésének elősegítése a helyi természeti adottságokat

figyelembe véve, különös tekintettel a mezőgazdasági és szakmai ismeretek megszerzésére. A program

megvalósításában 16 oktatási intézmény pedagógusai vettek részt az Észak-magyarországi régióból.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás 197,15 millió Ft.

Az  eltelt  5  hónap  során  összesen  10  alkalommal  tartottunk  műhelyfoglalkozásokat.  A
modulvezetők  szakmai  irányítása  mellett  közösen  fogalmaztuk  meg  az  ideális  iskolakert
létrehozásához és hosszú távú fenntartásához szükséges ismereteket. A programban résztvevő
kollégák megismerték az Eszterházy Károly Főiskola nemrégiben felújított botanikus kertjét. Itt
kap  majd  helyet  a  gyakorlóiskolások  által  gondozott  iskolakert  is.  A  kidolgozott  program  2
alapmodulból és ehhez kapcsolódó 3 szabadon választható kiegészítő modulból épül föl.

Egészségkert - Fogyaszthatóság, hasznosság, szépség és egészség – ezeknek a vezérelveknek
kell érvényesülniük egy praktikus egészségkert kialakításánál. A modulban dolgozó pedagógusok
olyan,  4  évfolyamra  alkalmazható  programot  dolgoztak  ki,  melynek  elsajátításával  hasznos
ismeretekhez jutnak a diákok és rajtuk keresztül a szüleik is.

A  háztáji  és  konyhakert -  A  modulprogram  célja  a  kerti  munkavégzés  megszerettetése,
amelynek során  a  tanulók  a  saját  munkájuk  gyümölcsét  élvezhetik,  saját  szükségleteiket  is
megtermelhetik  és  már  gyermekkorban  megtanulhatják  a  növényekkel  való  törődést  a
növényápolási munkálatokat.

A projekt fejlesztési célja a természet diákokkal történő megszerettetése, a természeti értékek
felismerése.  A  környezettudatos  neveléshez  kapcsolódó  ismeretátadás,  diákok  környezeti
tudatosságának  és  felelősségének  fejlesztése,  gondolkodás,  szemlélet  és  életmód
környezetbaráttá való alakítása.

Fenntarthatóság -  A cél,  hogy  a  tanulók  megismerkedjenek a  fenntarthatóság fogalmával,
jelentőségével.  Értsék, hogy az ember táplálkozási  igényeit  úgy kell  kielégíteni,  hogy közben
óvjuk a természeti erőforrásainkat.

Környezeti nevelés és biokertészet -  A modul  rávilágít  a környezet és természetvédelem
fontosságára, valamint tudatosítja, hogy mindenkinek saját lakóhelyén, és tevékenységi körében
kell tennie földünk megóvása érdekében.

Egészségnevelés  -  A  foglalkozások  fókuszába  azon  tevékenységek,  preventív  módszerek
kerültek, melyek iskolai alkalmazásával a gyerekek játékos és könnyed formában sajátíthatják el
az elsősegélynyújtás, az egészség megőrzése és a személyi higiéniai ismereteket, a korszerű
táplálkozás, valamint a veszélyes anyagok ismérveit. 




