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A tudás kertje 
 

 

A Régiók Fejlesztéséért Egyesület és konzorciumi partnere, a Mádi Gyermekekért Alapítvány TÁMOP-

3.3.17-15/1-2015-0008 azonosító számú pályázatát támogatásra érdemesnek ítélte a Kezelő 

Szervezet, így az előzetesen megkeresett iskolákkal hozzáfoghattunk a közös tervek 

megvalósításához, amit nem kevés előkészítés előzött meg.  

 

Számos iskola megkeresésével párhuzamosan zajlott az előzetes igényfelmérés, a nemzetközi 

referenciával rendelkező „school garden” program fordítása és a szolgáltatók kiválasztása egyaránt. 

Ezek eredményeképp végül egy olyan együttműködő kört sikerült kiépítenünk, aminek minden tagja 

nagy lelkesedéssel vágott bele a program megvalósításába. Közös munkánk eredményeként bízunk 

benne, hogy mindenkinek a hétköznapokat megszínesítő, hasznos tudást adhatunk át a kert 

szimbólumán keresztül.  

 

2015. június 9-én a mádi Oktatási Központban tartottuk a projekt indító találkozóját, ahol először 

találkozott személyesen a 15 iskola 2-2 bevont pedagógusa Egyesületünkkel, a szakmai 

megvalósítókkal és a képzést tartó oktatókkal. A tanárokat tájékoztattuk a háttérben eddig 

megvalósult előkészítő tevékenységekről, és részletesebben is átbeszéltük: 

 - a program alappilléreit 

 - a nevelési-oktatási programot és annak moduljait 

 - az akkreditált pedagógus továbbképzés tartalmát és témaköreit 

 - a nyári tábor tervezett programjait és helyszíneit 
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Az akkreditált pedagógus továbbképzést két csoportban tartottuk június 28. és július 10. között 

Mádon. A tanév során elfáradt tanárokat a 16 és 14 fős csoportokban könnyebben lehetett 

felpezsdíteni, így pro-aktivitásuk jelentősen hozzájárult az oktatás sikeréhez. A képzés az alábbi 

témaköröket ölelte föl: 

- szociális készség- és közösségfejlesztés, érzékenyítés hátrányos helyzetű gyermekekkel való 

foglalkozásra 

- a kertészközösség kialakítása és integrálása az iskolába 

- támogatói kör szervezése, mozgósítása, fenntartás 

- élőhelyek környezetünkben – szabadban tanulás, terepi gyakorlatok vezetése 

- életközösségek, természeti rendszerek, erőforrások 

- „kert-kultúra” – tantárgyközi kapcsolatok 

- alkalmazott projektpedagógia: a szakértői játék 

- kerttervezés, kertépítés 

- egészséges táplálkozás, főzés 

   

 

Mivel a pedagógusok a legkülönbözőbb településekről, iskolákból, szakterületekről és 

tapasztalatokkal érkeztek, és ezeket a közvetlen hangulatnak köszönhetően meg is osztották 

társaikkal, a képzés a tervezettnél is sokszínűbbé vált. Ötleteiket, javaslataikat folyamatosan 

rögzítették, hogy az mind beépíthető lehessen a programba és minden érdeklődő számára, akár ha 

csak ötletindítóként is, de hozzáférhetővé váljon. 
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A projekt következő mérföldköve a július 13-án kezdődő tábor lesz. 5 héten keresztül 3-3 iskola 10 

bevont diákja fog részt venni egy öt napos bentlakásos táborban, ahol: 

- a csoportok kirándulnak az Őszhegy tónál, a Szent Tamás dűlőn, a Szilvásfürdőben, 

megtervezik saját kertjeiket, meglátogatják az Aszúházat, a mádi községi kertet és a 

Holdvölgy Pincerendszert, ökológiai feladatokat oldanak meg és interaktív vetélkedőkön 

vesznek részt, miközben 

- a foglalkozások vezetésével a pedagógusoknak alkalma nyílik a képzés során elsajátított 

technikák alkalmazására, a közösen összegyűjtött ötletek gyakorlatban történő 

kipróbálására, tapasztalataik összegyűjtésére, amik alapján a módszereket később 

egymást támogatva, közös erővel tovább csiszolhatják. 

 

Látva az eddigi lelkesedést, kétség nem férhet hozzá, hogy a táborok is igen jó hangulatban telnek 

majd és rengeteg szakmai tapasztalattal ajándékozzák meg a résztvevőket. Élményeiket honlapunkon 

is követhetik majd.  


