
Régiók Fejlesztéséért Egyesület 
http://rfe.hu/ 

 

Régiók Fejlesztéséért Egyesület 
8066 Pusztavám, Nickelsdorf tér 2. 
rfe@rfe.hu 
 
 

 

 

 

 A tudás kertje – Pedagógus képzés 1. csoport 

2015. június 28-július 3. 

 

 

Az akkreditált pedagógus továbbképzést két csoportban tartottuk meg a programba bevont 15 iskola 

2-2 pedagógusa részére június 28-július 3. és július 5-10. között Mádon. Az első csoport 16, a tanév 

során elfáradt tanárból állt, mégis a csoportbontásnak és a sok gyakorlati feladatnak köszönhetően 

hamar aktív résztvevői lettek a képzésnek, sőt, pro-aktivitásuk jelentősen hozzájárult az oktatás 

sikeréhez. A képzés az alábbi témaköröket ölelte föl: 

- A tudáskertek története 

- nevelési-oktatási étékek, lehetőségek 

- a projektpedagógia alapjai 

- szabadban tanulás, terepi gyakorlatok vezetése 

- a szakértői játék alkalmazási lehetőségei 

- emberi közösségek – közösségépítés, közösségfejlesztés 

- kerttervezés, kertépítés 

- egészséges táplálkozás, főzés 

- életközösségek, természeti rendszerek 

- természeti erőforrások modul módszerei, feladatai 

 

 

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 résztvevők előadásokat hallgattak meg többek között a tudáskertek történetéről, nemzetközi és 

hazai mintáiról és jó gyakorlatairól, a jelen képzés NAT-hoz és kerettantervekhez való illeszkedéséről, 

a projektpedagógia és a szakértői játék alapjairól, az iskolakertészek közösségének kialakításának 

módszereiről, a támogatói kör szervezéséről és mozgósításáról, a kerttervezés és kertépítés 

alapjairól. Megismerkedtek az egészséges táplálkozás és főzés lépéseivel, az élelmiszer útjával a 

földtől az asztalig, és betekintést nyerhettek a fenntarthatóság alappilléreibe, a természetben lévő 

együttműködési modellekbe is. 

 

    
 

Az előadásokat színesítették a kis- és nagycsoportos foglalkozások: ötleteket gyűjtöttek a kert 

különböző tanulási területeken történő felhasználásának lehetőségeire, környezettudatossággal 

kapcsolatos projekt terveket készítettek, a gyakorlatban tapasztalhatták meg a kooperatív tanulás 

alapjait és tervezésének mérföldköveit. Fontos gyakorlati eleme volt az élményszerzési, tanulási 

lehetőségek összegyűjtése, illetve a tanulásszervezés, gyakorlati oktatás alapjai a kertben. A 

gyakorlatban is megismerték a szakértői játék alkalmazási lehetőségeit a környezettudatos 

gondolkodás kialakításában. A kertépítés, tervezés kapcsán tervrajzokat és maketteket készítettek és 

megismerkedtek a növények gondozásában, komposztálásban, stb. rejlő nevelési-oktatási 

lehetőségekkel is. 
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A képzés zárásaként követelmény volt egy-egy portfólió készítése, mely az ott készült anyagok 

rendszerezéséből összeálló, iskolákra szabott éves tanmenet összeállítása volt. Az első csoport 

minden résztvevője részletesen kidolgozott, alapos portfóliót készített és azt határidőben 

benyújtotta, így a képzést mindenki sikeresen elvégezte. 

 

 
 

A kitöltött elégedettségmérők alapján elmondható, hogy a résztvevők leginkább az oktatók, 

gyakorlatvezetők munkájával, szaktudásával voltak megelégedve. A képzésnek külön hasznára vált, 

hogy résztvevői között szinte nem is lehetett találni azonos szakterületű tanárokat, így még inkább 

erősíteni lehetett a tananyagot a szakterületek közti összefüggések felfedezésével. A 

visszajelzések alapján a 30 pedagógus egy nagyon sokrétű, színes képzésen 

vehetett részt, ahol az elsajátított holisztikus szemlélet segített nekik 

kitekinteni saját szakterületükből, a kertet felhasználva a különböző 

tudásokat egy egységben látni és megtanulni átadni is.  
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További pillanatképek a képzésekről:  

 

    
 

    
     

 


