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A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara 

tisztelettel meghívja Önt 

az EFOP-3.4.3-16-2016-00016  
" A.4. KÁRPÁT-MEDENCEI OKTATÁSI TÉR KIALAKÍTÁSA" 

ALPROJEKT  
keretében megrendezett workshopra. 

Iskolakert és hagyományőrzés 
 

Előadó(k): dr. Halbritter András Albert (Széchenyi Egyetem), Papp 
László és Pauliczky Nóra (Iskolakertekért Alapítvány), Csüllögné Balogh 

Judit (Csongrádi Széchenyi István Ált. Isk., Szelesné Kása Ilona 
(SzínesKert, Lakitelek), Géber József (Felpéci Tájház), Korda Edit 

(Dereski Alapiskola, SK), Crnikovic Gábor (id. Kovács Gyula Ált. Isk., 
Bácskossutfalva, SR), László Csongor (Kiskertész Program - Hargita 

Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete), Petrcsákné Fonó Andrea 
(Sajókazai Gézengúz Napköziotthonos Óvoda) 

 
 

Időpont:  
2021. április 8. 16:00-18:30 óra  

Helyszín: Microsoft Teams (böngészőből is megnyitható, a 
linket a regisztrálóknak elküldjük) 

 
Regisztráció (április 6-ig): 

https://forms.gle/3wGudL3QUazhzPkV6 
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A hazai neveléstörténetben az iskolakert szinte egyidős a természeti környezet 
tanításával. Újjászületését világszerte és hazánkban is a környezeti nevelés, 
fenntarthatóságra nevelés hozta el, mint hatékony, könnyen megvalósítható oktatási 
teret. Az iskolakert ugyanakkor időigényes a pedagógus és az iskolai helyi tanterv 
számra. Ezért sokszor célszerű az iskolakerti tevékenységeket, az általuk megvalósuló 
elsősorban fenntarthatóságra nevelést más témákkal összekapcsolni és így integráltan 
könnyebb a szükséges időkeretet biztosítani. Egyik ilyen téma a hagyományőrzés: a 
néphagyományban megjelenik a hagyományos ökológiai tudás és a fenntarthatóság 
számtalan gyakorlati példáját nyújthatja a mai gyermekeknek. Különösen a külhoni 
iskolákban jár előnyökkel a kulturális identitás fejlesztésében nélkülözhetetlen 
hagyományőrzés – és ezen belül a mezőgazdasági hagyományoké – összekapcsolása 
a természeti élményt adó iskolakerttel. A fórum során az iskolakert és a 
hagyományőrzés összekapcsolásának előnyeit, az Iskolakert-hálózati 
tudásmegosztását ismertetik előadóink (Halbritter András, ill. Papp László és 
Pauliczky Nóra), majd néhány magyarországi és külhoni iskola, óvoda jó gyakorlata 
mutatkozik be. A fórum elsősorban (de nem kizárólag) pedagógus célközönségnek 
szól. 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

(további információ a halbritter.andras@sze.hu emilcímen kérhető) 


