A KERT MINDENKIÉ
Az iskolakertben rejlő lehetőségek egy
Erasmus+ projekt tapasztalatainak tükrében
2022. augusztus 25. 15:00 óra
Interaktív online bemutató (Zoom webinárium)

Hogyan tanítsunk természettudományos ismereteket
a rajz eszközével? – A papír és ceruza csodája a digitális korban
Milyen egy matekóra a kertben? – A törtek és zöldségek varázslatos világa
Hogyan épül fel a répa marketingje? – Piackutatástól a csomagolástervezésig kiskamaszokkal
Miként válhat az iskolakert a befogadás eszközévé? – Nagyszerű lehetőségek
közösségépítésre, fókuszban SNI-s és nem SNI-s gyerek kapcsolata

Előadók:
Gulya Nikoletta
a Kelenvölgyi Általános Iskola tanára, az ELTE Neveléstudományi Intézet Phd hallgatója,
a Pedagógiai Innovációk és Társadalmi Esélyek Kutatócsoport tagja, inkluzív neveléssel
és társadalmi szemléletformálással kapcsolatos programok megvalósítója

Pető Zsuzsa
a Kézenfogva Alapítvány szakmai munkatársa, tréner, SNI-s gyerekek családjaival dolgozó családterapeuta, képződő mentálhigiénés szakember

A projekt magyar nyelvű leírása:
www.kezenfogva.hu/kert
A projekt angol nyelvű oldala:
www.yard4all-project.org

A program online és ingyenes.
Kérjük, regisztráljon az eseményre itt:
forms.gle/poyUdLYAVptbCPma6

Az iskolakert nem csak biológiaórán hasznos helyszín, és nem csak akkor,
ha a diákok indokoltan akarnak kint lenni tanóra alatt.

Az iskolakert olyan világ, amely kifejezetten alkalmas
• élő és alkalmazható tudás átadására, konkrét tantárgyi ismeretek feldolgozására
(természetismeret, matematika, biológia, földrajz tananyag)
• a természettudományok szerethetőségének, életszerűségének megtapasztalására
bárki számára alkalmazható rajztechnikák a megértés szolgálatában, mérési
és megfigyelési módszerek tanulási céllal
• informális tanulásra – fenntartható kertgazdálkodás vetéstől betakarításig,
mini termelői piac szervezése, a tanulási kézzelfogható eredménye
• közösségépítésre, az SNI-s és nem SNI-s gyerekek felszabadult és sikeres
együttműködésére - mindenki megtalálhatja a neki való feladatot,
megmutathatja tehetségét
• másfajta kapcsolódásra és örömteli kinti tevékenységek végzésére.

Az Erasmus+ program támogatásával megvalósuló A KERT MINDENKIÉ –
YARD4ALL projekt során a Kézenfogva Alapítvány partnereként
a Kelenvölgyi Általános Iskola tanárai nemzetközi csapatban vettek részt
oktatási anyagok kidolgozásában és tesztelésében.

Inspirációként adjuk át tapasztalatainkat mindazon tanárok,
diákok, szülők és érdeklődők számára, akik
• iskolakertet terveznek és információkat gyűjtenek
• többet is kihoznának a már meglévő iskolakertből
• új ötleteket keresnek az új tanévre
• gyakorlaton keresztül szeretnék közelebb vinni tanítványaikhoz az elméletet
• elkötelezettek az inkluzív oktatási szemlélet mellett, és ehhez keresnek
jógyakorlatokat
• érdeklődnek bármely téma iránt.

PROGRAM
15:00 – 15:15 A KERT MINDENKIÉ Erasmus+ projekt bemutatása,
előadók bemutatkozása
15:15 – 15:35 Az iskolakert szerepe az befogadó oktatásban, a kortárstámogató modell (IO2)
15:35 – 16:15 A KERT MINDENKIÉ projekt kézikönyvei interaktív gyakorlatokon keresztül
• Útmutató matematikai ismeretek átadásához (IO4)
• Útmutató a rajz, mint eszköz alkalmazásához a természettudományos ismeretek átadása során (IO5)
• Marketing útmutató gyerekek számára (IO3)
16:15 – 16:30 Kérdések & Válaszok

