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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Fontosnak tartottuk, ha a tanulók tapintható, átélhető formában, tapasztalati úton 

ismerkednek a kertészkedéssel, a növényekkel. Olyan ismeretekhez juthatnak, 

amelyeket csak tankönyvekből nem lehet megtanulni. Megtapasztalják a fiatalok, hogy 

a növény is élőlény, ezért ennek megfelelően kell vele bánni. Bár a gyönyörű virágok a 

termő gyümölcsök, friss ropogós zöldségek mindenkit elbűvölnek. A pedagógusnak 

figyelni kell arra, hogy mérgező növényt, erős hatású gyógynövényt valamint szúrós, 

ragadós, egyszóval mérgező és sérülést okozó növényeket kerüljük el. Valamint ezekre 

a veszélyekre fel kell hívni a tanulók figyelmét. Célunk volt, hogy megvizsgáljuk és 

leírjuk, miként lehetséges kertpedagógia, kertterápia segítségével fejleszteni a 

tanulásban akadályozott fiatalokat. Hogyan fejleszti ez a módszer a fiatalok 

szocializációs képességét. Figyelemmel követtük, hogyan fejti ki a kertészkedés 

csapatépítő, közösségformáló hatását. Az együtt végzett hasznos munka hogyan segíti a 

különböző hátrányokkal, akadályokkal, fizikai és mentális sérülésekkel küzdő diákokat 

abban, hogy elfogadják mind a maguk, mind társaik problémáit. Egymást elfogadva, 

segítve, támogatva végzik a kertészeti tevékenységeket, miközben sokat fejlődnek mind 

fizikálisan, mind mentálisan, valamint kommunikációjuk és társaikkal való kapcsolataik 
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terén is sok pozitív változást figyeltünk meg. Számos pozitív élmény ad erőt ahhoz, 

hogy a nehézségek ellenére is – hiszen a fiatalokat tanítani nem könnyű feladat – örömet 

nyújtson a tanulásban akadályozott fiatalok oktatása. Összességében elmondható, hogy 

a kérdőíves vizsgálat értékeléséből kiderült: a tanulók jelentős többsége úgy gondolja, 

hogy a kertészeti tevékenység megnyugtatja! A legtöbb tanulóra pozitív módon hat a 

kertészkedés, a kertterápia. Jótékonyan hatott társas kapcsolataikra is, az önállóságukra, 

valamint önbizalmukra, és sokan szeretnének kertészként dolgozni az iskola befejezése 

után is. 

 

Kulcsszavak: kertészet, pedagógia, kertterápia, akadályozott fiatalok, 
közösségfejlesztés, kommunikáció 

 

BEVEZETÉS 

 

Hazánk egyes speciális középiskoláiban 15-24 éves, mentálisan vagy fizikálisan 

akadályozott fiatalok kertészettel kapcsolatos elméleti és gyakorlati oktatása zajlik. 

Tapasztalható, hogy a tanulókra milyen pozitív hatással van a kertészkedés, a 

növényekkel való foglalkozás. Sok esetben olyan tanulókra is nyugtató hatással van a 

növényekkel való bánásmód, akik nehezen illeszkedtek be csoport- vagy 

osztályközösségbe, esetleg nehezen tudták teljesíteni a tanulmányi követelményeket. 

Megfigyeléseink szerint a tanulókra jó hatást gyakorol a kertészeti munkafolyamatok 

végzése azért is, mert egy elszigetelt, nyugodt környezetben, légkörben végzik a 

kertészkedést (például üvegház, tankert). Mindez megnyugvást hoz az életükbe, 

jótékonyan hat egyéb mindennapi tevékenységükre, hiszen a kertészkedés jót tesz 

testnek, léleknek egyaránt. Mindennek számos oka lehet (Cornell 1998). A növények 

zöld színe nyugalmat áraszt, illatukkal pozitívan hatnak az ember lelkére, egészségére, a 

kertekben, szaporító házakban csend uralkodik, és még sorolni lehetne az eltérő 

környezeti hatásokat. A különböző aromás növények illatukkal, illóolajukkal 

gyógyítanak, nyugtatóan hatnak az emberi szervezetre. A növények különböző 

alakjukkal, színekkel, formájukkal, textúrájukkal fejlesztik a tanulók kognitív és érzelmi 

funkcióit (Lükő 2003). Szeretnék konkrétan rámutatni arra, hogy a tanulásban 

akadályozott fiatalok állapota, fejlődése és életminősége hogyan fejleszthető a 

kertpedagógia segítségével. Mindehhez az elmúlt évek tapasztalatait dolgoztuk fel, 
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továbbá saját vizsgálatként, a kérdőíves kikérdezés módszerét választottuk, mert így 

gyors és pontos választ kaphattunk a legfontosabb kérdésekre. 

 

IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

A szociális helyzet változása az utóbbi 50 évben Magyarországon 

A 20. században, főleg a második felében, Magyarország igen jelentős társadalmi, 

gazdasági és szociális változásokon ment keresztül. A második világháború után 

lehetőség volt a polgárosodás kiteljesedésének esélyére, legalábbis egy rövid ideig. A 

hatvanas évek végétől kezdetét vette egyfajta felemás polgárosodás, a szocialista 

kispolgárosodás, egy kettős társadalmi struktúra kialakulása. A rendszerváltozás 

következtében a kilencvenes évek alapvetően a modern polgári berendezkedéshez való 

visszatérés jegyében zajlottak. Közvetlenül előtte, a nyolcvanas évek elején, a 

társadalom szerkezetében jelentős mértékben érvényesült a duálissá váló gazdaság 

társadalmat rétegező szerepe. A nyolcvanas évek utolsó harmadában, a felmérések 

szerint, az éves GDP negyede-harmada keletkezett a rejtett gazdaságban. Lényegét 

tekintve a gazdaságra korlátozódó polgárosodás kezdetének és kibontakozásának 

időszaka volt. A következő fontos korszak a kilencvenes évek közepe. Ekkor már 

megfigyelhetők a rendszerváltás szerkezeti hatásai. A jövedelemtermelésre alkalmas 

tulajdon birtoklása vagy hiánya fokozatosan meghatározó tényezővé vált (URL1). A 

rétegződés különböző formában érvényesülhet. Közülük néhányat kiemelve: megfelelő 

lakáskörülmények, megfelelő étrend, tanulás, megfelelő társas támogató rendszer, 

veszélyektől mentes, kiegyensúlyozott fizikai és társas környezet, a diszkriminációtól 

mentes intézményekhez, forrásokhoz való hozzájutást, megfelelő egészségügyi ellátás. 

A rétegződés során keletkező szegénység sokrétegű jelenségnek tekinthető. Egyes 

családok nem képesek elhagyni azt a lakóhelyet, amely nem kínál számukra kiutat, 

hiszen nincsenek munkahelyek, amelyek lehetővé tennék a munka világába való 

beilleszkedést.  A kilátástalan élethelyzethez társul a mindennapi küzdelem a 

fennmaradásért, ami aláássa a szegények egészségét, a súlyos mindennapi stressz. 

Mindezzel társulhat az esetleges munkanélküliség és alkoholizmus (Ferge és Darvas 

2010). Fentiek említése azért fontos, mert a tanulásban visszamaradott gyermekek egy 

része ilyen háttérből indult. 
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A tanulásban akadályozott fiatalok jellemzői 

Ha a tanulási korlátokat súlyossági fokozat szerint állítjuk sorba, akkor a legenyhébb a 

tanulási nehézség, utána következik a tanulási zavar, majd a legsúlyosabb a tanulási 

akadályozottság (Gordosné 1992). A tanulási zavar jellemzői: a diszlexia, mint olvasási 

nehézség; diszgráfia, mint írással kapcsolatos problémák; valamint diszkalkulia, azaz 

számolási nehézség. A tanulási zavar kezelése: fejlesztő eljárásokkal, segítő és fejlesztő 

oktatással, terápiás eljárásokkal, koncentrációs tréningekkel oldható meg (Takács 2001), 

súlyosabb esetekben gyógyszeres kezelésre is van példa. Leginkább a tanulási 

akadályozottság jellemzőit kell számba venni. A tanulásban akadályozott fiatalok közé 

tartoznak azok, akiket, sajátos nevelési igényük miatt, többnyire elkülönítve iskoláznak 

be. Régen kisegítő iskolának nevezték. Ma speciális, készségfejlesztő általános-, és 

középiskolákba lehet beiskolázni a tanulásban akadályozott gyermekeket. Ők az enyhén 

értelmi fogyatékos tanulók, és ezt a tanulási képességet vizsgáló szakértői és 

rehabilitációs bizottság állapítja meg. A teljes tanköteles népesség 2-3 % teszik ki. A 

tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok is, akik idegrendszere valamely 

biológiai, genetikai okokból gyengébb teljesítőképességgel működik, valamint 

kedvezőtlen környezeti hatások miatt tartós, átfogó, maradandó tanulási képesség zavart 

mutatnak, ami nemcsak egyes területekre koncentrálódik, hanem az egész agyi 

képességstruktúrára jellemző (Illyés 2000). A tanulásban akadályozott fiatal 

kortársaihoz képest elmarad észlelésben: az egyensúlyrendszer zavarai, térészlelés és 

téri tájékozódás zavarai; taktilis rendszer zavarai: felszíni ingerek zavarai, ami úgy 

mutatkozik meg, hogy a tanuló kellemetlennek érzi, hárítja a taktilis ingereket, tehát 

kerüli a tapintást, a másik véglet, amikor a tanuló folyton keresi a bőrére ható ingereket, 

így szinte lóg a felnőtteken. A belső érzékelés zavarai: másképp érzékel dolgokat, 

másképp reagál a környezetére, mint az elvárt lett volna, a saját testének észlelési 

hiányai miatt. Auditív rendszer zavarai: hallással kapcsolatos hiányosságok, úgymint 

nagyothallás, a beszédhangok sorrendjét nem jegyzi meg, nem tudja, melyik irányból 

jön a hang. Vizuális rendszer zavarai: alak-háttér zavar, gyengelátás, látótérkiesés, betűk 

sorrendjének felcserélése, egyes betűk felismerésének nehézségei. A centrális aktivitás 

és a tartós figyelem zavarai: a fiatal hamar elfárad, figyelmetlen, feledékenység, nem 

tudja a betűhöz a megfelelő hangot társítani. Az izomtónus zavarai: hipotónus – túl 

alacsony szintű izomfeszülés, gyakran az izomzat gyenge, erőtlen. Hipertónus – túl 
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magas izomfeszülés: izmai feszültek, görcsösek; minkét esetben csökken a 

gyermekmozgás igénye, mozgása nehezített az átlaghoz képest. A nagymozgások 

zavarai: testtartásban, állásban, egyensúlyban mutatkoznak zavarok, rosszul működő 

reflexek. A finom-motorika zavarai: kéz, kar és az ujjak izomzatának fejletlenségei, 

melyek remegés, izomgörcsök formájában is jelentkezhetnek. A cselekvés tervezésének 

és irányításának zavarai: fejletlen testséma, bizonytalan testfogalom Jobb, bal irányok 

bizonytalansága, nehézségek jelentkezhetnek a ritmikus mozgások területén is. Szociális 

és érzelmi területek zavarai: gyakran mutatkozik levertség, szorongás vagy éppen 

ellenkezőleg: féktelenség figyelhető meg a tanulásban akadályozott fiatalok érzelmi 

életében (Englbrecht és Weigert 1999). 

 

A kertpedagógia fogalma, története, hatása 

A kert egy apró szelet a természetből. Ahol megfigyelhetjük az élőlényeket és 

életfolyamataikat, a víz körforgását, az évszakok metamorfózisát. Mai életünk 

számtalan műszaki találmánya ellenére kevés számú, a természetet fürkésző, annak 

megismerésére irányuló törekvés van. A modern világunkban, mindennapjainkban nincs 

jelen a természet-közeli élet. A kert, még ha kicsiny is, a természetet hozza közel a 

modern emberekhez. A kertben, ligetben, parkokban a gyermekek figyelemmel 

követhetik az ok-okozati összefüggéseket, megfigyelhetik a természetben történő 

változásokat. Az elvetett mag kikelésekor megfigyelhetjük az új élet kialakulását, 

fejlődését. A növények érésekor a tenyészidőszak végén a letermett növények által 

megismerik a természet körforgását: az elmúlását is. A kertpedagógia lényege, hogy a 

testet-lelket karban tartó kertészkedést népszerűsítse, ami az egészséges életmódra 

neveléssel szoros kapcsolatban van. A kertpedagógia hazánkban még kevéssé ismert. 

Az angol nyelvű országokban „garden based education”, vagyis „kertre alapozott 

oktatás” néven ismerik. Ez a fogalom az a kertben, természetben, arborétumban, 

gyűjteményes kertekben élő növényekkel, terményekkel, növényi részekkel való 

ismerkedést jelent. Nem mindig van lehetőség arra, hogy ezeket a foglalkozásokat a 

természetben tudjuk megtartani: ekkor ezek a foglalkozásokat a tanteremben is helyet 

kaphatnak. Természetesen megfelelő előkészítés és felkészülés után. A kertpedagógia 

célja a természet és a termesztet növények megismerése, a kertészeti munkafolyamatok 

bemutatása, megtanulása, gyakorlása (Babinszky 1969). A kertpedagógiai foglalkozások 
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által javul a szem- és kézkoordináció, a figyelem irányítása és megtartása, a 

problémamegoldó és megfigyelőképesség. Jótékony, fejlesztő hatással van a tanulásban 

akadályozott fiatalok fejlesztésében. A kert hidat képez a város és a természet között, a 

kertpedagógia pedig megtanítja használni a kertet, mint eszközt, a természethez való 

visszaforduláshoz.  Nagy előnye a kertpedagógiának, hogy az általunk megtermesztett 

ehető növények, vagyis a befektetett munka közelebb viszi a fiatalokat az egészséges 

táplálkozáshoz (Szalontai 2015). 

 

A tankertek kialakulása, történeti áttekintés 

Először a kolostorokat körülvevő kertekről, a kertészkedő szerzetesekről szeretnék 

említést tenni. A kolostorok a középkori emberek, települések meghatározó szellemi 

központjai voltak. Nemcsak műveltségükről, de fűszer-, gyógynövény, gyümölcstermő 

növény ismereteikről, önellátó gazdálkodásukról évszázadokra visszamenően maradtak 

fenn feljegyzések, de az ő munkálkodásuk még nem szolgálta széles körben az oktatást. 

Azonban az úgynevezett laikus barátok önkéntes munkájuk során szívesen átadták 

növénytermesztési tapasztalataikat, rendszeresen végeztek oktató tevékenységet a 

lakosság körében. Európán belül létesült néhány tankert, gyermekkert, de a 

természettudományos oktatásnak ez a módja nem terjedt el az általános 

iskolarendszerben. Linné botanikai munkásságának hatására, 1753 után azonban épült 

néhány bemutatókert, ahol a növényrendszertan alapjait tanították. Az új elméletek és 

meghatározó felfedezések hatására az 1700-as évek végétől Európában sok helyen 

bevezették a gimnáziumokban a természettudományok oktatását, az általános 

iskolákban pedig alapozó jelleggel a természetismereti órákat. Erre az időszakra 

tehetjük azt, amikor igény jelentkezett a tankertek létesítésére, hogy a bemutató 

anyagok (növények, tó, méhes) helyben biztosítva legyenek. A gimnáziumi tankertek 

leképezték a tudomány akkori állását és másolták a botanikus kertek tematikus 

felosztását. Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1868. évi népoktatásról 

szóló törvénnyel, a tankötelezettség (hatosztályos elemi iskola) bevezetésével együtt, 

kötelezővé tette a gazdasági gyakorlatok bevezetését. Az iskolakert szerepét a 

mindennapi életre nevelésben és a gyakorlatias tapasztalatszerzésben határozták meg. 

Hazánkban hagyománya van a kertpedagógiának, az iskolakertnek, a kertkultúrának, de 

a törvényhozók, a praktikus ismeretek átadása mellett, az általános műveltség 
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megalapozását is lényegesnek látták. A tanítóképzőkben is kötelezővé vált az iskolakert 

kialakítása és a kertészeti oktatáson való részvétel, mely más tantárgyak keretein belül 

vagy önálló órák során tartottak meg. Az 1905. évtől miniszteri rendeletek szabályozta, 

hogy a tanítóképzők hallgatói több gyakorlati képzésben részesüljenek, majd 1906-ban 

bevezették a „Kertészeti, gazdasági és háztartási gyakorlatok” című új tantárgyat. 

Mindebből jól láthatjuk, hogy az első világháború előtt virágoztak hazánkban az 

iskolakertek. A korabeli könyvek, újságcikkek, jelentések szerint a két világháború 

között tovább működtek, sőt még fejlődni is tudtak. Sajnos a második világháború során 

a tankertek is részben megsemmisültek. Ennek ellenére hazánkban is több helyen 

továbbműködtek (50-es és 60-as években is), valamint külföldön is számos helyen, ahol 

a mindennapi oktatás részét képezték a kertészeti foglalkozások. Az Egyesült 

Államokban egyre népszerűbbek a szabadban kialakított tantermek. Hazánkban is 

találunk jó példát: a Waldorf-pedagógia aktívan használja a kertet. A Waldorf-

iskolákban a hatodik osztálytól heti rendszerességgel kötelező a Kertművelés nevű 

tantárgy, melynek keretein belül a gyermekek elméleti tudásra és gyakorlati 

tapasztalatokra tesznek szert, végül összefüggésében látják környezetünk folyamatait. 

Manapság a frontális oktatási forma terjedt el az iskolákban, csoport-munkára sajnos 

ritkán van lehetőségük a gyermekeknek. A tanulás társas körülmények között könnyebb, 

lehetőség van a csoportmunka során nem csak a tananyag, de egymás megismerésére is. 

A társakhoz való alkalmazkodás, kommunikáció, szocializáció valósulhat meg. Ezáltal 

az együttműködési készség, a közös élmények felidézése során pedig a megértő- és 

befogadó készség fejlődik (Winkel 1993). 

 

AZ ISKOLAKERT MOZGALOM BÉKÉS MEGYÉBEN 

 

Tessedik Sámuel tevékenysége, szorgalma a mai napig példaértékű és meghatározó. 

Tessedik Sámuel szarvasi evangélikus lelkész, jeles pedagógus és agrártudós 

szorgalmazta, hogy a társadalom minden rétege a szükségleteinek megfelelő ismereteket 

megkaphassa az iskolától. E gondolat jegyében hozta létre 1779-ben Szarvason Európa 

első számú gazdasági szakiskoláját. Ezen iskolatípus gazdag tapasztalatait nemcsak a 

többi mezőgazdasági jellegű intézet vette át, hanem néhány év múltán az ipar- és 

kereskedelmi oktatással foglalkozó intézetek is. Munkássága három nagyobb területre 
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terjedt ki: a gazdasági szakoktatás, a mezőgazdasági termelés gyakorlati fejlesztése és 

az elméleti-szakirodalmi tevékenység. Az iskola felállításában egyéni-pedagógiai 

hajlamain és a külföldi példákon kívül jelentős szerepe volt az 1777-ben kiadott Mária 

Terézia-féle Ratio Educationis ösztönző hatásának. Az iskola valójában három fő részre 

tagolódott: az elemi vagy népiskolai tagozaton az általános alapismeretek, a másikon a 

mezőgazdasági, végül a harmadikon a műipari ismeretek részletes elsajátítása került az 

oktatás előterébe. Az utóbbi két tagozatban a természettudományi és gazdasági jellegű 

tárgyakra helyezték a súlyt. A tanítás nyelve a tananyag jellegétől, illetve a tanulók 

anyanyelvi összetételétől függően ugyancsak változott. A tankönyvek jelentős részét 

maga Tessedik írta. Az iskolát könyvtár, laboratórium, szemléltető gyűjteménytár és 

tankert egészítette ki. Az elméleti tantárgyak tanítása mellett nagy súlyt helyezett a 

gyakorlati oktatásra. A munkára és munkával való nevelés első hazai szószólója, egyben 

gyakorlati megvalósítója volt Tessedik. Fontosnak tartotta a szakmai gyakorlatot. Azt 

vallotta, hogy mindaz, amiből a gyakorlat és tapasztalás hiányzik, többnyire csak 

szavakban való üres bölcsesség, a gyakorlat a legjobb tanítómester, igazi gazdákat az 

formál. Iskolája azonban nem csupán a tanulni vágyó parasztfiatalokat segítette hozzá a 

szükséges ismeretekhez. Felsőbb fokú képzésével ellátta a leendő néptanítók gazdasági 

továbbképzését, de el lehetett sajátítani itt a gazdálkodás vezetéséhez, ahogy később 

mondták: a gazdatiszti teendők ellátásához szükséges alapismereteket is (Ruzicskay 

1992). A következő meghatározó középfokú agrárképzés Orosházához kapcsolódik. Az 

Orosházi Kossuth Lajos Mezőgazdasági Középiskola Orosháza első középiskolájának, 

és az ország első mezőgazdasági, érettségi bizonyítványt is adó középiskolájának 

alapítása 1922-re tehető. Az elődje, amiből kinőtte magát, a 1890-ben alapított 

fiúpolgári, 1892-ben a leánypolgári iskola. Az orosházi polgári iskolában 

megalakulásától kezdve jobban megmutatkozott a mezőgazdasági jelleg, mint az ország 

többi polgári iskolájában. Az iskola hatholdas állami kertet kapott mezőgazdasági 

gyakorló terület céljára. Az ún. Kertgazdasági Tanszék vezetésével és a gyakorlati 

oktatásra szolgáló kert és szőlőgazdaság létesítésével a földművelésügyi miniszter Szász 

Józsefet bízta meg. Az 1896-97. tanévről készült iskolai értesítő címe: Az Orosházi M. 

Királyi Állami Kertgazdasági Szakoktatással összefüggő Polgári Fiú és Leányiskola. Az 

iskola a gazdálkodóknak téli előadásokat szervezett általános közismereti és 

mezőgazdasági témákból (Babinszky 1969). 1912-ben az addigi hatosztályú polgári 
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iskola a vallás- és közoktatásügyi miniszter 103.123/1912. számú rendelete alapján 

külön tantervvel hétosztályú kísérleti reform polgári iskolaként folytatta munkáját. Az 

iskola mezőgazdasági jellege tovább erősödött. Az óratervben a mezőgazdasági és 

kertészeti gyakorlatok szerepeltek, amely azt jelentette, hogy az iskola minden osztálya 

hetenként legalább egy délután a kertben vagy a gazdaságban dolgozott. 1913-ban 

Orosháza község 30 kat. hold földet adott az iskolának a gyakorlati oktatás céljára. Ettől 

kezdve a kertésztanáron kívül gazdasági tanár is dolgozott az iskolában. A 

mezőgazdasági gyakorlatok a tangazdaságban, a kertészeti gyakorlatok pedig a kertben 

folytak. A mezőgazdasági gyakorlatok anyaga a föld megmunkálásának, a növények 

termesztésének, az állatokkal való foglalkozásnak, a gépek megismerésének és 

kezelésének köréből álltak. A kertészeti gyakorlatok a konyhakertészetet, a 

díszkertészetet, a fatenyésztést, a gyümölcstermesztést és a szőlőművelést ölelték fel. A 

reform polgári iskolaévről évre sikeresebben látta el a mezőgazdasági oktatási feladatát. 

Nagy gondot okozott azonban, hogy minősítést nem adhatott. A minősítési jog 

megszerzéséért az iskola és a község küzdelmes harcot folytatott. Majd 1922 Magyar 

Királyi Állami Felső Mezőgazdasági Iskola néven szerepel. Az 1934-35. tanévtől 

vezették be a gyakorlati érettségit. A vizsgát a tangazdaságban tartották. A jelöltek két 

feladatot kaptak: egyet a kertészetből vagy növénytermesztésből, egyet pedig az 

állattenyésztés témaköréből. A gyakorlatot a valóságban kellett elvégezni. Orosháza 

község az új iskolaépület építésére 3600 négyszögöles telket ajánlott fel. A tervek 

elkészültek, az építési költségek túlnyomó része is biztosított volt. Az elképzelések 

szerint 1940-ben az új épületben kellett volna a tanévet elkezdeni. A háború miatt 

azonban az építkezés addig el sem kezdődött. A két világháború között csak fiú tanulói 

voltak a mezőgazdasági középiskolának, azonban 1946-tól leányok is tanultak az 

iskolában.1945. augusztus 1-től az addig a Vallás- és Közoktatási Minisztérium 

főhatósága alá tartozó orosházi mezőgazdasági középiskola a Földművelésügyi 

Minisztériumhoz került. Az orosházi iskola mezőgazdasági középiskolaként működött 

tovább, s megoldódott az alapítástól mindig visszatérő gondja, a végleges elhelyezése az 

iskolának. Az új épület 1948-ban készült el (Babinszky 1969). Békésnek szintén jelentős 

hagyományai vannak a mezőgazdasági képzésben. Békésen a gazdasági ismétlőiskola 

1902-ben alakult meg, melynek megszervezésével Farkas Gyula szaktanítót bízták meg. 

Farkas Gyula 1902-1932 között, mint igazgató működött. Farkas Gyula nevét az iskola 
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2011-ig viselte, 2011. szeptember 1. óta pedig a Békés Megyei Tisza Kálmán 

Közoktatási Intézmény békési egységeként funkcionált, 2015. szeptember 1-től a Gál 

Ferenc Főiskola bázisiskolájaként működik. Sokféle mezőgazdasági képzés zajlott az 

elmúlt évtizedek óta például öntözéses gépész, képesített növényvédő, általános 

állattenyésztő, mezőgazdasági gépész, stb. Az iskola alapításától fogva tankert segítette 

a tanulók gyakorlati ismereteinek elsajátítását. Korabeli leírásokból illetve a régi 

fotókon jól látszik, hogy az iskola régi épületét körülöleti a tankert, melyet a tanulók 

nagy szorgalommal, gondoznak, ápolnak. Később, ahogy az iskola egyre több épülettel 

bővült, a kert egyre hátrább került a Körös holtágának kanyarulata mellé, ahol ma is 

gondozott, ápolt tankert található, zöldségeskert, melyben egy fólia sátor is található. 

Gyümölcsös és szőlő ültetvény is segíti a tanulók munkáját, a tanulását és 

kikapcsolódását (Galavics 2000). Elmondások alapján az 1960-70-es években a 

gyakorlókert egy részét a város általános iskolásai művelték technika illetve 

természetismeret órákon (URL2). Mezőgazdasági képzés említhető még a szabadkígyósi 

kastélyban évtizedekig működött középfokú intézményben, ahol kertészeket képeztek, a 

kastély parkját tartották rendben, illetve ebben a parkban alakították ki a tankertet 

üvegházzal. Néhány ével ezelőtt az itt folyó képzés megszűnt. Gyulán évtizedekig 

működött a Mohácsi Mátyás nevét viselő középiskola, ahol dísznövény- illetve 

zöldségkertészeket képeztek. Megyénkben még Gyomaendrődön és Kétegyházán 

működik ma is mezőgazdasági képzést nyújtó középiskola. 

 
ANYAG ÉS MÓDSZER 

 
Az iskola bemutatása 

A KLIK Békéscsabai Tankerület Esély Pedagógia Központ Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola. Békéscsaba, Vadháti út 3. Szakiskola és 

Készségfejlesztő Iskola. Békéscsaba, Ligeti Károly. sor 1. Intézményt vezető: Szabó 

Éva (1. ábra. KLIK Békéscsabai Tankerület Esély Pedagógia Központ Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola). Intézményünk több célú köznevelési 

intézmény. Itt nevelkednek az óvodás gyermekek és tanulnak az általános iskolás 

diákok. Szakképző intézményünk a Szakiskola Készségfejlesztő Iskola, amelynek 

vezetője: Fejes-Povázsay Teodóra. A Széchenyi ligetben található. Megyei 

intézményként Békéscsaba járás településeiről, vonzáskörzetéből várja azokat, akik a 
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speciális oktatás keretében folytatják középiskolai tanulmányaikat. Szép, csendes 

környezetben történik a tanulók pálya- és szakmaorientációja, illetve szakképzése, 

speciális készségfejlesztése. A következő szakmákat oktatják: kerti munkás, virágkötő, 

szobafestő (festő, mázoló, tapétázó), kőműves és hidegburkoló, szociális ápoló, ápolási 

asszisztens, konyhai kisegítő, szakács, népi kézműves (szőnyegszövő szakirány), 

kertész, parkgondozó. Az oktató-nevelő munka specialitásai, szakképzés feladata: A 

tanuló felkészítése felnőttkori lehetőségeire, valamint a munkapiacon történő 

elhelyezkedésre, esetleg az integrált munkavégzésre az iskola fő feladata. Valamint 

fontos az ökológiai termesztés iránti érdeklődés növelése (Kézy és Varga 2007). Az 

értelmileg akadályozott fiatal felnőtt oktatása- nevelése-képzése a következő területekre 

terjed ki: a legáltalánosabb élethelyzetekben történő eligazodásra, helyes cselekvésre; a 

szükséges segítség igénylésére és elfogadására; társas kapcsolatok kialakítására és 

fenntartására; egyszerű munkavégzésben siker elérésére; reális vágyak és célok 

kitűzésére. 
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1.ábra. KLIK Békéscsabai Tankerület Esély Pedagógia Központ Óvoda, 

Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 
Figure 1. KLIK Békéscsaba Educational District ’Chance’ Pedagogy Center, Nursery 

School, Primary School, Vocational School and Skills Development School 
 

Széchenyi liget története 

Békéscsaba város igen kevés városi szintű zöldterülettel rendelkezik, aminek oka 

elsősorban az, hogy a tizenkilencedik század végén és a huszadik század elején létesített 

ligetek, parkok, vásárterek a városfejlődés áldozatául estek. A Széchenyi-liget elődje az 

úgynevezett Epreskert volt melyet 1830-ban létesítettek. II. József idején a vármegye a 

selyemhernyó-tenyésztés előmozdítása céljából ültette be a későbbi sétakert területét 

eperfával (Morus alba L.). A város első közparkja, vagy ahogyan abban az időben 

nevezték, a „városi mulató erdőcske" 1850-ben létesült a temetőből kihasított területen. 

A Széchenyi-liget elnevezést a képviselőtestület határozata alapján 1860-ban kapta. A 
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liget első parkosítása Sztraka Ernő városi mérnök tervei alapján 1860-1875-ig készült 

el. 1876-ban kezdődött meg az újratelepítés a Körös-part (Élővíz-csatorna) menti 

nyárfasor és az akácos egy részének kivágása után, mivel ezek nem illettek bele az új 

kert telepítési tervébe. 1875-ben Felbner Imre „műkertészt" bízták meg a liget 

parkosítási munkáinak vezetésével. Ebben az évben felépült egy kisebb üvegház és kerti 

lakás is. Lischka Lipót főkertész nevéhez fűződik a ligetben ma is megtalálható idős fák 

jelentős részének telepítése, aki negyven éven át (1898-1938) munkálkodott a város 

kertészetének megalapítása, a közterek, utcák fásítása és virágosítása érdekében. Az 

1920-30-as évekre kialakult bokros, fás kert meghitt hangulatot árasztó, a városi 

közönség által igen látogatott hely lett. A ligetben öntözőhálózatot építettek, az 

öntözővizet az Élővíz-csatornából szivattyúzták. A Ligeti temető mellett hatalmas, öreg 

tölgyekből álló erdőcske állt, a „Kiserdő", amit a második világháború után sajnos 

kivágtak (2. Ábra. Széchenyi liget, saját felvétel, 2016). Rendezett útjaival, nyírott 

sövényeivel, szépen gondozott virágágyásaival vonzotta az embereket, akik pihenni, 

szórakozni, sétálni vágytak. Az öreg tölgyfák alatt Lischka Lipót időszakos 

növénybemutatókat rendezett, többek között kaktuszbemutatót, amely a növényvilág 

szépségét, a szenvedélyes gyűjtőket, és a természet kifogyhatatlan formagazdagságát 

mutatta be az érdeklődőknek. A tájképi jellegű parkban, az 1930-as években elsősorban 

honos fafajokat ültettek. Az Élővíz-csatorna partján, a régi felvételek tanúsága szerint, 

főleg fehér- és feketenyárfák, platánok néhány szomorúfűz és fűzfélék nőttek. Liscka 

Lipót halála után utódja, Gyebnár Mátyás lett a Liget főkertésze. A ligetet 1985-ben 

védetté nyilvánították, a Munkácsy Mihály Múzeum Természettudományi Osztályának 

előterjesztése révén került sor a védelemre (Kertész 1986). Az 1950-es évektől a ligeti 

terebélyes fák övezte szabadtéri színpadon könnyűzenei hangversenyeket, este mozi 

előadásokat tartottak. A pavilon területén lévő sörkert igen népszerű szórakozóhely volt. 

A liget fái alatt rövid időn át mini állatkert várta a gyermek látogatókat. Amikor a 

sörkert megszűnt, a liget látogatottsága megcsappant, csak a csendre és a jó levegőre 

vágyók keresték fel a madarak énekétől hangos zöld szigetet. A liget odvasodó fáin jó 

fészkelő helyre leltek a cinkék, baglyok, denevérek. A sörkert megszűnte után, hosszú 

éveken át, elhagyott volt a park, az utakat elvadult növényvilág vette birtokba. A 

valamikor szebb napokat látott pavilon romos állapotba került.  2007-ben eredeti 

állapotának megfelelően teljesen megújult a míves pavilon. A jelentős felújítás és 
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korszerűsítés után a régi-új épület a mellette épült új emeletes szárnnyal együtt a 

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület látogatóközpontja lett. Az épület az új külsőhöz 

új tartalmat is kapott, bázisa lett környezeti nevelési programoknak, konferenciáknak, 

kulturális rendezvényeknek.  

 

 
2.ábra. Széchenyi liget (felvétel: Berek Józsefné, 2016.) 

Figure 2. Széchenyi Park (photo of Berek, 2016) 
 

Az iskolakert bemutatása, kialakítása, története 

Az iskola abban a szerencsés helyzetben van, hogy egy gyönyörű városi parkban a 

Széchenyi ligetben található: több olyan famatuzsálemmel, amelyet a 19 század végén 

és a huszadik század elején ültettek elődeink. Az iskola udvarán csodálatos szépségű, 

óriási méretű páfrányfenyő áll, amelyet minden évszakban megcsodálunk. Fontos, hogy 

minden évszakban természetismereti séta tehető, ahol megfigyelhető az évszakok 

változása, a növények fenológiai fázisai. Tanulóink komplex élményekre tehetnek szert 

a növényzet, az időjárás, a fények, a madárhangok, virágillatok tekintetében Ezt a 

tapasztalatot a tanteremben nem adhatjuk meg, s még az iskolakert sem tud számos, a 

természetben szerzett élményt megfelelően pótolni. A Széchényi liget történetéből 

világosan kiderül, hogy 1875-ben Felbner Imre „műkertészt" bízták meg a liget 

parkosítási munkáinak vezetésével. Ebben az évben felépült egy kisebb üvegház és kerti 

lakás is, amelyben Lischka Lipót főkertész családjával lakott. A békéscsabaiak „Liska” 

bácsija közel negyven évig gondozta, ápolta, óvta és vigyázta a ligetet és Békéscsaba 

köztereit. Majd az 1960-as években önkormányzat által működtetett virágkertészet 
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létesült az egykori kertészlak és üvegházak felújításával, illetve ekkor épültek azok az 

úgynevezett hollandi ágyak, amelyekre az volt a jellemző, hogy oldalfalakat nem 

építettek, mivel talajba süllyesztve alakították ki. Ezekben az évtizedekben, a városi 

fenntartású virágkertészetben, egynyári virágpalántákat termesztettek, főleg kiültetésre 

szánták. A városi közterületek virágosítása volt a cél. Kisebb mennyiségben eladásra is 

kerültek. Cserepes virágokat szintén termesztettek eladásra. Az 1980-as évek végén a 

virágkertészet bezárt, illetve a város másik részére költözött. 1989-től 1992-ig üresen, 

feladat nélkül állt a kertészet. Idővel elhanyagolttá vált a terület. A termőföldet 

gyomnövények borították, az épületek romossá váltak, az üvegházak tönkrementek: 

főleg az üveglapok, amelyek a városi suhancok céltáblájává váltak. A hanyatlás 

időszaka után gazdára talált a volt kertészet.  A városban a kisegítő iskola néven 

gyógypedagógiai intézmény működött az általános iskoláskorú tanulók számára. Az 

iskola feladatellátásának bővülését jelentette 1977-ben a 8. osztályt végzett tanulók 

számára a megyei beiskolázású, a szakképzést biztosító továbbképző tagozat indulása. 

A törvényi szabályozás és a tartalmi változások során az iskola: Speciális Szakiskolává 

alakult és 1986-ban szakmunkásképzéssel bővült. Az iskola tanulóinak létszáma 

folyamatosan növekedett, melyet azonban az iskola befogadóképességének növekedése 

nem követett. A szakképzés megfelelő körülmények közé 1991-ben került a Széchenyi-

ligeti, önkormányzati ingatlan birtokbavételével (Hanó 2011). Melyet sok munkával az 

itt tanuló diákok főleg az építészeti szakmacsoportba tartózó kőműves és festő, mázoló 

tanulók a szakoktatók irányításával újítottak fel. Tanár, tanuló és minden itt dolgozó, sőt 

még a szülők is segíttetek rendbe tenni az épületeket és azok környezetét. 

Önkormányzati segítséggel, de főleg társadalmi munkával tették oktatásra alkalmassá a 

volt kertészet épületét. Szerencsére a kertészeti rész is életre kelt, hiszen az üvegház 

vázak még álltak ezeket üveggel illetve fóliával fedték valamint megújították az 

üvegházak fűtési rendszerét és megindulhatott a bennük növények szaporítása. 

Akkoriban az iskolában hat szakmát oktattak: segédápoló, kőműves, festő, virágkötő, 

zöldségtermesztő és zöldfelület karbantartó. Azóta is itt működik az iskola. 

Az iskola kert tulajdonképpen két részből áll. Az egyik az iskola épülettel szemben 

található. Ennek a résznek szép, rendezett parkosított udvara van. Kis kerti tóval, 

sziklakerttel, évelőágyásokkal, nyírott gyepfelülettel. Ezt a részt a parkgondozó tanulók 

tartják rendbe a gyakorlatokon. Itt található az említett óriás páfrányfenyő. Alatta kerti 



 A tanulásban akadályozott fiatalok szociális beilleszkedése kertpedagógia segítségével 

130 
 

padok és asztal található, ahol szívesen pihennek meg tanáraink, tanulóink. Ezzel 

szemben találhatók az üvegházak: négy üvegház, amelyből kettő üveggel boritok, kettő 

pedig fóliával. Az utóbbiakat fűtetlen fóliaként használatosak, alacsony hőigényű 

zöldségnövényeket termesztése történik bennük: például fejes saláta, hónapos retek, 

káposztafélék. A két üvegházban egynyári virágpalántákat és zöldségnövény-, gyógy- 

és fűszernövény-palántákat nevelnek kertész tanulóink. Az egyik üvegházban melegházi 

körülmények vannak (22-25 oC), itt találhatók a magvetések, melegigényes egynyári 

dísznövény palánták. A másik üvegházban mérsékelt körülmények vannak: 16-18 oC 

hőmérséklet. Itt edződnek a palánták tűzdelés után. Egyben itt találhatók kiszolgáló 

helyiségek: öltözök, raktárak, pincék és az emeleten kis teakonyha, valamint két 

tanterem is van. Az üvegházak mellett gyógy- és fűszernövény-ágyások találhatók: 

levendula, borsmenta, fodormenta, közönséges kakukkfű és citromfű. Az iskolánk 

tankertje körülbelül 50 m-re található az üvegházaktól. A tankert területe 3000 m2: 

egyik oldalon temető, a másik oldalon kis aszfaltos út határolja, amely a Ligeti Károly 

utca. Az útmellet ápolt medrében az Élővíz-csatorna kanyarog sajátos hangulatot és 

mikroklímát kölcsönözve a tankertnek (Kertész 1986). 

 

KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT 

 

Felmérést készítettünk arról, hogy kertpedagógia illetve a kertészkedés, a növények 

közelsége, a velük való foglalkozás, milyen hatással van a tanulásban akadályozott 

fiatalok szociális beilleszkedésének megsegítésére. 

A kizárólag papír formátumú kérdőív bemutatása: 

1. Milyen nemű? 

A,  férfi 

B, nő 

2. Hány éves? 

A, 15-18 

B,19-21 

C, 22-24 

3. Milyen szakmát tanul? 

a, kertész szakmunkás 



 BEREK J-NÉ- IVÁNCSICS J..- SZALKA É. - KOVÁCSNÉ GAÁL K. 

131 
 

b, parkgondozó 

c, virágkötő 

4. A felsorolt növények közül mi a kedvence? 

a, ibolya 

b, levendula 

c, kakukkfű 

d, rózsa 

f, egyéb……….. 

5. Milyen kerti munkát szeret a legjobban? 

a, öntözés 

b, magvetés 

c, tűzdelés 

d, ásás, 

f, betakarítás 

h, gyomlálás 

6. Szereti az illatos dísznővényeket, magas illóolajtartalmú füszer- és 

gyógynövényeket, miért? 

a, igen , mert megnyugtat 

b, igen mert jó kedvre derülök 

c, nem szeretem az illatukat 

7. Mi a kedvenc gyümölcse? 

a, alma 

b szamóca 

c dió 

d, cseresznye 

8. Milyen Szinű virág a kedvence? 

a, narancssárga 

b, lila, kék  

c, sárga 

d, piros 

f, nem szeretem a színes virágokat csak a zöld növényeket kedvelem. 

9. Milyen rendszerességgel végez kertészeti tevékenységet? 
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a, mindennap 

b, hetente 

c, havonta 

d, nem végzek kertészeti tevékenységet 

10. Az iskola előtt volt e már kertészeti tapasztalata? 

a, igen 

b, nem 

11. Szokott- e otthon kerti munkát végezni? 

a, igen 

b, nem 

12. Milyen hatással van önre a kertészeti tevékenység? 

a, megnyugtat 

b, fáraszt 

c, nincs rám hatással 

13. Szeretne elhelyezkedni kertészként? 

a, igen, szeretnék 

b, igen, szeretnék, de nem látok rá esélyt 

c, nem szeretnék 

14. Milyen változásokat hozott az életébe a növényekkel való foglalkozás? 

a, javult a kapcsolatom az osztálytársaimmal, családtagjaimmal 

b, több önbizalmam lett 

c, nőt az önállóságom az élet más területein is. 

d, nem tapasztaltam jelentős változást 

15. Ajánlaná-e másnak is a kertterápiát? 

a, igen 

b, nem 

 

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A kertterápia hatásai 

Az elmúlt évek szakmai tapasztalatai alapján elmondható, hogy a kertterápia azért fejt 

ki jótékony hatást az emberi szervezetre, mert a munkavégzésben elmerülve, a 
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különböző munkafázisokra koncentrálva: a gondok felejtődnek. A kertterápia gyógyító 

értéke a vidám felszabadító munkavégzés. Egy kert - a benne élő állatokkal, viruló 

növényeivel, üde színeivel, frissítő vagy nyugalmat árasztó hangjaival, úgymint 

madárcsicsergés, vízcsobogás, szellősuhogás elősegíti a benne munkát végzők szellemi, 

lelki gyógyulását, regenerálódását, illetve pihentető hatásával a tanulásban akadályozott 

fiatalok egészség megőrzését is elősegíti. A kertészkedés véd stressz ellen, feltölti a 

megcsappanó energiákat, javítja az önuralmat, erősíti az önértékelést, javítja a 

megfigyelő- és a problémamegoldó képességet, összeszedettségre nevel. A kertterápia 

gyógyító hatása nem új gondolat, az ókori görögök például Aesclepius, a gyógyítás 

istene számára létesített templom kertjét gyógyító hatásúnak tartották. A kertterápia 

alkalmazott tudománnyá a múlt század hatvanas éveitől vált, amikor felfigyeltek arra, 

hogy azok a szegény sorsú betegek, akikkel a gyógykezelés fejében kerti munkát 

végeztettek a kórházak kertjében, jobban, hamarabb gyógyulnak. A kertterápia előnyös 

hatása egyértelműen megfigyelhető: a tanulók önbecsülése nő az értelmes, hasznos 

munka által, kézzelfogható nyereséghez is juthatnak például a betakarított termékekből 

ők is kóstolnak. A belső feszültségük, stressz-szintjük csökken a tanulóknak a fizikai 

munka hatására, miközben a szép kert esztétikai élményt nyújt a számukra, és a 

csoportfoglalkozások során nő az egymás iránti tolerancia, új kapcsolataik alakulnak ki 

(3. ábra. Az iskola középiskolásai munka közben, saját felvétel, 2016.). 
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3.ábra. Az iskola középiskolásai munka közben (felvétel: Berek Józsefné, 

2016.) 
Figure 3. High school students at work (photo of Berek, 2016) 

 

A növények stimulálják az emberi érzékszerveket: illatok, színek, növényi textúrák 

Megfigyelések szerint a növények pozitívan hatnak az emberi érzékszervekre. 

Illatukkal, színekkel, textúrájukkal hatnak az agyra, hangulatunkra, egészségünkre. A 

kézbe vehető palánták, növények, termények, csírák, illatos gyógynövények aktívabbá 

teszik a tanulókat. Vitálisabbak lesznek. A növényeket megtapogatják, 

megszagolgatják, ez összetett megfigyelésekhez vezet, mélyebb tanulási folyamatokat 

indít, el mintha ezeket az ismereteket csak könyvekből sajátítanák el a tanulók. A 

felfedezéses tanulás sokkal időigényesebb, de tapintható, szagolható, ízlelhető élményt 

ad a tanulóknak. Ezáltal az agy különböző területei stimulálhatóak. Saját élményeken 

átfogóbb, mélyebb ismeretekhez juthatnak a tanulók a természeti folyamatok 

működéséről és összefüggéséről, biológiai sokféleségről és a környezetvédelem 

fontosságáról. Megtapasztalhatják, hogy milyen fáradságos munka előállítani, azaz 

megtermelni zöldség és gyümölcstermő növényeinket így remélhetően jobban meg 

fogják becsülni azokat (Valet 1996). 
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A kerten végzet munka hatásai 

Munkánk során felismertük, hogy a kert, a kertészkedés által a tanulók olyan hasznos 

élményekhez jutnak, amely egész életükre, szemléletükre hatással van. A kertészkedés 

azért is fontos, mert a gyakorlati életre neveli a tanulókat.  A környezet tudatos nevelés 

fontos része. Kertészeti tevékenységre alapozott tanulási folyamatokban vehetnek részt 

a fiatalok. Jó példa a Waldorf-pedagógia, mely aktívan használja a kertet, kertművelés a 

tananyag része. A tanulók elméleti tudásra és gyakorlati tapasztalatokra is szert tesznek 

a kertművelés során. Összefüggésben látják a környezeti folyamatokat. Az egész napos 

padban ülés helyett gyakorlati tapasztalatokra tehetnek szert a szabad levegőn 

tevékenykednek, hasznosnak érzik magukat a betakarított terményeket elfogyasztják. A 

kertészkedés összekapcsolhatjuk a különböző tantárgyakkal, természeti folyamatok 

oktatásánál. Ezt nevezzük kutatás alapú felfedezéses tanulás módszerének. A növények 

szépsége, változatossága a betakarított zöldségek és gyümölcsök ízvilága, a 

megszokottól eltérő feladatok végzése például magvetés, palántaültetés, gyomlálás, 

gyümölcsfa-metszés, a növények ápolása, gondozása a tanulásban akadályozott fiatalok 

életébe új színt varázsol (Widmayr 2004).  

 

A kert hatása a tanulásban akadályozott fiatalok értelmére és érzelmére 

Elmondható, hogy a kert, mint, elszigetelt, védet környezet, pozitívan hat a fiatalok 

értelmére és érzelmére. A tanulásban akadályozott fiatal számára fejlesztő hatású 

munkafolyamatokat végeznek a kertészeti tevékenységek során. Például 

palántaneveléskor a tűzdelés munkafolyamatánál két ujja közé csippentve felemeli, 

majd elülteti az apró kis szikleveles növényt. Ez a koordinált mozgás nagy kihívás a 

tanulók számára, hiszen ekkor nagyon törékenyek a kis palánták. Ezen munkavégzések 

során fejlődik a figyelem irányítása és megtartása. A szem-kéz koordináció és 

kézügyesség, finom motorikus képességek. Olyan izmok is erősödnek, amit a 

mindennapi tevékenységek során nem használnak. A kertészeti tevékenység általában 

csoportmunka, csoportos tevékenység. Ezért segít a viselkedési, beilleszkedési 

gondokkal küzdő tanulóknak. Fejleszti a kudarctűrő képességet, az együttműködésre 

való hajlamot, kitartást. Sikerélményhez juthatnak olyan tanulók is, akik elméleti 

órákon nehezebben teljesítenek, így fokozódik az önbecsülésük, testi-lelki felépülésük. 
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A kertészeti munkavégzés nagyon jó lehetőség arra, hogy a tanulók mozogjanak, 

levegőzzenek, kapcsolatot létesítsenek társaikkal miközben hasznos termelő munkát is 

végeznek így hasznosnak érzik magukat. Ez a lelki nyugalom, visszahat a gyógyulás 

folyamatára. Jobb kedvel, dolgoznak, remény van arra, hogy értelmes hasznos munkát 

tudjanak végezni (Winkel 1993). 

 

A KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE 

 

Az iskolánkban a kertészeti ágazat tanulói a következő szakmákat tanulhatják: kertész 

szakmunkás, parkgondozó, virágkötő. Ezen tanulók között végeztük a felmérést 40 

kérdőívet töltöttek ki a tanulók. A kitöltés jellege anonim volt, mert úgy gondoltuk, így 

őszintébben válaszolnak a megkérdezett tanulók. A 15 kérdés, melyet feltettünk, 

egyszerű választás módszere volt, tehát a felsorolt kérdések közül egy választ lehetet 

megjelölni, amit az, megkérdezet legjobban jellemzőnek gondolt önmagára a 

növényekkel való foglalkozás a kertterápia, kertpedagógiával kapcsolatban feltett 

kérdésekre. 

 

1. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy milyen nemű volt a kitöltő 

 

A kérdőív kitöltök 40 fő közül ugyan a férfiak aránya volt a nagyobb 52% (21 fő), de 

csak 2 fővel, mint a nők száma 48% (19 fő). Azt látjuk, hogy szinte fele-fele arányban 

volt a válaszadók száma. Ez azzal indokolható, hogy a virágkötő szakmát főleg lányok 

választják, a parkgondozó szakmát főleg fiú tanulók választják, a kertész osztályokban 

pedig hasonló a nemek eloszlása. 

 

2. Hány éves?  

 

Három választási lehetőség volt: 15-18,19-21, 22-24 év. Az iskolánkban középiskolás 

korosztály 15-25 éves fiatalok tanulhatnak szakmát. Vannak olyan fiatalok, akik akár 

több szakmából is levizsgáznak, hiszen erre 25 éves korukig lehetőség van ingyenesen. 

Ez a válaszokon is tükröződik, hiszen legtöbben a válaszadók közül a c, 22-24 éves 
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életkorúak közé tartoztak 52% (21 fő), b, 19-21 éves korú 31% (12 fő), az,15-18 éves 

17% (7fö) volt. 

 

3. Milyen szakmát tanul? 

 

Az iskolánkban egy osztály parkgondozó szakmát, egy osztály virágkötő szakmát és 

két osztály kertész szakmát tanul. Ez jól nyomon követhető a válaszokból, hiszen 42% 

(17 fő) kertész, parkgondozó 32% (13 fő) és virágkötő 26% (10 fő) volt. 

 
4. A felsorolt növények közül melyik a kedvence? 

 

A következő növényeket soroltam fel a kérdőívben: ibolya, levendula, kakukkfű, 

rózsa, egyéb. A legtöbb főnek a rózsa volt a kedvence, az örök virág, melyet már a 

rómaiak is ismertek és termesztettek. Sok más kultúra is megbecsülte szépségét. 

Változatos színben, formában és változatban termesztjük ezt a csodálatos szépségű 

növényt, úgymint teahibrid rózsa (R. floribunda, polyantha): talajtakaró rózsa, de van 

törzses változat valamint kúszó és futórózsa is. A válaszadók 50% (20 fő) jelölte 

kedvencének a rózsát. Az ibolya 20% (8 fő) volt a kedvenc növénye. Ez a tavasszal 

fűben vagy erdei, aljnövényzetként megbújó, illatos tavaszi lila, kék virág. A levendula 

mediterrán hangulatot idéző lila színű gyógy és fűszernövényünk, mely a molylepkék 

réme, méltán került a harmadik helyre.15% (6 fő) kedvence volt. A kakukkfű 10% (4 

fő) választotta kedvenceként, talán ezt a növényt kevesebben ismerik pedig sok értékes 

tulajdonsággal rendelkező évelő gyógynövényünk. Immunerősítő, teája meghűlés esetén 

illetve torokgyulladás kezelésére alkalmas, immunerősítő hatása miatt korunk 

népbetegsége a szénanátha illetve allergia kezelésére is alkalmas. Valamint 

zöldfűszerként húsok saláták, mártások ízesítésére is szolgál. Egyéb kategóriát is 

adtunk, ahova a válaszadó kedvenc növényét írhatta: 5% (2 fő) a muskátlit választotta. 

 

5. Milyen kerti munkát szeret a legjobban? 

 

A következő leggyakoribb kerti munkákat soroltuk fel: öntözés, magvetés, tűzdelés, 

palántaültetés, talajelőkészítés, ásás, betakarítás, gyomlálás, kapálás. Legnépszerűbb 

volt ezek közül a magvetés és a tűzdelés 30% (12 fő). Talán azért választották, mert 
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fizikálisan könnyű munka, nem olyan, mint az ásás vagy gyomlálás, vagy a kapálás. A 

talajelőkészítést, ásást 18% (7 fő) választotta. Megfigyelhető, hogy ez a munkafázis a 

fiú tanulók körében volt igen népszerű! Ugyan nehéz fizikai munka, de jó levegőn, 

szabadban történő munkavégzés. Az öntözést 12% (5 fő) választotta: ez a lányok 

körében népszerű munkafolyamat. A betakarítást, gyomlálást és kapálást csak 5% (2 fő) 

választotta. Ez talán azért van, mert gyomlálni, kapálni a mai fiatalok nem nagyon 

szeretnek, hiszen fizikailag nehéz.  

 

6. Szereti az illatos dísznövényeket, magas illóolaj tartalmú fűszer és 

gyógynövényeket? 

 

A válasz lehetőségek a következők voltak: az, igen mert megnyugtat, b, Igen mert jó 

kedvre derülők, c, nem szeretem az illatukat. 80% (32 fő) szereti ezeket a növényeket, 

mert megnyugtatja őket. Úgy gondolom ez pozitív eredmény, ez is azt tükrözi, hogy a 

kellemes aromás fűszernövények és a velük való bánásmód megnyugtatja a tanulókat. 

Valamint az a szerencsés tényt tudom megállapítani, hogy az válassza a kertészetet, ezt 

a szép szakmát, aki szereti a növényeket és azok illatát. A 17% (7 fő) választotta a b, 

igen, mert jó kedvre derülök. Csupán 2 % (1 fő) választotta azt, hogy még az illatukat 

sem szereti (4. ábra. Az illatos növények elfogadása és hatása).  

 

 
4.ábra. Az illatos növények elfogadása és hatása 

Figure 4. Acceptance and effect of fragrant plants 
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7. Mi a kedvenc gyümölcse? 

 

A következő gyümölcsök közül lehetet választani: alma, szamóca, dió, cseresznye. A 

legtöbben 70% (28 fő) az almát ítélte a kedvenc gyümölcsének, ami nem lepett meg. 

Hiszen ez a finom, lédús és egészséges gyümölcs az egyik legkedveltebb 

Magyarországon, amit szinte egész évben fogyaszthatunk. Talán sokan hallották már azt 

az angol közmondást: mindennap egy alma az orvost távol tartja. A szamóca a 

cseresznye ezek a finom tavaszi kora nyári zamatos gyümölcsök 15% (6 fő) kedvence 

volt. A diót, ezt az egészséges, héjas gyümölcsöt senki sem választotta, talán mert nem 

olyan tetszetős és ízletes, mint az alma, szamóca, cseresznye (5. ábra. A gyümölcsök 

kedvelése, besorolása). 

 

 
5.ábra. A gyümölcsök kedvelése, besorolása 

Figure 5. The preference and classification of fruits 
 

8. Milyen színű virág a kedvence? 

 

Ez a kérdés arra vonatkozik, hogy bizonyos színek különböző hangulatokat váltanak 

ki belőlünk, emellett gyógyító hatásosuk van. Különböző kialakult betegségek esetén 

segíthetnek a gyorsabb felépülésben. Egyes színek pozitívan hatnak fáradékonyság, 

stressz, depresszió, feszültség, étvágytalanság esetén. Feltölthetnek minket energiával, 

és segíthetnek abban, hogy életünk aktív legyen. 

a, Narancssárga: meleg szín sok dísznövény, egynyári virág, évelő virág illetve cserje 

virágszíne, tehát nagyobb gyakori szín a virágok között. A narancssárga az öröm színe. 
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Általános frissítőként működik, olyan változást idéz elő biokémiai felépítésünkben, 

amely elűzi a depressziót.   

b, Lila, kék: ez a hűvös szín nyugtatólak hat mindenfajta izgalmi állapotban. Ha 

idegesek vagyunk, és nem tudunk aludni, a kék színtől remélhetjük a megnyugvást és az 

ellazulást. Ez a szín már nem olyan gyakori a dísznövények között. Például a levendula, 

lobélia, kékszakáll, nyári orgona, ibolya, harangvirág, mályvarózsa, sudármályva, 

barátcserje. 

c, Sárga: meleg szín, a legközelebb áll a fényhez és a naphoz. Idegrendszerünket 

megnyugtatja, hangulatunkat az optimizmus irányába vezeti. Nagyon sok sárga színű 

dísznövényünk van. Talán a leggyakoribb virágszín. Például gerbera, záporvirág, 

aranyeső, menyecskeszem. 

d, Piros: hatása izgató, stimuláló, és élénkítő. A vörös fény hatására gyorsabban ver a 

szívünk és intenzívebb lesz a vérkeringés. Ez utóbbi miatt alkalmas a vírusos vagy 

bakteriális fertőzések gyógyítására is. Például szegfű, begónia, tulipán. 

e, Nem szeretem a színes virágokat, csak a zöld növényeket kedvelem: zöld szín a 

természet, növekedés és az általános regenerálódás színe. A zöld szín gyógyhatása 

elsősorban harmóniateremtő és roboráló erejében rejlik (Spaller és Spaller 2006). 

Összegezve az erre a kérdésre adott válaszokat a következő eredmények születtek: a 

lila, kék színt 50% (20 fő) volt a kedvence, piros 35% (15 fő), narancssárga 5%, sárga 

5%, zöld 5% (6. ábra. A színek hatása és értékelése). 

 

 
6.ábra. A színek hatása és értékelése 

Figure 6. Impact and evaluation of Colors 
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9. Milyen rendszerességgel végez kertészeti tevékenységet? 

 

A választási lehetőségek : a, mindennap,b, hetente, c, havonta, d, nem végzek 

kertészeti tevékenységet. A mindennap végzek kertészeti tevékenységet 80% hetente 

17%, havonta 2%, nem végez kertészeti tevékenységet.  

  

10. Iskola előtt volt már kertészeti tapasztalata? 

 

A megkérdezett tanulók 70% igennel, 30 % nemmel válaszolt. 

 

11. Szokott-e otthon kerti munkát végezni? 

 

A tanulók 60 % szokott otthon kerti munkát végezni, vagy legalább a nagyszülőknél 

hétvégén. 

 

12. Milyen hatással van önre a kertészeti tevékenység? 

 

A tanulók 86% megnyugvást talál a kertészeti tevékenység által, 12% fárasztónak 

találja csak 2% szerint nincs semmilyen hatással rá a kertészeti tevékenység. Szerintünk 

az erre a kérdésre adott válaszok igazán jól szemléltetik, hogy a legtöbb tanulóra 

nyugtató hatással van a kerti munka. Természetesen, aki kertészkedett már életében, az 

azzal is biztosan egyetért, hogy bizony a kertészkedés sokszor fizikailag nehéz, hiszen 

kemény fizikai munka például az ásás, kapálás, gyomlálás. 

 

13. Szeretne elhelyezkedni kertészként? 

 

A megkérdezett tanulók 64% szeretne, de nem lát rá esélyt, 22% szeretne kertészként 

elhelyezkedni, valamint 14 % nem szeretne a szakmájában elhelyezkedni. A 

szakiskolánkban a tanulásban akadályozott fiatalok az itt dolgozó pedagógusoktól jól 

elsajátítják a kertészeti tevékenységet, természetesen nagy türelem, speciális tanmenet, 

differenciált oktatás szükséges mindehhez. A tanulóink zöme nagyon ügyesek 

gyakorlatban, elméleti tudást nagyon nehéz számukra átadni csak kis lépésekkel, sok 
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gyakorlással, kitartással, rengeteg szemléltető és bemutató anyaggal lehet. A probléma 

akkor kezdődik, amikor befejezi az iskolát, mert csak nagyon kevés tanulónk képes 

ebben a profitorientált világban elhelyezkedni és megállni a helyét. Nagyon jó lenne, 

minél több úgynevezett védett munkahelyet teremteni, ahol szakemberek speciális 

módszerekkel, segítve a munkavégzésüket meg tudják teremteni azokat a feltételeket, 

hogy ezek a fiatalok is hasznos munkát tudjanak végezni. 

 

14. Milyen változásokat hozott az életében a növényekkel való foglalkozás? 

 

A válaszadók 64% szerint nőt az önállósága az élet más területén is. A 18% szerint 

nőtt az önbizalma, 16 % válaszolta azt, hogy javult a kapcsolata osztálytársaival, 

családtagjaival. Csupán 2% vélte, úgy hogy nem tapasztalt jelentős változást (7. ábra. A 

szociális kapcsolatok fejlődése). 

 

 
7. ábra. A szociális kapcsolatok fejlődése 
Figure 7. Development of social relations 

 
15. Ajánlaná másnak is a kertterápiát? 

 

A megkérdezet tanulók 81% igennel a 19% nemmel válaszolt. Tehát a kertterápia 

alkalmazása komoly előnyökkel járhat, amelyet a diákok java érez, sőt elmondható, 

hogy már tudatára ébredt a hasznos munkavégzés előnyeire. 
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SUMMARY 

 

Substantional think for students becoming acquainted with gardening and several 

plants in a tactile, viable form by an experiential way. From textbooks they can not get 

similar knowledge like these. They could also recognize the fact that a plant is a living 

creature and they must therefore treat it accordingly. Although the beautiful flowers, the 

fruits, the fresh crisp vegetables will charm everyone, the teacher remains very careful 

to avoid toxic plants and also the injurious plants. This strategy served a purpose of 

maintaining student attention as well. 

Our aim was to examine and describe how it is possible to educate young people using 

garden therapy and garden pedagogy. How does this method improve the socialization 

ability of young people. Monitored by attention the effects of gardening: how can it 

develop personality and how the community can evolve. The teamwork, in an extensive 

garden, how the students able to help, despite of their own various disadvantages, their 

own obstacles, despite what others may present as evidence to the similar physical and 

mental problems. 

Supporting each other in a team during the activities of horticultural production, 

meanwhile they can develop both physically and mentally; both personally and 

professionally. We have observed many positive changes in their communication and 

interpersonal skills. Numerous positive experiences confirmed the fact: teaching young 

people is not an easy task, but despite the difficulties, is a pleasure to educate young 

people who are obstructed learning. It can be said that the evaluation of the 

questionnaire testing method gave positive results and revealed that the different 
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workflows of gardening were especially calming. The significant majority of students 

think that the gardening is something what can effectively relieve stress. Many students 

have a positive human impact on gardens and garden therapy. They also benefited from 

social relationships, self reliance and self confidence. Many of them would like to work 

as a gardener after finishing the school. 

 

Keywords: horticulture, pedagogy, garden therapy, obstructed youth, teamwork skills, 

communication 
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