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Kiskertész program feltételei

Elkötelezett pedagógus vagy egy iskolában? Vagy lelkes szülő, aki szeretné, hogy kertészkedjen
gyermeke?

Bármelyik  iskolában  megvalósítható  a  Kiskertész  program,  mely  azt  jelenti,  hogy  nulláról
létrehozunk egy működő veteményest a gyerekekkel.  A megtermesztett zöldségeket a gyerekek
hazaviszik,  illetve  a  téli  időszakban  történik  savanyítás,  befőzés,  melynek  eredményét  a
gyermek  szintén  ki  tudja  tenni  otthon  a  karácsonyi  asztalra.  Lehet  általános  iskolában  is
megszervezni,  ilyenkor  inkább  5.  osztálytól  8.  osztályig  javaslom  a  kert  programot,  vagy
gimnáziumban minden korosztálynak.

Miért hasznos a gyerekek számára a kertészkedés egy iskolában?

 megnyugtatja őket, kiegyensúlyozza érzelmi rendszerüket
 könnyebben tudnak odafigyelni az órán, fegyelmezettebbek lesznek 
 megtanulnak csapatban dolgozni egy közös cél elérése érdekében
 alázatosak és tisztelettudóak lesznek önmaguk és mások irányába
 friss levegőn jól átmozgatják testüket
 segít nekik megismerni környezetüket, jó hozzáállásuk lesz az étkezéshez

Milyen feltételek mellett tud elindulni a Kiskertész program egy iskolában?

 Szükséges egy alap eszközállomány, amelyet az iskolának szükséges biztosítania: néhány
kapa, gereblye, ásó, kesztyűk stb. Kérésre elküldöm a szükséges eszközlistát az iskolának
a megvásárláshoz, amennyiben még nincs ilyen eszközkészlete. Hozzávetőlegesen 50.000
Ft-ból beszerezhetőek az eszközök.

 Kell  egy szabad földterület  az  udvaron,  nagyjából  20-40m2 közötti  terület  elegendő a
program megvalósításához. Ahol nincs szabad föld, ott egy-két magas ágyás megépítése
is lehetséges. Azonban ez egy költségesebb megoldás.

 A program finanszírozása kétféle módon lehetséges.
Az iskola fizeti a program díját, havonta 50.000 Ft-ot, amely esetben bármely gyermek

részt vehet a programon az iskolából. A szolgáltatásról a számla az iskola részére
kerül kiállításra.

Vagy a szülők fizetik a foglalkozás díját, 6000 Ft/gyermek/hó összegben, mint bármely
egyéb délutáni  foglalkozás esetén.  A szolgáltatásról  a  számla a befizető szülő
nevére kerül kiállításra. Minimum 8 gyerek esetén indul el a program.

 A  Kiskertész  programot  heti  egyszer  1,5  órában  tartom  egy  közösen  egyeztetett
időpontban a tanórák után délutáni elfoglaltságként.

 Továbbá az iskolának szükséges biztosítania félévente 20.000 Ft-os keretet a vetőmagok
megvásárlására.

Több  helyen  megvalósítottam  már  sikeres  Kiskertész  programot.  A  tapasztalatomnak
köszönhetően igen költséghatékony módon tudom megszervezni a programot.

Nagyon  szeretem  a  gyerekeket,  több  éve  foglalkozom  velük,  jó  érzékkel
közelítek  feléjük.  Nyitott  és  lelkes  vagyok,  szeretem  a  kertet,  és  erre  ők  is
könnyen  ráhangolódnak.  Szerintem  elengedhetetlen  a  gyerekek  egészséges
fejlődéséhez  és  önértékeléséhez  a  természethez  való  kapcsolódás,  ezért
szeretném, ha minél több iskolában megvalósulna a Kiskertész program. 


