
1. A pályázó adatai 

 

Neve: Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen 

OM azonosító: 031104 

Fenntartója: Debreceni Tankerületi Központ 

Képviselője: Burger Angéla Erzsébet intézményvezető 

A pályázat felelőse: Fodorné Magyar Ágnes intézményvezető helyettes 

Elérhetősége: +36-30/462-3234; fodorne.magi@gmail.com  

Iskolakert: Rózsavölgyi Gyermekkert Ökológiai Oktatóközpont 

Iskolakert címe: 4225 Debrecen Rózsavölgy utca 23. és 32-34. 

Területe: 3000 m2 

Alapításának éve: 1860 (az intézmény jogelődjének alapítása) 

www.gonczy.hu  

 

2. Helyzetelemzés 

 

Iskolánkban alapításától kezdve, mindig volt mezőgazdasági jellegű tantárgy, 

változó tartalommal, de kiemelten kezelte a felnövekvő generáció munkára 

nevelését, a helyi gazdálkodást. 

A jelenlegi kertet 1990-es évektől fejlesztjük, amely mára egy ökológiai 

komplexumként működik, gazdag tevékenységrendszert kínálva iskolánk 

jelenlegi és volt tanulóinak. A kertünk konyha-, gyógynövény-, 

gyümölcsöskertre és szántóföldi növényeket bemutató parcellára tagolódik. 

Palántaneveléshez üvegház áll a rendelkezésünkre. Fajtamentő tündérkertünk 

van 24 különböző fajtájú almafával. Az ökológiai oktatóközpontban a kerten 

kívül lovarda is működik. Foglalkozásainkhoz jól felszerelt műhelyek (ökológia, 

fazekas, háztartástan), kerti konyha biztosítja az ideális helyszíneket. Az idei 

tanévben iskolakertünk megújult. A Rózsavölgy utca 32. szám alól a 23. szám 

alatti telephelyre költözött, ahol a működtető segítségével 2016. őszén új emelt 

ágyásokkal kialakított zöldségeskert, térburkolással parcellákra tagolt 

gyógynövénykert került kialakításra. Átköltözött a meteorológiai állomásunk is. 

2017. tavaszán „üzembe helyeztük” a tavalyi „Hüvelyesek éve” pályázaton nyert 

Nádland Kft ajándékát – a kerti aszalót. Nagy sikere van a gyerekek körében, 

eddig cseresznyét és meggyet aszaltunk (sajnos az aszalás nálunk nem 

tartósítási eljárás, az aszalt gyümölcs mind elfogyott). 

 

Intézményünk sajátossága, hogy az 5. évfolyamtól emelt óraszámú 

természettudományos képzést folytat, a tantervi választható órakeret 

felhasználásával. Ennek két irányultsága van – kutatás vagy gyakorlat orientált. 

A 7-8. évfolyamon a fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyakat magasabb 

óraszámba tanuljuk. Ezt a kutatásorientált irányultságnál kiegészíti az 5-8. 

évfolyamon a természettudományi gyakorlatok tantárgy, a gyakorlatorientált 

képzésben 5. és 8. osztályban mezőgazdasági ismereteket, 6. osztályban helyi 

gazdálkodást, hon- és népismeretet, 7. osztályban pénzügyi és gazdasági 

ismeretet tanulhatnak diákjaink. 6. osztályban mindenki tanul mezőgazdasági 

ismereteket. 

 

A kerthez kapcsolódó tevékenységekben a felső tagozatos diákok vesznek részt 

(198 fő), négy technika szakos pedagógus, s egy pedagógiai asszisztens 

vezetésével, a technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanóráinak a felében 

(csoportonként évente 36 órában) és a természettudományi gyakorlat 

tantárgyat tanuló diákok az 5. és 8. évfolyamon. Délutánonként, a tanórán kívüli 

foglalkozások rendszerében az 5-6. évfolyamon egész napos iskolai tematikus 
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programot, a 7-8. évfolyamon munkaiskola programot biztosítunk. Az alsó 

tagozatos tanulók megfigyeléseket végeznek a kertben, jeles napokon 

szervezett programokon vesznek részt (szüret, metszés napja, stb.). Kézműves 

programjukkal hozzájárulnak az iskolakert fejlesztéséhez, szépítéséhez, például 

a napóránk új üvegmozaik burkolatát a 4. osztályos fazekas szakkörösök 

készítették el az idén tavasszal. Az iskolában működő civil szervezet a 

Felsőjózsai 4H Klub Egyesület szabadidős programokat szervez, gyerekklubokat 

működtet, tematikus napokat tart szülőknek, családoknak. Fogadjuk 

egyetemista, közösségi szolgálat teljesítésére középiskolás volt diákjainkat, akik 

mentordiákként segítik programjaink megvalósítását. Az iskolai 

tevékenységeket a fenntartó, a civil kezdeményezéseket, a tehetséggondozó 

programokat, a táborokat a Munkaiskola Alapítvány támogatja. 

 

Iskolánk Örökös Ökoiskola, 2015-től tagja az Iskolakert Hálózatnak. 

 

Az idei tanévben minősítési eljárással az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

lettünk. A megbízás három tanévre szól. Feladatunk jó gyakorlataink 

megosztásával segíteni más intézmények munkáját. Az egyik adaptálható jó 

gyakorlatunk az iskolakerti tevékenységekhez kötődik. A bázisintézményi 

munka majd csak szeptembertől indul, de az Iskolakertekért Alapítvány 

felhívására vállalkoztunk jó gyakorlataink megosztására. 

 


