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A Mezei Iskola Program és vidékfejlesztési aspektusai 

 

Bevezetés 

 

Az utóbbi néhány évtizedben egyre gyorsuló ütemben zajló társadalmi változásoknak 

lehetünk szemtanúi. Többek között ilyen folyamat a fogyasztói életstílus terjedése, a 

tömegkultúra és –kommunikáció térhódítása, az elidegenedés, bővebb értelemben vett 

létbizonytalanság megjelenése, és a hagyományos társadalmi, erkölcsi normarendszer és 

értékrend felbomlása (PIKÓ B. 2003). Ebben a gyorsan változó társadalmi-gazdasági 

környezetben az oktatás egyes szereplőinek – irányítók, tervezők, kutatók, pedagógusok – új 

kihívásokkal kell szembenézniük. A felnövekvő nemzedékek már nem rendelkeznek a 

hagyományos normarendszerrel, az állandóan változó környezetük hatására bizonytalanná, s 

így egyre bizalmatlanabbá válnak. A média és az infokommunikációs technológiák erősödő 

szerepe megváltoztatja szocializációjukat és a tudáshoz való hozzáállásukat. Az egyre 

áttekinthetetlenebb információáradat elértékteleníti az iskolai tudást. A folyamatosan változó 

társadalmi viszonyok között az iskola nem tud egyértelmű és általánosan elfogadott 

értékrendet közvetíteni, továbbá egyre differenciáltabb és változatos családi háttérrel 

rendelkező tanulóközösséget kell kezelnie. A család és iskola, szülő és tanár kapcsolat 

megváltozott, konfliktusokkal terhelt. Az emberi együttélés során  hosszú idő alatt keletkezett 

társadalmi szerződés, mely biztosítja tetteink következményeinek és a viselkedésünkre adott 

válaszok kiszámíthatóságát, egyre kevésbé működik. Helyette a „negatív társadalmi 

szerződés” érvényesül, mely szerint a hivatalos szabályok be nem tartása jár előnnyel az 

egyén számára. (JAKAB GY.-VARGA A. 2007).  

 

E folyamatok kezelése érdekében az iskoláknak, pedagógusoknak olyan értékrendet, 

viselkedési mintákat, tudáselemeket és tanulási technikákat kell átadniuk, melyek igazodnak 

az új igényekhez és felkészítik a gyermekeket a változó világunkban való helytállásra. A fenti 

feladat kivitelezésére és a felsorolt problémák nagy részének enyhítésére tesz kísérletet egyedi 

környezeti nevelési programja segítségével a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma.  

 

A környezeti nevelés fogalmának kiszélesítése 

 



 

A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia megfogalmazása szerint a környezeti nevelés „célja 

a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése. Távolabbról nézve 

a környezeti nevelés a természet – s benne az emberi társadalom – harmóniájának megőrzését, 

fenntartását célozza. Célja az épített és társadalmi környezet, az embert tisztelő 

szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása.” (p.17 SCHRÓTH Á. 

(szerk.) 2004) A kezdeti időszakban (1990 előtt) a környezeti nevelés leginkább csak a 

természetvédelemre terjedt ki, az emberiség problémáinak szaporodásával és 

globalizálódásával azonban tartalma kibővült. A környezeti nevelés fogalmának kiszélesedése 

azzal a felismeréssel magyarázható, miszerint a természeti környezet, a társadalom és a 

gazdaság egyetlen szétválaszthatatlan rendszert alkot, amelyben az alrendszerek közti 

kapcsolatok szerteágazók. 

 

A környezeti nevelés új generációs felfogása, azaz a fenntarthatóságra nevelés szerint a 

gyerekeknek meg kell ismerniük a természet, társadalom és gazdaság összefüggéseit és 

problémáit, valamint olyan készségekre kell szert tenniük, melyek birtokában képesek tudatos 

és felelős döntéshozatalra és cselekvésre a fenntartható jövő érdekében. A fentiekből 

következik, hogy a fenntarthatóságra nevelés minden tantárgyra kiterjed, továbbá magában 

foglalja a globális, erkölcsi, multikulturális és egészségnevelés céljait is. Felkészít az 

összefüggésekben való gondolkodásra, a hosszú távú közösségi és a rövid távú egyéni 

érdekek összehangolására, a környezetminőség, egészség, társadalmi igazságosság az anyagi 

jóléttel egyenrangú kezelésére. Olyan értékrendet közvetít, melyben kulcsfogalom a 

kölcsönös szolidaritás, a felelősség, a megértés, a békesség és a közösségi együttműködés. 

 

A Mezei Iskola Program 

 

Az intézmény bemutatása 

 

A pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma a minőségi oktatáson kívül kiemelten 

foglalkozik a tanulók lelki-erkölcsi nevelésével. Az iskola egyházi tulajdonban van, ezért a 

vallásos hozzáállás miatt alapvető értéknek tekintik az életet, s annak mindenkori tiszteletére, 

embertársaink elfogadására nevelnek, figyelmet fordítanak a békés együttélés kultúrájára és a 

hagyományőrzés szerepére is. Kijelenthető, hogy az iskola alapvető értékképviseletében sok 

esetben megegyezik a fenntarthatóság eszmerendszerével. Az intézményben a 



 

fenntarthatóságra nevelés egy sajátos kezdeményezés, a Mezei Iskola Program keretében 

kerül kifejezésre.  

 

Tárgyi feltételek 

 

A Mezei Iskola Program keretében az intézmény 2009-ben Átán, egy Pécstől 22 km-re lévő, 

elöregedő faluban megvásárolt egy parasztházat és a hozzá tartozó birtokot, s ezáltal helyszínt 

biztosít a tanórán kívüli fenntarthatóságra nevelésnek. Az épületek felújítása a hagyományos 

népi építkezési és berendezési eljárások alapján történt.  

 

1. ábra. A ház bejárata. 

A házhoz számos melléképület tartozik: istállók, szénapadlás, disznóólak, kocsiszín, 

kukoricatároló és pince.  

 

2. ábra. A régi istálló. 

A hátsó udvarban kialakítottak egy baromfiudvart és egy lókarámot. 



 

 

3. ábra. Kukoricatároló és baromfik. 

 

4. ábra. A karám. 

 Az iskola idén csatlakozott a gödöllői Haszonállat-génmegőrzési Központ háztáji 

gazdálkodást újjáélesztő programjához, mely keretében hagyományos magyar nyúlfajtát 

kaptak. A birtokon zöldségeskert és gyümölcsös található. Organikus gazdálkodást folytatnak, 

kerülik a vegyszerek használatát, ezért három éve rezisztens, ősi magyar fajtájú 

gyümölcscsemetéket telepítettek. E fajták előnye, hogy a tájon már történelmi idők óta jelen 

vannak, így alkalmazkodtak az ott jellemző kórokozókhoz, betegségekhez, s ellenállóbbak 

velük szemben. Termesztésükkel nem csak a biológiai gazdálkodást, így az egészséges 

életmódot, hanem a táj hagyományainak megőrzését is elősegítik.  



 

 

5. ábra. Betakarított termények és régi eszközök. 

A telek végében körülbelül egyhektáros szántóföld található, ahol az állatok ellátására 

gabonát termesztenek. Idén tavasszal elhelyeztek a kertben két méhcsaládot, amelyek egyrészt 

a növények beporzását segítik elő, másrészt pedig mézet készítenek. A gazdaság 

működésének biztosítására, a napi teendők ellátására az intézmény egy helyi gondnokot 

foglalkoztat.  

 

A program célja 

 

A 2011-2012-es tanévtől kezdődően a Mezei Iskola Program szerepel az intézmény 

pedagógiai programjában és helyi tantervében, mely keretében minden osztálynak évente 

legalább egyszer lehetősége van kilátogatni a portára. A diákok így természetes környezetben, 

közösségben munkálkodva megismerhetik a hagyományos paraszti gazdálkodás egyes 

elemeit, a természetben végzett munka, az önellátás, a közösségben létezés élményét.  

 

Gyakorlati megvalósítás 

A gyerekek szerdánként korán reggel osztályfőnökük, valamint a program felelőse és 

ötletgazdája, Pámer László biológia-testnevelés szakos tanár kíséretében vonattal utaznak a 

helyszínre. A Tanár Úr elhivatott, lelkes és hiteles pedagógus egyéniség, aki saját 

munkavégzésével és komplex gondolkodásmódjával is példát mutat a gyermekek számára. Az 

átai nap beszélgetéssel kezdődik, mely során a hagyományos paraszti életmódról és 

értékrendről, a fenntartható jövőről,  valamint az aznap elvégzendő munkákról folytatnak 

párbeszédet. A gyerekek érdeklődésüknek megfelelően végezhetnek munkát, de ösztönzik 

őket, hogy mindenki találjon magának valamilyen elfoglaltságot. A lányok egy része délelőtt 

általában a főzéssel tevékenykedik, másik részük könnyebb munkákban vesz részt, a fiúk 

pedig a nehezebb, nagyobb fizikai erőt igénylő feladatokat látják el.  



 

 

6. ábra. Diákok a konyhában főznek. 

Évszaktól függően változatos tevékenységekkel találkozhatnak a diákok. Ősszel például 

terménybetakarítás, –feldolgozás és kertásás, télen famunka és belső munkálatok, tavasszal 

pedig veteményezés és fametszés vár a gyerekekre.  

 

7. ábra. Ősz végi kertásás a gondnok irányításával. 

Évszaktól függetlenül részt vehetnek az állatok ellátásában, ápolásában. A közösen elköltött 

ebéd után igény szerint lovagolhatnak, illetve közösségi játékokat játszhatnak lehetőség 

szerint a szabadban. Szombatonként a diákoknak lehetőségük van nagyobb munkálatokat, 

közösségi eseményeket szervezni. Évente körülbelül 4-5 osztály tart disznóvágást, valamint 

az iskola különböző közösségei (például a néptáncegyüttes, az Újkori Középiskolás Helikoni 

Ünnepségek  fellépői, cserkészek) csapatépítő hétvégéket szerveznek. A kihasználtság 

növelése érdekében az intézmény más iskoláknak és közösségeknek is kiadja a házat, így 

például egy-egy hétvégét töltöttek már Átán a pécsi Gandhi Gimnázium, valamint egy 

budapesti bőrműves iskola diákjai, egy pécsi plébánia napközisei, pedagógus-továbbképzés, 

emléktúra résztvevői is. 

 



 

A jövőben az átai porta bővítését tervezik, szeretnének marhákat, disznókat és juhokat venni, 

hogy a gyermekek jobban megismerkedhessenek az állattartás feladataival és szépségeivel, 

valamint a tejfeldolgozás technikáival. Jelenleg a házban csupán húsz fő szállásolható el, ezért 

pályázatot adtak be újabb szálláshelyek létrehozására, mely a régi disznóólak helyén kerülne 

kialakításra. A jövőben összetettebb programokat szeretnének megvalósítani: minden osztály 

évente két egymás utáni napot töltene a birtokon, s így mélyrehatóbb élményeket szerezhetne, 

valamint bonyolultabb munkafolyamatokban is részt vehetne.  

 

A program pedagógiai hozadéka 

 

Gyakorlati ismeretek  

 

A tanulók a növények és állatok ökologikus módon történő gondozása közben nemcsak 

gyakorlati tudást, hanem a tananyagot kiegészítő elméleti információkat is szereznek 

biológiából, földrajzból, kémiából, technikából…stb. Megismerkedhetnek a zöldség- és 

gyümölcstermesztés és állattartás alapjaival, a feldolgozás módszereivel, az önellátó létforma 

tényezőivel. Az arra fogékonyak lehetőségeikhez mérten saját életükben is felhasználhatják az 

Átán megtapasztaltakat. 

 

Kompetenciafejlesztés 

 

A diákok az organikus környezetben, saját maguk által megtapasztalva olyan tudáselemeket, 

eljárásokat ismernek meg, amelyek formálják nézeteiket: új élményekhez juttatnak, ezáltal 

további gondolkodásra ösztönöznek. Mindemellett közösségtudatuk, szociális érzékenységük, 

empátiájuk és csapatszellemük is fejlődik a közös döntések és munka által. Az Átán 

megtapasztalt városi és vidéki életmód paradoxonja hozzájárul ahhoz, hogy felismerjék a 

globális világ modern tendenciáinak veszélyeit, a fogyasztói társadalom működési 

mechanizmusait, s ezáltal rendszerszemléletük és kritikai gondolkodásuk fejlődjön. A 

gyakorlatias program az egész életen át tartó tanulást támogatja, hiszen olyan ismeretekhez 

juttat, melyeket a gyerekek további életük során alkalmazhatnak. A közös munka és 

szervezés, az önállóan meghozott döntések nagyszerűen fejlesztik a társas- és kommunikációs 

készségeket, demokráciára nevelnek. A program lehetőséget ad a multikulturális nevelésre, 

hiszen mindenki egyéni képességei és érdeklődési köre alapján dönthet, hogy milyen 

tevékenységben vesz részt. Emellett fokozza a kultúrák közötti párbeszédet, mivel az eltérő 



 

nemzetiségű, származású gyerekek megoszthatják egymással sajátos gazdálkodási 

technikáikat, szokásaikat. A közös tevékenykedés, munkamegosztás, játék egyértelműen 

támogatja a közösségbe tartozás, együttműködés élményét. A programból azonban hiányzik a 

civil szféra támogatása, a szakmai együttműködés, mely valószínűleg a megfelelő 

kommunikáció hiányából és a program kezdetlegességéből következik. Az általam készített 

interjú tapasztalataiból kiindulva elmondható, hogy az iskola keresi az ilyen lehetőségeket.  

 

A program vidékfejlesztési aspektusai 

 

Magyarországon a vidéki térségek többsége – mint ahogy Áta szélesebb környezete, Baranya 

megye déli része is – válságos helyzetben van. Leépülésük folyamatos, bár eltérő szintű. Az 

elnéptelenedés, elöregedés, munkanélküliség és funkcióvesztés nemcsak a rurális térségek 

falvait, hanem a kisvárosok többségét is sújtja. A mezőgazdasági termelés viszonyai 

megváltoztak, a kis családi gazdaságok számára megszűntek a biztos megélhetés feltételei. A 

gazdasági problémák megjelenésével a falvakban társadalmi feszültségek keletkeztek, 

felbomlottak a tradicionális falusi közösségek. A vidéki élet presztízsét vesztette, a falu-város 

különbség elmélyült (ÁNGYÁN J. 2010). Bár sok településen infrastrukturális fejlesztések 

mennek végbe (utak betonozása, csatornázás, csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása, 

középületek felújítása, vendégház építése), a problémákat nem kezelik, a feszültségeket nem 

csökkentik, a falusiak életfeltételeit nem, vagy csak elhanyagolható mértékben javítják. A 

vidékfejlesztési programok sokszor nem érik el kitűzött céljaikat, főként tüneti kezelést 

alkalmaznak és hiányzik belőlük a problémák rendszerszemléletű megközelítése.  

 

A rurális terek gazdasági és társadalmi működésének alapfeltétele a természet. Bonyolult ipari 

technológiákat alkalmazva, a folyamatos növekedési igény kielégítésével feléljük természetes 

erőforrásainkat, megbontjuk a természetes körfolyamatokat, radikálisan csökkentjük a 

természet regenerálódási képességét. A monokultúrás, intenzív, nagy vegyszerigényű 

technológiák a biodiverzitást csökkentik, így a természetes rendszer stabilitása 

nagymértékben csökken. A természetes adottságokat megváltoztatva olyan gazdálkodási 

módokat alkalmazunk, amik csak rövidtávon hoztak létre kedvezőbb körülményeket és 

átmenetileg nyújtottak nagyobb hasznot. Hosszú távon, az erőforrások megőrzése és 

újratermelődésének támogatása csak olyan gazdálkodási módszerekkel érhető el, melyek a 

természetes rendszerbe csak minimálisan avatkoznak bele, mivel alapfeltételnek tekintik az 

adott táj jellemzőit (KAJNER P. (szerk.) 2007). A vidéki problémák nagy része közvetve vagy 



 

közvetlenül visszavezethető a természeti rendszerek átalakításával létrejött intenzív, nem 

együttműködő és nem kompatibilis termelési módok megjelenésére (HAJNAL K. 2010). 

 

A vidéki térségekben a hátrányos helyzetből való kilábalás alternatíváját a hagyományos 

elveken alapuló önellátó gazdaság kialakítása jelentheti, mely a fenntartható életmód 

megvalósításának egyik lehetősége. Az iskola kezdeményezése így egyfajta „pilot-

projektként” mintául szolgálhatna a rurális térségekben tevékenykedő civil szféra és a 

szociális gazdaság számára. A nonprofit szervezetek hasonló kezdeményezésekkel 

ösztönözhetnék a vidék funkcióinak helyreállítását és gyakorlását, a vidékiek 

életszínvonalának emelkedését, a természeti erőforrások, a táj, a környezet, a biodiverzitás 

megőrzését és gazdagítását (CSETE L. – LÁNG I. 2009). A sokszínű, összetett gazdálkodási 

móddal értékes, vegyszerszármazékoktól mentes, egészséges és biztonságos élelmiszer és 

egyéb nyersanyagok állíthatók elő, melyek egyúttal megőrzik a talajt, ivóvízbázisainkat, az 

élővilágot, a tájat és benne az embert. Megélhetést és munkát biztosít a vidéki társadalom 

nagy részének. A vidékfejlesztés feladata tehát ezen gazdaságok létrejöttének elősegítése, az 

ehhez kapcsolódó különböző feldolgozási, beszerzési, tárolási, értékesítési tevékenységek, 

vállalkozások és közösségek támogatása.  

 

A Mezei Iskola Program segítségével újra élhető és működő falvak alakulhatnak ki. A 

települési szerkezetet és funkciórendszereket úgy kell kiépíteni, hogy hatékonyan használják 

fel a természeti erőforrásokat, egészséges és esztétikus környezet alakuljon ki, valamint a 

település széleskörű irányítása valósulhasson meg (HAJNAL K. – SZABÓ A. 2009). Az 

élhetőség komplex fogalom, eltérő értelmezések születhetnek, de alapelemei rögzíthetők. 

Jelen tanulmány meghatározása szerint élhető és működő vidék az, ahol:  

- az önellátás alapszinten biztosítható a minőségi élelmiszer-előállításban és 

energiatermelésben, 

- közös rendezvényekkel és érdekérvényesítő képességgel rendelkező közösségek működnek, 

- változatos és egészséges a természetes és épített környezet, 

- a lakosság többségének munkalehetőség biztosított, 

- a várossal szerves a kapcsolat, 

- az adott táj hagyományaihoz illeszkedő eszközöket, módszereket alkalmaznak. 

Minthogy a Mezei Iskola Program célja olyan környezet kialakítása, melyben a fenti 

szempontok – az iskolai közösség szintjén – érvényesülnek, úgy a programot alapul vevő 

vidékfejlesztési projektek is e tényezők megvalósítását szolgálhatnák.  



 

 

Összefoglalás 

 

A pécsi Nagy Lajos Gimnázium kezdeményezése, a Mezei Iskola Program tartalmazza a 

rurális terekben használható, élhető jövő kialakításához szükséges széleskörű ismereteket és 

képességeket. Hozzájárul, hogy a fiatalok felismerjék, hogy az általunk használt javak 

legnagyobb részét az elődeik hagyták rájuk, így a jövő generációk érdekében az erőforrások 

használata nem lehet pazarló, továbbá az adósságok nem felhalmozhatók. A Mezei Iskola 

Program olyan termelési módok elterjedéséhez járul hozzá, melyek a természeti 

adottságokhoz alkalmazkodnak, biztosítják az erőforrások folyamatos megújulását és a 

változatosságot. Komplex rendszerekként működve a hasonló programok hozzájárulhatnak a 

vidék fenntartható fejlődéséhez, egyszerre hasznosítható anyagokat termelnek, problémákat 

enyhítenek, embereket foglalkoztatnak, értéket teremtenek. Segítségükkel biztosítható a falusi 

közösségek önellátása, csökkenthetők a társadalmi feszültségek, és kialakítható egy stabil 

rurális gazdaság.  

 

A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság 

Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer 

kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében 

zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósul meg. 
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