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Ez év április 24-27. között az ÉSZAK-
ERDÔ Rt. (Miskolc) adott otthont – az
OEE Erdészeti Erdei Iskola Szakosz-
tállyal közös szervezésben bonyolított –
VI. Erdôpedagógiai Szemináriumnak. 

A szeminárium ez alkalommal is Ro-
land Migende erdôtanácsos, az észak-
rajna-vesztfáliai Deutsche Waldjugend
igazgatója felkérésre, az általa össze-
gyûjtött pénzügyi támogatással jött lét-
re. 

A szeminárium mottója ezúttal: „Az
erdei tanulmányi kirándulás mint az if-
júság természet- és erdôszeretetre való
nevelésének egyik módja és eszköze.”

Helyszíne: a Répáshutai Erdészeti
Igazgatóság természeti értékekben gaz-
dag, gyönyörû védett erdei voltak. 

A szemináriumon résztvevô érdeklô-
dôk többsége erdész volt, de pedagó-
gusok is szép számmal képviseltették
magukat. 

Az elôkészületek során kijelöltük a
kirándulás útvonalát, az elôre megadott

szempontok szerint. Az 5,2 km hosszú
szakaszon 11 állomást alakítottunk ki. A
8-13 éves korú gyerekeknek – minden
állomáson, az állomás környezetére jel-
lemzô – elôre kidolgozott írásos kérdé-
sekre kellett válaszolniuk. Az állomáso-

kon kiemelt szerepet kapott az erdôk
élôvilágának közvetlen tapasztalatok
útján való megismerése. 

Két miskolci általános iskola; a „Ne-
buló” és a „Fazekas úti” Általános Isko-
la tanulói vettek részt a programon.
Minden gyerekcsoporthoz 1-3 fô szemi-
náriumi résztvevôt osztottunk be. Az út-
vonal teljesítése után, a gyerekekkel
tartott megbeszélésen visszajelzést kap-
tunk arról, hogy a kérdések mennyire
voltak figyelemfelkeltôek, gondolkod-
tatóak. Újdonság volt, hogy a kapott fel-
adatok ellenére sem volt verseny jelle-
gû a túra. 

Azt tapasztaltuk, hogy az ismeretek
újszerû rendszerezése, logikus gondol-
kodást igénylô, problémamegközelíté-
se, örömet okozott a gyerekeknek. Lel-
kesítette ôket, hogy elsôsorban a kreati-
vitásukra volt szükség, nem támaszkod-
hattak kizárólag lexikális ismereteikre. 

A kirándulás – oktatási célja ellenére
– felszabadult, jó hangulatú volt. Sike-
rét, „népszerûségét” fokozta a díjak he-
lyett való ajándékozás, melybôl vala-
mennyi tanuló részesült. 

Migende úr munkáját, így a szeminári-
um sikerét, felesége Heidrun asszony ked-
vessége, igyekezete nagyban segítette. 

A Migende házaspár munkája, a
résztvevôk lelkesedése és aktivitása, a
házigazdák önzetlen közremûködése, a
gyönyörû természeti környezet és a
programot lezáró színvonalas fogadás
keretében történt kiértékelés, együtt
biztosították a szeminárium sikerét, ez-
által az OEE, és az Erdészeti Erdei Isko-
la Szakosztály programjának eredmé-
nyességét. 
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