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Az Erdészeti Múzeum (Sopron, Templom
u 4.) évek óta szervez erdõ- és múzeum-
pedagógiai, környezetkultúra szakmai
programokat, nyári táborokat. Az elmúlt
egy év különlegessége, hogy ezeket a
programokat a Múzeum nyertes TÁMOP
3.2.8/10/B-2010-0016 számú „Komplex
erdõ- és környezetkultúra program a
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdészeti
Múzeumában” címû projektjének kö-
szönhetõen teljesen térítésmentesen ve-
hette igénybe több ezer érdeklõdõ.

A múzeumok és iskolák partnerségé-
re építõ programcsomagban múzeumi
órák, múzeumi napok és múzeumi szak-
körök zajlottak. Az órák, illetve a mú-
zeumi napok központi témája természe-
tesen az erdõ volt. Minden korosztály-
nak az általános iskola elsõ osztálytól
kezdve a szakközépiskola 12. osztályig
különbözõ szinteken és helyszíneken
dolgoztuk fel a kijelölt ismeretanyagot.
Néhány beszédes foglalkozás-cím: Az
erdõ kincsei, mesék az erdõbõl; A fafel-
dolgozás, múltja, jelene;  A fa mint nyers-
anyag; Az erdõ élõvilága tavasszal, az er-
dészek tavaszi munkái; Erdõ és vad. 

A múzeumi napok, amelyet egy-egy
osztály több alkalommal vett igénybe a
projekt alatt, már nagyobb lélegzetvéte-
lû témakörök feldolgozását is lehetõvé
tették. 

Az erdõpedagógiai és múzeumpeda-
gógiai módszereket ötvözve élmény
dús, tartós tudást eredményezõ napo-
kat élhettek át a résztvevõk. Az iskolá-
sokat megismertettük többek között az
erdõgazdálkodás történeti formáival,
mai módszereivel, az erdõmûvelési te-
vékenységgel, mint az erdõk tartamos-
ságának egyik zálogával, az erdõ öko-
lógiai folyamataival, kapcsolataival, de
nem maradt ki az éltetõ víz, vizeink és
élõviláguk, erdõ és víz egymásra gya-
korolt hatásainak bemutatása sem.

Két szakkört is
bevontunk progra-
munkba. A vadász-
kürtös szakkör
Bolla Balázs veze-
tésével egyre ma-
gasabb színvonalú
vadászkürtös társa-
sággá alakult, akik
Lõvér Vadászkür-
tösök néven szá-
mos rendezvényen
mutatták be vadá-
szati kultúránk e
színes elemét.

A vadgazdálkodási, vadászati szak-
kör diákjai Samu László segítségével
mélyültek el a trófeák és a vadászat vi-
lágában.

A programok során szerzõdéses part-
neriskoláink a soproni Deák téri Általá-
nos Iskola és a Roth Gyula Gyakorló
Szakközépiskola és Kollégium voltak. 

Az „Iskolabarát élményprogramok,
múzeumok az informális tanulásért” cí-
mû programcsomag sokkal szélesebb
réteget célzott meg: 

A tematikus foglalkozások, elõadá-
sok elsõsorban a résztvevõk természet-
ismeretét bõvítették. A foglalkozások
során tudományos ismeretterjesztõ jel-
leggel a rovarvilággal, a kétéltûekkel,
hüllõkkel, a madarakkal, illetve az erdõ
ehetõ, mérgezõ és gyógyító növényei-
vel ismerkedtek meg a hallgatók.

Az erdõ megszeretését az elméleti és
gyakorlati tevékenységeken túl kézmû-
ves foglalkozássorozattal is szerettük
volna segíteni. A természetes, sokszor
erdõbõl gyûjtött anyagokból kicsik és
nagyok több, mint tíz alkalommal ké-
szítettek változatos alkotásokat.

A középiskolás, egyetemista, illetve
felnõtt korosztálynak három témakör-
ben szerveztünk 10-10 részbõl álló sza-
badegyetemi elõadássorozatot. A „Fa a
népi építészetben” címû szabadegyete-
münk elõadásai alkalmával a hagyomá-
nyos faszerkezetû építményeken túl a
faipari kéziszerszámoktól az ácsolt bú-
torokig, a kopjafák, fejfák üzenetéig
számos különleges elõadást hallhattak
neves elõadóktól. 

A szellemi, kulturális örökségünk
Selmecbánya elõadássorozat a bá-
nyász-erdész diákhagyományok ele-
meit mutatta be.

A diákok mellett a program másik ki-
emelt célcsoportja a családok voltak.
Tizenkét családi napot szerveztünk a je-
les napokhoz, természeti idõszakok-
hoz, illetve múzeumi eseményekhez
kapcsolódóan. Ezek során unokától a
nagyszülõig mindenki élményszerûen,
sok-sok játékos feladat segítségével is-
merhette meg az erdõt, kaphatott ízelí-
tõt az erdõ és vadgazdálkodás történe-
tébõl, vagy már kevéssé ismert népi kis-
mesterségeinket fedezhette fel újra.

Az iskolai szünet a nyári kompeten-
ciafejlesztõ táborok idõszaka volt. A pá-
lyázatban nyolc táborra nyertünk támo-
gatást, amelyek, mind más témakör kö-
ré szervezõdtek. Az ötnapos táborok-
ban volt kézmûvesség, különbözõ fog-
lalkozások a vadászati kultúra és a ter-
mészetvédelem témakörébõl, de bemu-
tattuk a tanyasi gazdálkodás rejtelmeit
is. A középiskolásoknak hirdetett tábo-
rainkban egy-egy térség (Dél-Dunántúl,
Északi-középhegység) természeti és
kultúrtörténeti értékeit jártuk be.

A projekt során egy év alatt szám
szerint 248 környezetkultúra programot
szerveztünk, amelyeket mintegy héte-
zer regisztrált résztvevõ látogatott. 

A projekt záró rendezvényén a részt-
vevõ iskolák, pedagógusok jelezték
igényüket a folytatásra.  

A projekten kívül a múzeumban to-
vább folytak „szokásos” programjaink
(idõszaki kiállítások, könyvbemutatók,
tárlatvezetések stb.). Ezek még közel
száz programalkalmat jelentettek a pá-
lyázati tevékenységen túl.

Ezúton is köszönet illeti azokat a kol-
légákat, pedagógusokat, egyetemi hallga-
tókat, akik fáradtságot nem ismerve se-
gédkeztek, hogy meg- és elismertessük
erdész-faiparos szakmáinkat, öregbítsük
az Egyetem és a Múzeum hírnevét. 
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