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ERDÕPEDAGÓGIA

„Kedves jelenlévõk, kedves vendége-
ink! A régi népiskola épületében már 20
éve erdei iskola mûködik. Sokan keres-
ték fel ezt a helyszínt szépsége, csend-
je, gazdag élõvilága miatt, ami bõséges
lehetõséget adott a feltöltõdésre, kikap-
csolódásra. 

A kiránduló csoportokat erdész kísér-
te, így nagyobb betekintést kaphattak az
erdõ élõvilágába. Az egyre népszerûbbé
váló helyszín tematikus erdei iskolai fog-
lalkozások, terepi programok kialakítá-
sát ösztönözte. 2000-tõl indult be az er-
dei iskolai oktatás. Majd az egyre na-
gyobb érdeklõdés maga után vonta a
szálláshelyek kialakítását. A Kikerics Er-
dészeti Erdei Iskola 2010-ben megkapta
a Környezetvédelmi és Természetvédel-
mi Oktatóközpontok Országos Szövet-
sége által kiírt Minõsített Erdei Is-
kola címet, melyet 4 évenként
újít meg. Szintén 2010-ben az
Országos Erdészeti Egyesülettõl
is megszerezte a Minõsített Erdé-
szeti Erdei Iskola címet, melyet
2015-ben megújított. 

Erdei iskolánk lehetõséget te-
remt témanapos és többnapos
bentlakásos erdõpedagógiai
foglalkozások megvalósítására.
Az idelátogató csoportok 11 té-
makörbõl összeállított program-
ból választhatnak évszaknak, és
a korosztálynak megfelelõen. Az
erdõpedagógiai oktatás szoro-
san az iskolai tananyagra épül,
kiegészíti és bõvíti azt. 

Az erdei iskola mûködtetése
lehetõvé teszi, hogy az ideláto-
gató gyerekek és felnõttek meg-
ismerhessék a zselici erdõk nö-
vény- és állatvilágát, a turistatér-
kép használatát, a helyhez fûzõ-
dõ történelmet, az erdészek és
vadászok munkáját, a tartamos

erdõ- és vadgazdál-
kodást. 

Az erdei iskola
nem módszer, ha-
nem egy sajátos ta-
nulásszervezési for-
ma, mely nem egyszeri ötletszerû meg-
valósítást és megvalósulást, hanem át-
gondolt döntést, tudatos tervezést és jól
elõkészített, felépített programot kíván. 

Az erdõ- és élménypedagógia mód-
szereivel történik az ismeret megszerzé-
se és elsajátítása, melynek lényege,
hogy a gyerekek a természetben tanul-
janak a természetrõl. 

Minden gyerekben él a kutató, felfe-
dezõ szellem, különösen, ha izgalmas,
új környezetbe kerül. Ez a tanulási fo-
lyamat lehetõséget ad arra, hogy a gye-

rekek a már meglévõ isme-
reteiket össze tudják kap-

csolni tapasztalásaik
eredményeivel. Az is-

kolai tananyag he-
lyébe itt az élmény-

alapú megismerés, a
cselekvõ-felfedezõ atti-
tûd és az ismeretek
komplex megközelíté-
sû elsajátítása lép. En-
nek a természetköz-
pontú nevelésnek az a
feladata, hogy lehetõ-
séget biztosítson és se-
gítséget nyújtson a

gyerekek számára, hogy
megismerhessék, megtapasztalhas-

sák és megszerethessék a természetet.
Az erdõgazdaság kiemelten fontos

feladatának tekinti, hogy a felnövekvõ
generációk az itt szerzett ismeretek
alapján, komplex módon gondolkodja-
nak a világról, tanuljanak meg harmó-
niában élni környezetükkel, mindenna-
pi életvitelükben törekedjenek a fenn-
tarthatóság megvalósítására. 

A gyerekek az erdei iskolába érkez-
ve magukkal hozzák mindennapjaik
számos terhét. A személyes felfedezés,
a kötetlen játék és az érzékszerveik cél-
zott használata hatékonyabban kelti fel

a gyerekek kíváncsiságát, segít
jobban elmélyíteni az új ismere-
teiket, megerõsíteni a már meg-
lévõket. 

A természet szeretete mindig
személyes tapasztalatokon alap-
szik. Az erdõ csendje, a patak
csobogása, egy különösen szép
virág látványa és illata, egy iz-
galmas állat, a fák ölelése, a mo-
ha simogatása – melyek miatt
„jól érezték” magukat –, a mai
rohanó világunkban segítség
nélkül nem tudatosulnak ben-
nük. Így reményünk van rá,
hogy az erdõt megszeretve, vi-
gyázni fognak annak szépségé-
re, tisztaságára, törekedni fog-
nak lakóinak megvédésére.

Ez a cél az, amelyért érdemes
erdei iskolákat építeni, fenntarta-
ni, és ha eljön az ideje – ahogy ez
nálunk is megtörtént –, felújítani.

Forrás: Mecsekerdõ Zrt.
Szerkesztette és fotók: 

Nagy László

Az erdei iskola nem csak módszer! 
Tanulásszervezés az erdõ- és élménypedagógia jegyében

Az erdei iskolák tavaszi szezonnyitásakor és az Erdõk
Nemzetközi Napjához is közeli idõpontban, március
23-án adta át a Mecsekerdõ Zrt. a teljes körûen fel-
újított Kikerics Erdészeti Erdei Iskolát, a zselici Sas-
rét-pusztán. Az átadási ünnepségen többek között
beszédet tartott az erdei iskola vezetõje, Pappné Né-
meth Tünde is, akinek az erdészeti erdei iskolákról
és az erdõpedagógia lényegérõl megfogalmazott ér-
tékes gondolatait érdemesnek tartjuk megosztani a
szélesebb olvasóközönséggel is.  


