
Júniusi számunkban beszá-
moltunk a Gemenci Erdõ- és
Vadgazdaság Rt. által létesített
40 férõhelyes Pörbölyi Erdei
Iskola avatásáról. A szállás-
hellyel kibõvült épület
lehetõvé teszi a régió tanulói-
nak befogadását az igényes,
kulturált, jól felszerelt tárgyi
környezetbe ötnapos, bentla-
kásos formában. Az erdei is-
kola mûködéséhez – az
együttmûködési megállapo-
dás értelmében – a bajai Eöt-
vös József Fõiskola Gyakorló
Általános Iskolájának pedagó-
gusai szakmai, módszertani
segítséget nyújtanak. Az intézmény ne-
velési-oktatási gyakorlatának 15 éve
megtervezett eleme az erdei iskola. Év-
folyamokra kidolgozott, tananyaghoz
igazított programok, jól felkészült
foglalkozásvezetõk várják az érdek-
lõdõket. A gemenci ártéri táj jellegzetes
arculatát, kialakulását, különleges öko-
szisztémáját, erdõtársulásait, védett nö-
vény- és állatfajait ismerhetik meg a ta-
nulók. Az erdei iskola programjai a kör-
nyezettel mint osztatlan egésszel foglal-
koznak: a természetismereten túl népraj-
zi, kézmûves-vizuális  ismereteket nyúj-
tanak. Nagy hangsúlyt kapnak a
közösségfejlesztõ játékok is.

A foglalkozások kis csoportokban,
interaktív módon, projekt módszerrel
történnek. 

A megismerést, a tanulást az erdei is-
kola területén kialakított erdészeti, va-
dászati, halászati és néprajzi kiállítás se-
gíti. A foglalkozások színhelyei erdei
kisvasúttal vagy dunai hajókirándulás-
sal is megközelíthetõk. A hazavihetõ
gyûjtõmunkák, oktatási segédletek,

egyéni alkotások lehetõséget teremte-
nek a kísérõ pedagógusok számára a
program utómunkálataira. Az erdei is-
kolában szerzett tapasztalatokra továb-
bi tanítási órák építhetõk.

Az erdei iskolák programja széles
körû állami segítséget tudhat maga mö-
gött: az Oktatási Minisztérium, a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
a Területfejlesztési és Turisztikai Állam-
titkárság is támogatja azt. A két minisz-
térium alapításában jött létre a Környe-
zeti Nevelési és Kommunikációs Prog-
ramiroda (KöNKomP), melynek felada-
tai közé tartozik az Erdei Iskola Prog-
ram koordinálása. 2008-ra tûzték ki cé-
lul, hogy általános iskolai tanulmányai
alatt minden gyermek egyszer egy hét-
re eljuthasson bentlakásos erdei iskolá-
ba. A szükséges anyagi háttér kormány-
szinten garantáltnak látszik.

Az erdei iskolai szolgáltatások fej-

lesztéséhez elkészült egy egy-
séges követelményrendszer
annak érdekében, hogy vizs-
gálható legyen a törvényes
mûködés, a hiteles tájékozta-
tás, a programok szakmai
színvonala és az oktatók rá-
termettsége.

Azon alapvetõ értékek,
amelyeket az erdei iskola hor-
doz, megerõsödtek az iskolák
számára kötelezõvé tett kör-
nyezeti nevelési programok
kidolgozásával.

Az ENSZ a 2005-2015 közti
idõszakot a fenntartható
fejlõdés oktatásának évtize-

dévé nyilvánította, a környezeti nevelés
kérdései tehát nemzetközi szinten ki-
emelt szerepet kapnak.

A Pörbölyi Erdei Iskola munkatársai
bíznak abban, hogy az általa nyújtott
lehetõségekkel sok iskola élni fog. 
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