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A Ravazdi Erdészeten található erdei iskolát több, mint más-
fél évtizede a Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt. a NYME Apáczai
Kar Neveléstudományi Intézetének elõdjével közösen hozta
létre, és azóta is közösen mûködteti. A programokat Apáczai
Kar Neveléstudományi Intézetének oktatói vezetik, de a KA-
EG Zrt. erdészei is bekapcsolódnak egy-egy programba.

Dr. habil Kováts-Németh Mária szakmai vezetésével itt gya-
korlatban megvalósuló, országosan és nemzetközileg is elis-
mert Erdõpedagógia projekt tevékenységorientált programjai
iránti érdeklõdés 2011-ben is jelentõs volt, pedig a csoportok
fogadását és a megvalósítást az erdei iskola infrastrukturális fej-
lesztési munkálatai alaposan megnehezítették.

Számszerûen 2011-ben 3497 diák, 335 pedagógus és 226
hallgató kapcsolódott be a programokba, így alig maradtunk
el a tavalyi évi adatoktól.

A hagyományos 1-tõl 5 napig tartó erdei iskolai progra-
mok mellett az idei évben is megünnepeltük a jelentõsebb
zöld napokat. Áprilisban a Föld Napját, májusban a Madarak
és Fák Napját, júniusban a Környezetvédelmi Világnapot, ok-
tóberben pedig az Erdõk Hetét.

Ravazd mellett Gyõrben is tartottunk programokat. Húsvét
és karácsony elõtt a gyõri Árkád üzletközpontban szervez-
tünk interaktív tanulási lehetõségeket, több gyõri általános is-
kolában pedig rendhagyó környezetismeret órákat. Az év fo-
lyamán összesen 43 rendhagyó környezetismeret órát tartot-
tunk 1075 diáknak.

Az ország és a családok nehéz gazdasági helyzete mellett az
erdei iskolánk iránti érdeklõdés megmaradt, mert már 2011 ok-
tóberében megtelt 2-5 napos programra jelentkezõkkel a 2012.
április végétõl június végig tartó idõszak. A többi szabadon
maradt hely pedig várakozásaink szerint a februári szülõi érte-
kezletek után fog megtelni, ahogy az elmúlt években is.

Az Erdõk Nemzetközi Éve alkalmából a Kisalföldi Erdõ-
gazdaság Zrt. a NYME Apáczai Kar Neveléstudományi Inté-
zetével közös programsorozatot szervezett a gyõri Árkád üz-
letközpont karácsonyi nagyrendezvényéhez kapcsolódóan
2011. november 18 és december 16. között.

Akik az ünnepek elõtt jártak a gyõri Árkádban, egy rendkí-
vül látványos kiállítás részesei lehettek, amely alapjaiban a KA-
EG Zrt. Ravazdi Erdészetén található Erdészettörténeti gyûjte-
ményre épült olyan témakörökkel, mint az erdészszakma
múltja, a hosszú távú, elõrelátó tervezés bemutatása; az erdõ-
gazdálkodás jelene, az erdei életciklus, és fenntarthatóságá-
nak bemutatása; a fafeldolgozás, a fatermékek szerepe a kör-
nyezetvédelemben; erdei iskolai tevékenység bemutatása.

A nagysikerû kiállítással a KAEG Zrt. közelebb hozta az erdõt
a lakossághoz, és megismertette velük az erdõgazdálkodás tevé-
kenységeit, mert sajnálatosan hiányosak és sok esetben tévesek
az emberek erdõgazdálkodással kapcsolatos ismeretei, attitûdjei.

A kiállítás szerves részeként öt pénteken a NYME Apáczai
Kar Neveléstudományi Intézetének oktatói a KAEG Zrt. erdé-
szeivel közösen az Erdõpedagógia projekt keretében rendha-
gyó környezetismeret órákat tartottak fenntartható erdõgaz-
dálkodás témakörben a közoktatás diákjainak.

Az öt pénteki programra 8 gyõri iskola (Audi, Gárdonyi,
Gyakorló, Gyárvárosi, Kodály, Móra, Szabadhegyi és Tulipá-
nos) 23 osztálya (1-8. oszt.) jelentkezett, így több, mint 500
gyermek, valamint közel 50 pedagógus részvételével valósult
meg ez a programsorozat. A rendhagyó órákat Kövecsesné dr.
Gõsi Viktória adjunktus, Kocsisné Salló Mária kutató és Lam-
pert Bálint tanársegéd vezették. A programsorozat sikerességét
jól mutatja a pedagógusok szépszámú pozitív visszajelzése, és
a diákok tárlatvezetés alatt tapasztalt érdeklõdése, kérdéseik.

A kiállítás nemcsak az Árkád látogatóinak és a közoktatás
diákjainak szólt, a Neveléstudományi Intézet törekedett arra,
hogy az Apáczai Kar általuk oktatott hallgatóit is megismertesse
ezzel a gazdag gyûjteménnyel. Ez különösen fontos a tanító sza-
kos hallgatók esetében, akik az erdõ témakört végzésük után
kisdiákjaiknak tanítani fogják, de sajnálatosan az iskolai tan-
könyvekben sokszor hiányos vagy téves erdõgazdálkodási is-
meretekkel találkozhatnak. A pontos, hiteles ismeretek közvetí-
tése számukra kiemelt jelentõségû. Tárlatot vezettünk az andra-
gógia gyógypedagógia, szociálpedagógia és idegenforgalmi
szakos hallgatók részére is. Úgy gondoljuk, ezáltal bõvült az ál-
talános mûveltségük, változott az erdõgazdálkodás megítélése.

Az Erdõpedagógia I. és II. C típusú tantárgy hallgatói bekap-
csolódtak a programsorozatba, mert õk az Erdõpedagógia tan-
tárgy részeként kiemelten foglalkoznak az erdõgazdálkodási is-
meretekkel, mivel a Ravazdi Erdészeten található erdei iskola prog-
ramjának is központi eleme ez a témakör. Ezen túl a jeles hallga-
tók a közoktatás diákjainak foglakoztatásában is közremûködtek.

Hasonlóan nagy volumenû kiállítás 2012-ben nem várha-
tó, azonban az Erdei Iskolai Oktatóközpontban a 16 éves ha-
gyományoknak megfelelõen az idei évben is szervezzük a
zöld napokhoz kapcsolódó akciónapokat, programsorozato-
kat, amelyekre az elõzõ évekhez hasonlóan nemcsak diáko-
kat és nevelõtanáraikat, hanem különbözõ civil szervezeteket
is várunk.
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