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Az OEE Erdei Iskola Szakosztály né-
hány tagja 2017. június 23—25. között
rendkívül érdekes és sokszínû konfe-
rencián vett részt Dobogókõn. Renge-
teget tanultunk és tapasztaltunk ma-
gunkról, másokról, a tanulásról és a
tanításról. Az idei konferencia célja az
volt, hogy nemzetközi és hazai elõ-
adók, szakemberek közremûködésével
széles körben bemutassa a tapaszta-
lati tanulás szemléletét, módszertanát
és annak alkalmazásait a magyar
szakmai közönségnek, döntéshozók-
nak, érdeklõdõknek. 

A konferencia remek lehetõséget nyúj-
tott nemzetközi jó gyakorlatok megis-
merésére is. Az esemény házigazdája a
kéTTé Magyar Tapasztalati Tanulás
Alapítvány, fõvédnöke dr. Vekerdy Ta-
más volt.

A három nap színes programjában
plenáris elõadásokon, szakmai mûhe-
lyeken, kapcsolatteremtõ és közösség-

építõ foglalkozásokon vettünk részt. A
mûhelymunkák jó lehetõséget adtak,
hogy személyes tapasztalatokon ke-
resztül ismerkedjünk egy-egy témával
és annak ránk gyakorolt hatásával.

Az Alattad a föld, fölötted az ég, ben-
ned a létra címû barlangterápiás mû-
helyben csodálkozva hallgattam, hogy
a Verocs Mozgásterápiás módszerrel ho-
gyan visznek le értelmi és/vagy testi fo-
gyatékos gyerekeket, fiatalokat a bar-
langba, hogy õk is megélhessék a
barlangvilág felfedezésének élményét
és azt az önbizalmat erõsítõ érzést, hogy
õk is képesek rá, akárcsak ép társaik. 

A hatást még tovább is lehetett fo-
kozni, amikor egy dobozokból épített
„barlangtúrára” invitáltak bennünket.
Ki-ki választhatott, hogy sérült (vak,
mozgásában korlátozott) vagy ép em-
berként szeretne végigmenni a barlan-
gon. A túra nemcsak a feladatteljesí-
tés örömét adta, hanem visszajelzést
is arról, hogy hogyan bízzuk rá ma-
gunkat számunkra idegen emberekre,

hogyan adunk és fogadunk el segít-
séget, mennyire tudunk hatékonyan
kommunikálni társainkkal. A közös
kaland utáni beszélgetés segített a
bennünk keletkezõ élmények, érzé-
sek feldolgozásában.

A konferencia harmadik napján Fe-
dezzük fel az erdõt! Az erdõ- és él-
ménypedagógia módszerei az erdei is-
kolai oktatásban címmel Pappné
Németh Tünde kolléganõmmel tartott
háromórás workshopon mutattuk be –
képviselve a hazai erdészeti erdei is-
kolákat – az érdeklõdõknek az erdõ-
pedagógia módszertanát. 

A mûhely résztvevõit egy izgalmas
és kalandos erdõfelfedezésre hívtuk,
ahol természetismereti és érzékszervi
játékokon keresztül, saját tapasztalato-
kat szerezve kaptak a már meglévõ is-
mereteik mellé újakat az erdõrõl. A meg-
ismerési folyamatban kiemelt szerepet
kapott a komplex érzékszervi megta-
pasztalás, a látás mellett a tapintás, a
hallás és a szaglás. A mûhely célja volt
az is, hogy rávilágítson arra: az erdé-
szeti erdei iskolai oktató-nevelõ mun-
ka nemcsak a felnövekvõ generációt
formálja, hanem az õket nevelõ peda-
gógusokat és a gyerekeken keresztül a
szülõket is.

Reggelente jógázhattunk, meditál-
tunk, amitõl a nap is frissebben indult.
Egy gyereknek sem kell más, mint
mozgás és jó csapatban játékos tanu-
lás. A tapasztalati tanulás Amerikában
honos módszereit Tony Dixon és Misty
Blakesley osztotta meg velünk. Érdekes
volt ráeszmélni, hogy mennyi a hason-
lóság az amerikai és a magyar módsze-
rek, játékos feladatok között.

Az utolsó napon fordult a kocka:
kolléganõmmel, Scheitler Adriennel
kellett pódiumra állnunk. Nekünk kel-
lett átadni saját tapasztalatainkat, mód-
szereinket az érdeklõdõknek. Nagyon
nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy
egy ekkora nemzetközi konferencián
elõadóként is részt vehettem. Emiatt ki-
csi drukk is volt bennem az elején, de
biztattam magam, hogy ugyanazt kell
csinálnom, mint már 16 éve a gyere-
kekkel. 

Hamar rájöttem, hogy az érdeklõdõ
felnõttekkel nemhogy nem nehezebb,
de sokkal könnyebb a dolgunk. A gye-
rekek kíváncsiságát, áthangolódását a
természetbe néha hosszas bevezetés
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elõzi meg, ott viszont izgatott kíváncsi-
sággal és játékos tanulási vággyal fû-
tött, motivált érdeklõdõk jelentek meg.
A foglalkozást követõ pozitív visszajel-
zésekbõl – ami mindig jólesik – érte-
sültünk mûhelymunkánk sikerérõl: „Én
még egyszer szeretném megköszönni,
hogy átélhettem azt a nagyszerû, inspi-
ráló élményt, amit átadtatok nekünk.
Megmondom õszintén, hogy nagyon kí-
váncsi voltam, hogy nekem, öreg róka
táboroztatónak mi újat tudtok mutat-
ni. Hát pironkodtam magamban, mert
bizony sok újat tanultam tõletek. Lenyû-
gözött a tudásotok, az a lelkesedés,
ahogy ti ezt át tudtátok adni. Tényleg
nagyon inspiráló volt... Köszönöm a
többi résztvevõ nevében is! Vali” – írta
egy résztvevõ.

Katia Almeida A kapcsolatépítés –
ami igazi különbséget tesz címû elõadá-
sa és a hozzá kapcsolódó workshop té-
mája nagyon izgalmas volt, mert abból
kaphattunk egy kis ízelítõt, hogy a táj-
futás mennyiben segíthet a döntéshoza-
tal tanulásában. Katia maga is magas
szinten ûzte ezt a sportot, hiszen több
mint tíz évig volt a portugál nemzeti vá-
logatott tagja. Részt vett a Portugál Táj-
futó Szövetség megalapításában, majd a
veszélyeztetett gyerekek számára kez-
dett el tájfutóprogramokat szervezni.

Egy pár mondat mindenekelõtt a táj-
futásról, hogy azok számára is érthetõ
legyen a téma, akik nem ismerik ezt a
sportágat. A tájfutás egy olyan nemzet-
közi versenysport, ahol a versenyfutás
ötvözõdik a tájolással. A versenyzõk
egy nagy részletességû speciális térké-
pet használnak, saját maguk választva
meg az útvonalat úgy, hogy a változa-
tos és sokszor ismeretlen terepen meg-
felelõ sorrendben és adott idõn belül
érintsék az ellenõrzõpontokat. A gye-
rekeket a sport speciális jegyeire épít-
ve (térképolvasás, tájékozódás) tanítja,

hogy miként válasszanak és döntsenek
ismeretlen közegben.

A workshop során párt kellett válasz-
tani, majd Katia megmutatta a térképet,
tisztáztuk, hogy pontosan melyik terü-
letrõl van szó, és milyen ellenõrzõpon-
tokat kell érintenünk a verseny során.
Az elsõ körben egy egyszerû térkép
alapján csak pár pontot kellett megta-
lálnunk, majd ott egy szelfit készíteni
magunkról és az ellenõrzõpontról, hogy
valóban ott jártunk. Aztán egyre nehe-
zedett a verseny, bonyolultabb térkép-
pel, több ellenõrzõponttal, rövidebb
idõkerettel és több feladattal. 

Vagyis fokozatosan egyre nagyobb
volt a nyomás rajtunk, versenyzõkön.
A verseny során minden egyes kör
után megbeszéltük, hogy melyik csa-
pat mi alapján döntött egy-egy útvonal
mellett, hogyan alakult ki a pár között,
hogy ki mutatja az utat, ki fényképez
vagy oldja meg a feladatokat. 

Azt is megállapítottuk közösen, hogy
mennyire fontos, hogy a verseny ele-
jén világos és egyértelmû legyen min-
denki számára valamennyi szabály és
feladat, és pontosan ki legyen jelölve
az idõkeret. Katia azt is tudatosította

bennünk, hogy mennyire fontos, hogy
egy-egy feladat végén mindig közösen
megbeszéljük, hogy elégedettek vol-
tunk-e magunkkal, a döntéseinkkel,
vagy volt olyan, amit a legközelebbi
körben máshogy csináltunk, és ha igen,
akkor miért. 

A workshop legvégén pedig minden-
kinek adott arra lehetõséget és idõt,
hogy elmondjuk, hogy tetszett a játék,
kinek milyen érzés volt a versenyzés,
segített-e ez a legjobbat kihozni ma-
gunkból, vagy hátráltatott bennünket.
Mi alapján döntöttünk egy-egy útvonal
mellett, illetve a versenynek melyik ré-
sze volt számunkra a legkönnyebb és
legnehezebb, és miért. Illetve ki-ki el-
mondhatta, hogy a döntéshozatal tanu-
lásának ezt a formáját hogyan tudja be-
illeszteni a gyerekekkel való
munkájába, illetve kamatoztatni.

Az Ösvény Tapasztalati Tanulás Kon-
ferencia valóban sokat adott a tovább-
fejlõdésünkhöz. Ha valamilyen ismere-
tet, módszert saját magunk tapasztalunk
meg, könnyebben rögzül, részünkké vá-
lik, csak így tudjuk hitelesen továbbad-
ni erdei iskolás tanítványainknak. 

A mûhelymunkák és elõadások
mind arra szolgáltak, hogy elmagyaráz-
zák a gyakorlati tanulás fontosságát, és
saját magunk tapasztaljuk meg ennek
elõnyét. A gyakorlati tanulás mellett
nem maradhatott el a közösségépítés
sem. Ez az erdészeti erdei iskolákban
is szorosan összetartozik. Felszabadul-
tan tanulni csak jó, összetartó közös-
ségben lehet igazán.

Hálásan köszönjük az Országos Er-
dészeti Egyesületnek, hogy részt vehet-
tünk ezen a konferencián.

Dénes Margit, Fajkuszné Bodrogi
Zsuzsanna, Mészárosné Kiss Boglárka,

Libor Mária, Makra Zsuzsanna,
Pappné Németh Tünde, 

Scheitler Adrienn
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