
Erdészeti Lapok CXLIV. évf. 12. szám (2009. december) 395

„Tapasztalatcsere az erdõhöz kötõdõ
környezeti oktatás terén” címmel
szervezett tanulmányutat és fórumot
a szlovák erdészeti intézményeknek
a zólyomi Szlovák Nemzeti Erdészeti
Központ (NFC) Erdészeti Tanácsadó
és Oktatási Intézete. A program az
Európai Közösségek finanszírozásá-
ban valósult meg 2009. október 12-
16. között. 
A résztvevõk állomásaik során több
külföldi és magyar erdei iskolát is
felkerestek.

A szlovák erdõpedagógusok elõször az
ausztriai Ottakring-i természetiskolát
nézték meg, majd pedig a Bruck an der
Murban és a Mattersburgban található
erdei iskolákat. 

A magyarországi programok során
elõször a Bakonyerdõ Erdészeti és Fai-
pari Zrt. Monostorapáti Erdészete keze-
lésében lévõ Balaton-felvidéki Erdé-
szeti Erdei Iskolát látogatták meg ok-
tóber 14-én. Farkas Zsuzsanna, az er-
dei iskola vezetõje részletesen bemutat-
ta az erdészeti erdei iskola mûködését,
erdõpedagógiai programjait, valamint a
környezeti nevelés helyszínéül szolgáló
szálló- és tanépületeket, valamint az er-
dei iskola mellett húzódó Öreg Bükk
Tanösvényt. A tapasztalatcsere folya-
mán szó volt a magyarországi erdõgaz-
daságokról és az általuk mûködtetett
erdészeti erdei iskolák szerepérõl is.

A következõ napon a Kisalföldi Erdõ-
gazdaság Zrt. és a NYME Apáczai Csere
János Kar által 1996-ban közösen létre-
hozott és mûködtetett Ravazdi Erdei Is-
kolai Oktatóközpont megtekintése
következett. A vendégeket az erdõgaz-
daság képviseletében Kocsis Mihály er-
dészeti igazgató és Iványi Ákos erdõmér-
nök fogadta, az Apáczai Kar részérõl pe-
dig Kovátsné dr. habil. Németh Mária
intézetigazgató, projektvezetõ, valamint
Kövecsesné dr. Gõsi Viktória és Lampert
Bálint tanársegédek. A vendégek a déle-
lõtt folyamán megismerhették a pro-
fesszorasszony által 15 éve megalkotott
„Erdõpedagógia, mint életmód-straté-
gia” projekt elméletét, a tanársegédek
segítségével pedig a gyakorlati megvaló-
sulását és eredményeit. Szlovákiai ven-
dégeink kiváló példáját láthatták annak,
milyen sikeresen tud egy erdõgazdaság
és egy pedagógusképzõ felsõoktatási in-
tézmény együttmûködni a hatékony
környezeti nevelés érdekében.

Ezt követõen a pákozdi Pelikán Ház
Erdei Iskolában fórumot tartottak a ma-
gyar és a szlovák környezeti oktatásról.

A program zárásaként, október 16-
án, az Ipoly Erdõ Zrt. Domszky Pál
Erdészeti Erdei Iskolájába érkeztek
a szlovák látogatók, a Kemencei Erdé-
szethez. Hoffmann András erdészet-
vezetõ elõadásában tájékoztatást adott
az erdészet mûködésérõl, valamint az
erdészetnél jelenleg is zajló fejlesztések-
rõl. Az erdei iskola mûködését és pro-
gramjait Mátyásiné Bán Ágnes mutatta
be, majd a látogatókkal az erdei iskola
épületeit, parkját körbejárva, az erdé-
szeti tanösvényen virtuálisan is végig-
haladva került sor a hasznos tapaszta-
latcserére. 

A szlovák kollégák számos tapaszta-
lattal gazdagodtak ausztriai és magyar-
országi útjuk során. A nemzetközi
együttmûködés az erdõpedagógia vo-
natkozásában is bizonyította létjogo-
sultságát. Mindenképpen hasznos len-
ne és ehhez keresni szükséges a lehetõ-
ségeket, hogy a magyar erdõpedagógu-
sok is megismerkedhessenek külföldi
példákkal, amelynek tapasztalatait be-
építhetnék itthoni munkájukba.
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