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A Mecseki Erdészeti Zrt. Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és
Erdõ Háza a 141. Vándorgyûlés programjainak folytatása-
ként, 2010. május 27-29. között „Erdõpedagógiai Szakmai
Mûhelyt” tartott Hetvehelyen a Sás-völgyben. A programot
Szõnyi János vezérigazgató-helyettes nyitotta meg.

A továbbképzés középpontjában a fenntarthatóság állt, an-
nak több oldalról történõ elméleti és gyakorlati bemutatása. Az
elõadásokon a „Fenntarthatóságra nevelés pedagógiája az erdei
iskolában”  – mit tartsunk fent és hogyan? –  „Az erdõ, mint a
fenntarthatóság záloga”, „A megújuló energiaforrások”, „Az er-
dészeti erdei iskolák szerepe Magyarországon”, „A 15 éves Mó-
kus Suli Erdészeti Erdei Iskola programjának bemutatása és ta-
nulásszervezési módszerek”, témákból kaptak ismereteket a
résztvevõk.

Nem véletlenül választottuk továbbképzésünk helyszínéül
Sás-völgyben az Erdõ Házát – a 15 éve mûködõ erdészeti er-
dei iskolánk új szálláshelyét, melyet május 18-án avattunk fel

– mivel a környezetvédelem és a fenntarthatóság az oktató-
központ minden tevékenységében jelen van. A házat nap-
elem, és aggregátor mûködteti, a vizet ásott kútból nyerjük.
Ezért az itt tartózkodók ennek ismeretében használják a há-
zat oly módon, hogy minél kevesebb felesleges energia hasz-
nálódjon el. 

Erdészeti erdei iskolánk környezeti nevelési programját a
NAT és a kerettantervek ismeretében állítottuk össze a terepi
adottságokhoz igazítva, kooperatív tanulási módszerekre és
egyéni, valamint szociális kompetenciafejlesztésre építve.

A továbbképzésen erdei iskolánk tanulásszervezési mód-
szereinek elméletét és gyakorlati megvalósításába is betekin-
tést nyertek a résztvevõk.

A programon elsõsorban pedagógusok, környezeti neve-
léssel foglalkozók, valamint erdei iskolai oktatók vettek részt.
A rendezvény zárásakor a képzés tanúsítványait Káldy József
vezérigazgató adta át ünnepélyes keretek között.

Fenntarthatóság az erdei iskolában

Pécsett tartotta 13. találkozóját az Európai Bányász Kohász Szövetség, amely ün-
nepség egyben a 8. Magyar Bányász-Kohász-Erdész Találkozó is volt. A szakmai
konferenciát, kiállításokat, Év Erdésze versenyt, Bányászestet és megannyi szabad-
téri programot egybeölelõ négynapos rendezvény leglátványosabb eleme a szom-
bati díszfelvonulás volt, melyen a 2000-nél is több résztvevõ díszegyenruhába öl-
tözve, zeneszóval vonult végig a belváros utcáin, hogy végül a város megújult fõ-
terén, a Széchenyi téren közösen ünnepeljenek. Az erdészeket az Országos Erdé-
szeti Egyesület Baranya megyei Helyi Csoportja képviselte a látványos menetben. 

A következõ találkozó Hollandiában kerül megrendezésre a jövõ évben.
(Ferling)
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