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2011. július 25-27-én 6. alkalommal ren-
dezték meg az erdõpedagógiával fog-
lalkozó erdészek és pedagógusok euró-
pai találkozóját Freising városában (Ba-
jorország).

Az elsõ konferencia 2006-ban Sop-
ronban Magyarországon volt Thomas
Baschny osztrák erdõmérnök kezde-
ményezésére az OEE Erdészeti Erdei Is-
kola Szakosztály (elnök Ormos Balázs)
közremûködésével. Az idei konferenci-
án a szakosztályból 3 fõ (Dénes Margit,
Lampert Bálint, Szabó Lajos) vett részt.

Azóta sorrendben Ausztriában, Lu-
xemburgban, Svájcban, Finnországban
volt európai találkozó. Az érdeklõdés
idén már túlnyúlt Európa határain, hi-
szen ázsiai és latin-amerikai ország is
képviseltette magát. Míg az elsõ sopro-
ni összejövetelen cca. 40 fõ vett részt,
addig most Freisingben 155 résztvevõ
volt. Ez jelzi a téma, az új szakterület
fontosságát, dinamikus fejlõdését is.

A konferencia hivatalos fõ szervezõ-
je a Bajor Erdészeti Hivatal és a Német
Erdõk Védszövetsége SDW (civil szer-
vezet) volt, és harmadikként bekapcso-
lódott az FCN, Erdészeti Kommunikáci-
ós Hálózat is.

A konferenciát a Bajor Élelmezésü-
gyi, Mezõgazdasági és Erdészeti Minisz-
térium (a konferencia fõ támogatója)
kabinetfõnöke, Georg Windisch nyitot-
ta meg, aki kihangsúlyozta a konferen-
cia és az erdõpedagógia fontosságát a
földi élet megõrzése szempontjából. A
konferencia Bajorország kiemelt ren-
dezvénye az Erdõk Nemzetközi Éve al-
kalmából.

Kiemelem a bajor minisztérium ré-
szérõl Dirk Schmeckel erdõmérnök

szervezési, moderátori és összefogó te-
vékenységét a konferencián.

A németországi diskurzus fõ 
tanulságai

– A jól hangzó mottó: „Global denken –
lokal handeln” (Gondolkozz globálisan
– cselekedj lokálisan) ma már elavult!
Mára olyan mértékûek lettek a környe-
zeti problémák, hogy nem elegendõ
helyi szinten cselekedni! 

– A földi élet fenntarthatósága megkí-
vánja, hogy egyensúly álljon fenn a gaz-
dasági, társadalmi célok, valamint a
környezet iránti felelõsségérzet között.
Ezen hármas egység megvalósulása
alapgondolata a Fenntartható Fejlõ-
désre Nevelés Évtizede UNESCO prog-
ramnak. A korábbi környezeti nevelési

irányzatokból hi-
ányzott a gazdál-
kodás megfelelõ
szerepének ki-
hangsúlyozása.

A konferencián
Prof. Ute Stolten-
berg elõadásában
a gazdaság, a tár-
sadalom és a kör-
nyezet mellett
megjelent egy ne-
gyedik dimenzió
is: a kultúra, a mû-
vészet. Ez teljeseb-
bé teszi a fenntart-

hatóságra nevelés (Bildung für Nach-
haltige Entvicklung) modelljét. 

– Az erdészeti erdei iskolák jó úton
járnak, amikor az erdõgazdálkodást a
fenntartható gazdálkodás példájaként
mutatják be. Az erdõ tevékenységünk
kiváló színtere, mely módszertani és
tartalmi szempontból is meghatározó.
Az erdõpedagógiától nem idegenek a
gyerekcsoportok számára szervezett
egy- vagy félnapos programok. Nem
szabad csak többnapos programokban
gondolkodni. Fontos a gyakorlatban
dolgozó erdész megjelenése.

– A konferencián megjelentek összeté-
tele (pedagógus, erdész, nemzeti parkos,
környezetvédõ, kormányhivatalnok)
megmutatta, hogy a fenntarthatóság, az
erdõpedagógia ügye mindenkinek fon-
tos. A szektorok közötti pillanatnyi érdek-
sérelmeken fölül kell emelkedni. A közös
célok eléréséhez mindenki tudására, ak-
tív közremûködésére szükség van. Egye-
dül nem megy, összefogás szükséges.

– Az erdõpedagógia kiemelten fon-
tos része az erdészeti kommunikáció-
nak, tájékoztatásnak.

- Jó dolog, hogy az OEE képviselte
Magyarországot a nemzetközi konfe-
rencián, de a jövõben meg kell szerez-
nünk a megfelelõ kormányzati felhatal-
mazást, támogatást is a többi európai
országhoz hasonlóan.

Szabó Lajos 
erdõmérnök

A VI. Nemzetközi Erdõpedagógiai
Konferencia tanulságai




