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Az eseményen 17 országból közel 80 fõ
vett részt: erdõpedagógusok, erdészek,
kutatók, különbözõ erdõpedagógiai in-
tézmények, szövetségek képviselõi.

A repülõutat, vonatozást, majd bu-
szozást követõen október 24-én este ér-
keztünk meg Biribe, a Norvég Erdésze-
ti Konferencia-központba. A központ
jelenlegi formáját az 1970-es években
nyerte el, amikor mindenre gondolva
szálláshelyet, éttermet, italbárt, konfe-
renciatermet és tanösvényt is terveztek
az erdészeti iroda mellé.

Elsõ este a vacsora után kölcsönös
ismerkedésre nyílt lehetõség, majd csa-
patokba rendezték a társaságot, és egy
kis versennyel igyekeztek csapatépítés-
re bírni bennünket.

Kedden délelõtt a megnyitón elõször
Sjur Haanshus, az Erdészeti Fejlesztési
Intézet munkatársa tartott beszédet az
erdészeti politika és az erdészeti gya-
korlat közötti összefüggésrõl, a kor-
mány szerepvállalásáról az erdészeti

oktatásban. Megtudhattuk, hogy az er-
dõgazdálkodáshoz szükséges pénzügyi
forrásokat részben a norvég állam, rész-
ben az erdészetek oktatási tevékenysé-
ge, az általuk kiadott könyvek eladása
és az elvégzett kutatások fedezik. Átla-
gosan 50 hektár kiterjedésûek a norvég
magánerdõbirtokok, a tulajdonosok és
az erdei munkások együttesen végzik
az erdõgazdálkodást, és minden tarto-
mány saját helyi oktatóval, vezetõvel
rendelkezik, aki részmunkaidõben dol-
gozik az erdõgazdálkodásban.

Ezután Pål Vidar Sollie köszöntött
bennünket a Mezõgazdasági és Élelmi-
szerügyi Minisztérium képviseletében,
majd Gjøvik polgármestere, Bjørn Idd-
berg mutatta be röviden a környéket ve-
tített képes prezentáció segítségével.
A település 673 km2-ébõl 11% mezõ-
gazdasági terület, 62% erdõ, 6% vízfelü-
let és 21% egyéb terület. Az összesen
490 000 ha erdõbõl 89% gazdasági ren-
deltetésû, és 96% a magánerdõ aránya.
Az állomány nagyrészt lucfenyõ. Orszá-
gos szinten az erdõk 3%-a védett, 20%-a
pedig állami tulajdon. Megtudtuk azt is,
hogy vidéken a háztartásokat fõként
fával fûtik, a nagyobb településeknek
pedig saját erõmûvük van, ahol biohul-
ladéktól kezdve sok mindent felhasz-
nálnak energianyerésre, természetesen
megfelelõ körültekintés mellett.

Kis szünetet követõen Jon Bingen
Bioeconomy címû elõadását hallgathat-
tuk meg. Az elõadó rávilágított arra,
hogy milyen fontos a nem megújuló
energiaforrások lecserélése a megújulók-
ra, a zöld energiára, amelyet fõként a
fotoszintetikus termékekbõl nyerhe-
tünk. A váltás nemcsak fontos, hanem
szükséges is, hiszen a nem megújuló
energiaforrások kifogyóban vannak, a
használatuk által indukált környezet-
szennyezés, légszennyezés, az ezek
következtében fellépõ légköri felmele-
gedés és az energiaforrásokat birtok-
lóktól, kezelõktõl való függés egyre
jelentõsebb mértékû függõ viszony-
rendszereket generál. Megkönnyíti a
váltást a technika és a logisztika folya-
matos fejlõdése és a felhasználható bio-
energia-erõforrások körének bõvülése
is. A váltás mindenesetre jelentõs politi-
kai és pénzügyi változásokat idézhet
majd elõ nemzetközi szinten is, hiszen
megváltoznak az erõviszonyok, az ér-
dekrendszerek. Jelenleg úgy értékelhe-

tõ, hogy több lehetõség nyílik majd a
bioenergetika terén, mint a nem me-
gújuló energiaforrások használatában.

A délután folyamán már változatos
workshopokat rendeztek különbözõ té-
makörökben:

– Az erdõk és a bioökonómia kap-
csolatának felhasználása megél-
hetésünk biztosítására
Ötletelés fiatalokkal való beszélge-
téshez, melynek során megismer-
hetik, hogyan tudnak természet- és
környezetbarát módon, fenntart-
hatóan gazdálkodni az erdõvel, és
pénzt keresni anélkül, hogy el kel-
lene hagyniuk otthonukat.

– Égetõ probléma: hogyan gyújt-
sunk tüzet?
Különbözõ módszereket használ-
tak tûzgyújtásra, többféle sütõ-fõ-
zõ alkalmatosságot készítettek a
természetben talált anyagokból,
közben a foglalkozás csapatépítõ
jellege is megmutatkozott, vala-
mint az egyes fafajok energetikai
tulajdonságaira, hõleadó képessé-
gére is fény derült.

– Önfelfedezés, az erdõ funkciói-
nak és ajándékainak megismeré-
se másképp
Nem túl gyakori téma erdei iskolai
foglalkozásokon a tõmelletti er-
dõgazdálkodás, az erdõk ökonó-
miai szerepe vagy az erdei mel-
léktermékek megismertetése. Ez a
workhsop éppen ennek a széles
témakörnek az erdei iskolai peda-
gógia programba történõ integrá-
lási lehetõségeit igyekezett bemu-
tatni.

– Faanyagtól a játszókunyhóig,
hogy legyünk ácsok és tanítsunk a
fáról?
A résztvevõk rövid ismertetõ után
– ahol nem mellesleg elhangzott
az egyik kedvenc mondatom:
„Norvegian children are allowed
to hurt themselves at school” (’a
norvég gyerekeknek megenge-
dik, hogy megsebezzék magukat
az iskolában’) – közösen építettek
egy fakunyhót a rendelkezésre ál-
ló anyagok és szerszámok segítsé-
gével. A foglalkozás célja a csa-
patmunka, a közös tervezés és
a kreativitás megélése, valamint
a faanyag mechanikai tulajdonsá-
gainak megismerése volt.
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Bioökonómia és az erdõpedagógia kapcsolata
A fenntartható fejlõdés az oktatásban

2016 októberében a Földmûvelés-
ügyi Minisztérium támogatásának
köszönhetõen öten utazhattak el
hazánk képviseletében a nagy múltú
és immár 11. alkalommal megren-
dezett Nemzetközi Erdõpedagógiai
Konferenciára, ezúttal a norvégiai
Biribe. A szakmai fórumsorozat ala-
pítói között magyarok is voltak, mi
több, az elsõ ilyen konferenciát
Sopronban tartották.



Erdészeti Lapok CLII. évf. 2. szám (2017. február)48

– Bioökonómia és oktatás – hogyan
használjuk az új perspektívákat a
gyakorlatban?
A résztvevõk különbözõ módsze-
reket ismerhettek meg, melyek
segítségével a bioökonómiával
kapcsolatos ismereteket tudják át-
adni a gyerekeknek. Átfogó képet
kaphattak a régi és új módszerek-
rõl, használatuk elõnyeirõl, hátrá-
nyairól.

A workshopokat követõen különbö-
zõ országok, régiók erdõpedagógiai se-
gédanyagait tekinthettük meg, választ
kaphattunk esetleges kérdéseinkre, és
egyes szemléltetõ eszközökbõl még sa-

ját példányt is beszerezhettünk. Közben
fakultatív programként lesétáltunk a
Mjøsa-tóhoz, amely Norvégia legna-
gyobb tava.

A következõ nap reggelén Victoria
W. Thoresen, az UNESCO bizottsági
tagja, a Hedmark University College
PERL programbizottságának elnöke a
fenntarthatóság eszméjére nevelés fon-
tosságát hangsúlyozta elõadásában. Be-
mutatta a világ erdeinek területi válto-
zását 2000–2012 között, majd két tan-
mesével igyekezett rávilágítani, hogy
felelõsek vagyunk azért, amit megszeli-
dítettünk. Az elõadás után ismét
workshopok következtek:

– Egy pakli kártyától egy ka-
mionnyi dobozig – az erdõpeda-
gógia és a bioökonómia találko-
zása
Az erdõpedagógiában használha-
tó új eszközök megismerése és ki-
próbálása volt a cél, ahol felhívták
a figyelmet a könnyen kezelhetõ-
ség, könnyen használhatóság fon-
tosságára.

– Faanyagtól az építõanyagig. Ho-
gyan végezzünk gyakorlati fel-
adatot gyerekekkel?
Napjainkban az oktatás egyre in-
kább az elméleti ismeretek átadásá-
ra szorítkozik, ami nem feltétlenül
jó. A foglalkozás azt mutatta be,
hogy mennyivel többet és mennyi-
vel hatékonyabban tudnak elsajátí-
tani a gyerekek a gyakorlati oktatás
során, fõként azáltal, hogy maguk
végzik az egyes mûveleteket a fa ki-
döntésétõl annak feldolgozásán át a
késztermék létrejöttéig, ami lehet
akár tûzifa, fûrészrönk vagy egyéb
eladásra alkalmas fatermék.

– Faragókéssel a fában rejlõ lehetõ-
ségek felfedezéséért
Ezen a gyakorlati foglalkozáson
olyan munkadarabokat faragtunk,
amelyeket akár a 3-4. évfolyamtól
már gyerekekkel is el lehet készíte-
ni. Az alkotás öröme inspiráló a
gyerekek számára, ha veszélyesebb
eszközöket is rájuk bíznak, önérté-
kelésük is növekedik. Az elkészült
mûvek pedig magukért beszélnek.

– Könyvbe rejtett erdõ – könyvél-
mény erdõpedagógiai elemekkel
A foglalkozás eredménye saját ké-
szítésû könyv, melynek megalko-
tása során különbözõ erdõpeda-
gógiai technikák alkalmazásával a
résztvevõk megismerték az erdõt,
a fát mint megújuló energiaforrást,
valamint a mûvelet igénybe vette a
képzeletet, a kreativitást, az érzé-
kelõ és motorikus képességeket is.

– Világ a lábunk alatt – a talaj
mint információforrás
A skót iskolák számára készült A
világ a lábunk alatt elnevezésû

program bemutatása, melynek
keretében megismerjük a talaj ter-
mészetét, tulajdonságait, és ezen
keresztül jelentõségét az erdõgaz-
dálkodásban.

A foglalkozásokat követõ ebéd után
dr. Günther Dobler, német erdõ- és kör-
nyezetpolitikai kutató tartott elõadást
Hogyan hasznosíthatja az erdõpedagó-
gia a meséket? címmel. Az elõadáson
kimerítõ részletességgel lebontott egy
klasszikus „a lovag megmenti a király-
kisasszonyt a sárkánytól a jótündér se-
gítségével” mesét, majd párhuzamot
vont az egyes szereplõk és a hallgató-
ság szerepe között.

Az elõadás után kinti programon vet-
tünk részt a konferencia-központ udva-
rán, ahol különbözõ nemzetek erdõ-
pedagógiai gyakorlati feladataiból
kaptunk ízelítõt, mint például az óriás
bioökonómia-memória, a csapatépítõ
kampós szókirakó, a csontváz-kép pá-
rosító vagy a fák víztartalmának szemlé-
letes mérése.

Este vacsorára és záróceremóniára
került sor. Mindhárom este ki lehetett
próbálni az alagsorban kialakított lö-
vészszimulátort, amely igen nagy sikert
aratott a résztvevõk körében.

Csütörtökön egész napos tanulmány-
útra vittek bennünket. Két lehetõség
közül választhattunk: vagy a norvég er-
dészeti múzeumot látogatjuk meg, vagy
a helyi erdészetet. Mind az öten az Elve-
rumban található erdészeti múzeum
mellett tettük le a voksunkat, amit nem
is bántunk meg. A múzeumhoz tartozó
szigeten körbevezettek minket egy tan-
ösvényen, melynek állomásain megis-
merkedhettünk a norvég medvevadá-
szati berendezésekkel és technikákkal,
a régi erdei munkások épületeinek
szerkezetével, felépítésével, ételkészí-
tési módszereikkel és szokásaikkal,
valamint a tipikus norvég léckerítés ké-
szítésével. Maga a múzeum szintén sok
érdekességgel szolgált.

Ezúton köszönjük a tartalmas to-
vábbképzési lehetõséget a Földmûvelés-
ügyi Minisztériumnak, az Országos Er-
dészeti Egyesületnek, az élményeket
pedig a vendéglátóinknak, szervezõk-
nek és lebonyolítóknak!

Horváth Eszter
erdei iskola vezetõ

Bakonyerdõ Zrt., Balaton-felvidéki
Erdészeti Erdei Iskola
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Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!


