
Minden ami erdő: ISKOLA AZ ERDŐBEN 

 

Az erdő, mint természeti környezet nem csak gazdasági, rekreációs vagy turisztikai téren 

hasznosítható, hanem igen fontos oktatási felület is lehet. Ma már Nyugat-Európa számos 

országában működnek erdei iskolák. Ebben a rövid írásban összefoglaljuk az erdei iskolák 

fontosabb céljait, megvizsgáljuk működésük módját és elemezzük a tárgyalt alternatív 

oktatási forma előnyeit. Meggyőződésünk ugyanis, hogy térségünk adottságai egyértelműen 

lehetővé teszik ennek az oktatási formának a gyakorlati alkalmazását. 

 

Mi az erdei iskola? 

Az erdei iskola egy olyan programcsomag-kínálat, amely elsősorban iskoláskorú gyerekekre 

fókuszál. Az érdeklődők dominánsan 2-7 napos időszakra táborjelleggel erdei környezetbe 

költöznek és ott képzett szakemberek vezetésével tematikus programokon vesznek részt. 

 

Milyen céllal alakultak ki az erdei iskolák? 

Az urbanizált életkörnyezet a benne élők kényelmét szolgálja, csökkentve a kihívásokat és az 

aktív életmegélést folyamatosan felváltja annak szemlélése. Ezzel szemben az erdei iskola a 

„benneélés” élményét kínálja és a megtapasztalással szorosan összekapcsolódó tudásszerzést 

helyezi a középpontba. Az érdeklődőknek nem csak megmutatja a természeti környezetet, 

hanem olyan tanulási helyzeteket kínál, amelyekben a felfedezés öröme összekapcsolódik az 

ismeretszerzéssel. 

 

Melyek az erdei iskola fontosabb jellemzői? 

Habár az erdei iskola projekt elvileg többféleképpen is kivitelezhető, annak hatékony 

működéséhez több kritériumnak is teljesülnie kell. Ennek értelmében az erdei iskola egy 

olyan speciális tanulásszervezési forma, amely: 

- szerves részét képezi a rendes iskolai oktatásnak (összekapcsolódik a tantervvel) 

- a program megvalósulását a diákok aktív tevékenységére alapozza 

- az ismeretszerzés az együttműködésen alapuló tanulási technikákra alapoz 

- programja egymáshoz illeszkedő modulokból épül fel 

- kihasználja a csoportos tevékenységekben rejlő szocializációs lehetőségeket. 

 

Miben más az erdei iskola, mint a hagyományos oktatási intézmények? 



Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az erdei iskola nem azonos az ismert nevelési 

területekkel. Az iskola mint megnevezés a tanulásszervezésre vonatkozik, de nem az 

alkalmazott módszerekre, sem pedig a különböző programok tartalmára. Az iskola igazi 

szerepe az attitűdformálás, amely megköveteli, hogy ne csak természetismerettel kapcsolatos 

modulok kerüljenek be az erdei iskola programjába, hanem helyet kapjanak más 

ismeretanyagok megismerésének lehetőségei is. Ilyenek lehetnek: 

- épített környezet 

- helyi társadalom és kultúra 

- természeti összefüggések és folyamatok 

- társadalom és természet viszonya 

- az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatása. 

 

Milyen eredményeket tud elérni egy erdei iskola? 

Az oktatási intézmények hagyományos oktató-nevelő funkcióját természetesen az erdei iskola 

is betölti. Itt elsősorban azt szeretnénk kiemelni, hogy a tudástranszfer mellett milyen más 

eredményeket tud elérni az erdei iskola: 

- az ismeretek összefüggésrendszerben való elsajátítás (tanulás+megértés) 

- szocializációs folyamat (korosztályon belül és az adott társadalmi közegben) 

- aktív kikapcsolódás (tanulás+szórakozás+játék+pihenés) 

- személyiségfejlődés, önismeret, önbizalom 

- fizikai állóképesség fejlődése. 

 


