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Az erdei iskola szerepe a hazai 
oktató-nevelõmunkában

Napjainkban a hazai közoktatásban is egyre nagyobb szerepet kap korunk egyik leg-
fontosabb oktatási és nevelési feladatának, a környezeti nevelésnek a módszertana.
Sokan és sok helyütt leírták már azt, amit a Nemzeti Alaptanterv, valamint az arra

épülõ Kerettanterv  úgy fogalmaz meg, hogy „a környezeti nevelés átfogó célja elõsegí-
teni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdeké-
ben, hogy a felnövekvõ nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének
megakadályozására, elõsegítve az élõ természet fennmaradását, fenntarthatóságát (...). A
tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megõrzésébe, gyarapításá-
ba. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelõsség, a környezeti károk megelõzésére
való törekvés váljon meghatározóvá.”

Az ma már mindenki számára világos, hogy a fenti feladatrendszert az iskola padjai-
ban ülve, csak tankönyvekbõl és egyéb audiovizuális eszközök alkalmazásával nem le-
het maradéktalanul megvalósítani. Még egy jól felkészült szaktanár, ha az óráin mindig
tudatosan foglalkozik is ennek a nevelési feladatnak a folyamatos felszínen tartásával
sem tud elegendõ ismeretet nyújtani. Ugyanis ennek a feladatnak a megoldásához elen-
gedhetetlenül szükség van a természetben, a környezetben szerzett közvetlen tapasztala-
tokra is. Ezen tapasztalatok megszerzésének egyik legfontosabb szervezési formája az er-
dei iskola. Az Oktatási és a Környezetvédelmi Minisztérium egyaránt fontosnak tartja e
tanulási forma felkarolását. Turi-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter szerint „… az
igazi hazafiasságot a jövõben a természethez való kötõdés jelentheti, ám annak védelmét
emberidegen környezetben nem lehet ellátni.” Hozzátette: szorgalmazzák, hogy 2002-tõl
minden általános iskolás diák legalább egyszer egy hetet töltsön úgynevezett erdei isko-
lákban.

De mi is az az erdei iskola? Hogy jött létre, mi a célja, feladata, jelentõsége?
Az erdei iskola mint címszó a Pedagógiai Lexikon (1997) meghatározása szerint: „A

századforduló táján kibontakozó szabadlevegõs iskola egyik típusa. Az egészséges he-
gyi, erdei környezetben létrehozott bentlakásos intézményeknek jelentõs gyógyászati,
egészségnevelõ szerepe volt. A mozgalom kezdetben a tüdõbeteg vagy veszélyeztetett
gyerekek egészségvédelmét, továbbá a beutalt gyerekek iskoláztatását szolgálta. Az er-
dei iskolák tanulói a nap nagy részét kerti munkával, játékkal, sporttal foglalkozva a sza-
badban töltötték. Az elsõsorban egészségügyi-gyógyító intézménynek tekinthetõ erdei
iskolák hagyománya az 1860-as évekre nyúlik vissza.”

Az erdei iskolák története Németországban kezdõdött azzal a céllal, hogy a nagyváro-
si, ipari területeken élõ gyermekek is eljussanak az egészséges, természetes környezetbe.
Az 1800-as évek végén bekövetkezõ nagymérvû iparosodás, az egészségtelen életkörül-
mények magukkal hozták a különféle tüdõbetegségeket, amelyek a legfiatalabb generá-
ciókat, a gyerekeket sem kímélték. Ezért a gyermekek számára iskolaszanatóriumokat
hoztak létre, ahol kinn, a szabad levegõn zajlott az oktatás. A beteg gyerekeknek a fizi-
kai és egészségi állapotához mérten alakították ki a programokat. A tanórák a szokásos-



nál rövidebbek voltak, kisebb volt egy osztály létszáma is. Másodlagos célként jelent
meg az a törekvés, hogy – az akkoriban kötött, merev szabályok alól ily módon kikerül-
vén – a gyermekek könnyebben sajátíthassák el az élõvilággal, a környezettel kapcsola-
tos ismereteket.

A szakirodalmak szerint az elsõ erdei iskolát Berlin mellett, Charlottenburgban alapí-
tották 1904-ben. Ez az oktatási forma késõbb Európa más országaiba is elterjedt, s elju-
tott Magyarországra is. Hazánkban 1908-tól sorra nyitották meg kapuikat az erdei isko-
lák, amelyeket akkoriban szabadlevegõs iskolának vagy szabadég-iskolának neveztek.
Ez egy olyan tanulásszervezési mód amely során a tanítás-tanulás folyamatát a természe-
ti jelenségek közvetlen, saját élményû megtapasztalására építjük. A tanítást tantermen és
iskolán kívül, a természeti környezetben szervezzük. A terepen való mozgás, tájékozó-
dás, a tájjal való közvetlen találkozás hangulata, élménye, a terepen megismerhetõ dol-
gokkal, jelenségekkel, élõlényekkel, emberekkel, alkotásokkal való ismerkedés mind
fontos összetevõje ennek a szervezési formának. A tanítás helyszíne és a tananyag, vala-
mint a képességfejlesztés között konkrét, szerves kapcsolat van. A tantermi oktatással el-
lentétben – ahol gyakran csak médiákra támaszkodva történik a fogalmak, folyamatok,
jelenségek bemutatása – itt a tanulás érzéki, megismerõ oldala válik dominánssá. A va-
lóság értékeivel és problémáival való személyes élményû találkozás, a cselekvõ, felfede-
zõ magatartás megváltoztatja mind a tananyaghoz, mind a tanuláshoz való hagyományos
viszonyt. A szabadég-iskolai tanulásszervezési formák a tanítás-tanulás folyamatának
szervezési módjára vonatkoznak és nem annak tartalmára vagy módszereire.

Napjaink hazai pedagógiájában – az 1980-as évek végén – újra megindult az e fajta ta-
nulásszervezés, mert korunk pedagógusai a fent említett környezeti nevelésként megfo-
galmazott célrendszert ebben az oktatási formában látják leginkább megvalósíthatónak.
Ma úgy nevezik ezt a tanulásszervezést, hogy erdei iskola. Ez a kifejezés egyrészt gyûj-
tõfogalom, másrészt fantázianév. Gyûjtõfogalma azoknak az iskoláknak, amelyek mûkö-
désük szerves részeként, a szorgalmi idõszak egy szakaszában, természeti környezetben
töltenek el egy-egy hetet, s törekednek a lehetõségek maximális pedagógiai kihasználá-
sára. Fantázianév, mert helyszíne nem feltétlenül erdõ. Mûködhet folyó mellett, mezõn,
réten, nádasok, legelõk stb. környékén.

Tehát az erdei iskola több napos, iskolaidõben szervezett program, amelynek illeszked-
nie kell a tantervhez, építve a  tanulók aktív közremûködésére. A tanítás helyszínével szo-
rosan összefügg a tananyag, a képességfejlesztés és a közösségi tevékenységekhez kötõ-
dõ szocializáció. Kiemelkedõ nevelési feladatai: a környezet- és természetvédõ szemlélet
kialakítása. Az erkölcsi nevelés területérõl nagy jelentõségû a közösségszervezõ hatása, és
nem utolsósorban az egészséges életmódra való nevelés legfõbb színtere és eszköze. A
képzési feladatok közül pedig a megfigyelõ, leíró, összehasonlító és manuális képességek
fejlesztése, valamint a környezettel harmonikus, egészséges életvezetési képességek kiala-
kítása és fejlesztése valósulhat meg az erdei iskolákban végzett tevékenységek során. 

Az erdei iskola jellemzõi:
– a hagyományos alapiskola pedagógiai programjának integráns részét képezi;
– a helyi tantervi tartalmak magvalósítását szolgálja;
– a szorgalmi idõben valósul meg;
– többnapos;
– helyszíne a szervezõ iskola székhelyétõl távol, különbözõ természeti környezetben van;
– a program megvalósítása a tanulók aktív, megismerõ tevékenységére épül;
– az ismeretszerzés folyamatát elsõsorban az együttmûködõ (kooperatív-interaktív) ta-

nulási technikákra építi;
az együttes tevékenységre alapozva biztosítja a szociális tanulás lehetõségét, a szemé-

lyiség- és közösségfejlesztést;
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– lehetõvé teszi a helyes egészségvédelmi szokások kialakítását, illetve megerõsítését.
Az erdei iskolában a tanítás-tanulás folyamata tehát a hagyományos iskolai ismeret-

közvetítéstõl alapvetõen különbözõ közegben szervezõdik. A „máshol-lét” élményének
hatására felbomlanak a hagyományos iskolai tanulásszervezési formák keretei, így képes
az erdei iskola azok korlátait túllépni, meghaladni.

Az erdei iskola által adott ismereteket nem lehet egyetlen tantárgy tárgykörébe vonni.
Lehet ugyan biológiai tananyagként kezelni az erdõt, a vizeket, a talajt, a növény- és ál-
latvilágot, de a cél a komplex természetszemlélet alakítása. Ezért az erdei iskolai progra-
mokban éppúgy megtaláljuk a földrajzi, fizikai, kémiai, irodalmi, történelmi, néprajzi is -
meretek megszerzésének lehetõségét, mint a biológiaiét. Fontos követelmény, hogy a pe-
dagógusok jól ismerjék az adott helyszínt, annak természeti-, történelmi-, néprajzi-, tár-
sadalmi értékeit, jelentõségét. De mivel a tanárok nem polihisztorok, az erdei iskolában
nem feltétlenül csak pedagógusok lehetnek a tanulókkal, hanem vezethetnek foglalkozá-
sokat – a pedagógus jelenlétében, a tantervi célrendszerhez alkalmazkodva – erdészek,
vadászok, természetvédelmi õrök, tájvédelmi körzetvezetõk, muzeológusok, néprajzosok
is. Így egy erdei iskola programkínálata mindig színes és érdekes. A tanulók itt megis -
merhetik az élettelen környezet jellemzõit, a felszínformákat, a kõzeteket, ásványokat, a
talaj szerkezetét, vízáteresztõ képességét, termõképességét, vizsgálhatják a patakok vizé-
nek pH-értékét, vízhozamát, tisztaságát. Megismerhetik az adott élõhely jellemzõ nö-
vény- és állatvilágát. Megtapasztalhatják az összefüggéseket a csapadék mennyisége, a
napsütéses órák száma, a talaj adottságai és az élõhely növényvilága között. Megfigyel-
hetik, hogy a táplálékláncban az egyes növény- és állatfajok milyen szerepet töltenek be,
illetve az állatok különbözõ élethelyzetekben miként viselkednek. Ezek a hivatalosnak,
iskolainak tûnõ programok természetesen kiegészülnek olyan izgalmas eseményekkel is,
mint az éjszakai állatles, a tanyákon élõ háziállatok megtekintése, a madárgyûrûzés, s es-
ténként az elmaradhatatlan tábortûz. Itt megismerkedhetnek különbözõ népi ételek készí-
tésével, régi vidéki mesterségek fortélyaival, fafaragással, játékkészítéssel, népdalokkal
(mely utóbbiak fontosságáról, közösségformáló szerepérõl külön tanulmányt lehetne ír-
ni). Mindezen ismeretek elsajátításának ellenõrzése, számonkérése természetesen játékos
formában, jó hangulatú akadályverseny feladatain keresztül történik. Így olyan élmé-
nyekkel térnek haza, hogy azt mondják: „ide érdemes volt eljönni”.

Pedagógiai szempontból egy sajátos szocializációs terep, mert kiváló lehetõség nyílik
a közösségi létforma gyakorlására, az önkiszolgálásra, az egymásra figyelésre, a felelõs-
ségvállalásra, a kortársakkal és a felnõttekkel való együttmûködésre.

A következõkben egy olyan iskolaigazgató tapasztalatait szeretném bemutatni, aki
kezdetben idegenkedett ettõl a tanítási-tanulási formától, de miután túljutott õ is és a tan-
testület is a kezdeti nehézségeken, pedagógiai tapasztalatait összegezve elmondta, hogy
az erdei iskola miért jó a közoktatásban érintett személyeknek, intézményeknek: így a ta-
nulóknak, a pedagógusoknak, a szülõknek, az iskolának!

Miért jó a tanulóknak az erdei iskola?
– A tanulók ismeretanyaga – a tantervi követelményeknek megfelelõen – nem szenved

csorbát. 
– A valóságban, a természetben szerzett ismeretek, tapasztalatok igen mély nyomot

hagynak a diákokban. Közelebb kerülnek annak megértéséhez, hogy „minden az ember
és a természet kapcsolatáról szól”.

– A „más környezet” jól segíti a tanulók jobb megismerését a társaknak is, de a pedagó-
gusnak is, aki ezáltal jobban tudja tervezni az egyes tanulókkal való foglalkozás mikéntjét.

– Javul a tanulók kommunikációs képessége, amely megmutatkozik: a környezet jel-
zéseinek jobb „felfogásában”, egymás megértésében, elfogadásában, javul a vitakészsé-
gük, az érvelési, véleménynyilvánítási képességük.
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– Javul az együttmûködési, kooperációs készségük (team-munka, csoportfoglalkozás,
egymásrautaltság).

– Javul a problémafelismerési- és megoldási készségük (kreativitás a feladatok meg-
oldásában, önálló probléma megoldás).

– Az ismeretszerzés számukra élményszerûvé válik. Megtapasztalják a felfedezés örö-
mét, az alkotás lehetõségét.

– A probléma önálló megoldására, önismeretre és egyben önállóságra nevelés is lehe-
tõséget kap.

– Az élmények mûvészi megjelenítése is megvalósulhat, pl. versek, rajzok, cikkek for-
májában.

– Közösségformáló hatása van az együttdolgozásnak, javul a társért érzett felelõsség.
– Sportra, kitartásra, egészséges életmódra, a szabadidõ hasznos eltöltésére neveli a ta-

nulókat.
– Szeretetre való képességre nevel (a természet, a környezet, a társak, a család iránt).
– A természet értékeivel való takarékosságra nevel.

Miért jó a pedagógusoknak?
– Jobban megismeri az egyes tanulók személyiségét, magatartását, képességeit.
– Kötetlenebbül tud foglalkozni a tanulókkal (nem kell osztályozni).
– A pedagógus-továbbképzéseken szerzett ismereteit alkalmazni tudja.
– Közelebbi kapcsolata lehet a szülõkkel.
– A nem biológia-földrajz szakos tanároknak szemléletváltást ad a környezeti nevelés-

hez a természet összefüggéseinek megismerésén keresztül.
– Érzelmileg, emberileg közelebb hozza egymáshoz a kollégákat, a tantestület tagjait.

Miért jó a szülõknek?
– A tanulókat önállóságra neveli.
– Sok új ismerettel, élménnyel gazdagodtak.
– Jó levegõn voltak, egészséges körülmények között.
– Biztonságban voltak és sok jó nevelõ hatás érte õket. 

Miért jó az iskolavezetésnek, az iskolának?
– Javítja a munkahelyi légkört, összehozza a tantestületet.
– Olyan módszert, szervezési formát biztosít, amely a tanulók oktatását, nevelését él-

ményszerûvé teszi.
– A tantestületben tudatosodik, hogy az iskola pedagógiai programjában miért kell

részletesen foglalkozni a környezeti neveléssel.
– A pedagógusokban szemléletváltást hozhat és ráhangolhatja õket a környezet- és ter-

mészetvédelmi nevelésre.
– Segíti az iskola három legfontosabb „szereplõjének”, partnerének (tanuló, szülõ, pe-

dagógus) együttgondolkodását, egyetakarását.
– Megpezsdülhet az iskola élete, kimozdul a monoton egyhangúságból s gyer-

mekközpontúbbá válhat.
– Az erdei iskolai program nagyon jól kiegészíti az iskolai oktató-nevelõmunkát.
– Ötvözi a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások hatásait.

Az erdei iskola tehát a személyiségfejlesztés olyan speciális színtere, amely messze túl-
mutat az ismeretközvetítõ funkción. Ma már egyértelmûen látszik, hogy mással nem pó-
tolható lehetõség a személyiség mindenoldalú formálásában. Ebben fontos szerepe van
annak, hogy a megszokottól eltérõ a környezet és újszerûek a kapcsolatrendszerek. Átren-
dezi az emberi kapcsolatokat (pedagógus-tanuló, tanuló-tanuló, szülõ-gyerek, szülõ-peda-
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gógus, pedagógus-pedagógus) s ezek új dimenzióit mutatja meg. Láthatóvá válnak egy-
más erényei, hibái, képességei, a közös felfedezõ munka, az egymásrautaltság elõnyei.

Az erdei iskola átrendezi az idõtényezõket is. Ugyanis az itt töltött idõ valamennyi per-
ce hat a személyiségre. A tanulónak van ideje a felfedezésre, a számára legérdekesebb
problémákhoz való visszatérésre. 

Az erdei iskola óriási lehetõséget nyújt a valódi élményalapú tanuláshoz, mert a tanu-
ló játéknak, kellemes idõtöltésnek érzi e program szerinti tanulást, s újabb ismeretek
szerzésére már bent az iskolában is szívesebben vállalkozik, több mûveltségi területen is. 

Mindezeket összefoglalva láthatjuk, hogy az erdei iskola mint tanítási – tanulási szer-
vezési forma óriási jelentõségû lehet az iskolai oktató-nevelõmunkában. Igaz, hogy az er-
re való felkészülés sok gondot, problémát jelent, körültekintõ tervezést igényel az iskola
fenntartójától, igazgatójától, tantestületétõl, szülõktõl, de a tanulók számára olyan  isme-
retrendszert, élményt és személyiségfejlõdési lehetõséget biztosít, ami mással – fõként
tantermi foglalkozással – nem helyettesíthetõ.
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Abstract

The article focuses on the role of open-air school in the process of teaching and 
education  in Hungary. Today the development  of  environmental education's methodol-
ogy seems to be considered as one of the most important tasks for public education. The
National Curriculum and the framework syllabus have also emphasized this point. In this
article we will give a survey of the features and advantages of open-air schools  
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