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  Az utóbbi időben mind többször lehet hallani, olvasni az erdei isko-
lákról. Az erdei iskolák közel másfél évszázados múltra tekintenek vissza.  
Az iskolák megszervezését és beindítását társadalmi tényezők tették szüksé-
gessé. A tényezők között elsősorban a szegénység, az alultápláltság miatt meg-
jelenő súlyos betegségeket említhetjük meg. Az erdei iskolák a múltban 
egészségügyi és egyben oktatási intézmények voltak. Feladatuk az volt, hogy 
megóvják a gyenge szervezetű, betegségre hajlamos gyermekeket a megbetege-
déstől a természeti tényezők (nap, tiszta, magaslati levegő) kedvező hatásainak 
érvényesítésével, egyben biztosítani akarták a tanulásban való előrehaladást. 

A civilizált európai államokban, a XIX. század végén az oktatásban 
mind nagyobb hangsúlyt kezdtek fektetni a gyermekek korszerűbb oktatására. 
A reformok között újnak számított az erdei iskolák megszervezése. Kezdetben 
néhány hetes (4–8 hét ) tevékenységek voltak, de az orvosok és pedagógusok 
rájöttek arra, hogy főleg egészségügyi szempontból jó hatással vannak a gyer-
mekekre a természeti környezetben zajló oktatási tevékenységek. 1881-ben 
Baginsky berlini német orvos javasolta, hogy az erdei iskolákban folyó tevé-
kenységet hosszabb időtartamra bővítsék, azonban elképzelését a berlini elöl-
járók elutasították. Csak huszonhárom év múlva, 1904-ben nyílt meg az első 
tényleges erdei iskola Németországban, a Berlintől 36 km-re levő Charlotten-
burgban. Ennek az intézetnek hamar híre ment Európában. A charlottenburgi 
erdei iskola mintájára 1906-ban megalapították Elzászban a mülhauseni erdei 
iskolát. Ezek után Franciaországban és Angliában is megkezdődött az erdei 
iskolahálózat megszervezése.  

A németországi iskolákban olyan gyermekeket vettek fel, akik krónikus 
betegségekben szenvedtek. Elsősorban vérszegény, szívbajos vagy tuberkuló-
zisban szenvedő gyermekek kerültek ezekbe az iskolákba, de vigyáztak arra, 
hogy súlyosan beteg gyermekeket ne hozzanak ide, nehogy az egészséges gyer-
mekeket megfertőzzék. Ennél fogva elsősorban vérszegény, alultáplált gyerme-
kekkel kezdték meg a tevékenységeket. 1904 és 1906 között kb. 500 gyermeket 
helyeztek el ebben az iskolában, és távozásukkor felméréseket készítettek 
egészségügyi helyzetükről. Ami a gyógyulást illeti, a statisztika a következőket 
állapította meg: 
 

 változott javult gyógyult 

 



vérszegénység 9 % 39% 41% 

tüdőbaj 31% 57% 10% 

szívbaj 25% 75% – 

 
  A charlottenburgi erdei iskola egyik tanítójának véleménye az volt, hogy 
„A tanulók megfigyelőképessége élesedik, a szemléltető oktatás sokkal köz-
vetlenebb, a tanulók jobban megértik a tanultakat, matematikában a mérések, a 
gyakorlati tevékenységek lehetővé teszik, hogy az ismeretek jobban elmélyül-
jenek. Azt tapasztaltuk, hogy nemcsak az oktatás, hanem az erkölcsi nevelés 
szempontjából is nagy előnyeink vannak.” 

Az angliai felmérések azonban nem ilyen kecsegtetők, mivel ők inkább 
a nevelési szempontokat hozták előtérbe. Egy londoni nevelési bizottság 
(County Council) felmérései szerint, megállapítható a gyermekek egészségi 
szempontból való javulása, de az ismeretek elsajátításában negatív eredménye-
ket észleltek. Tehát mint iskola nem vált be, de mint gyógyintézet igen. 

Magyarországon a legelső erdei iskola az 1870-es évek elején indult be a 
pécsi bányatelepen. Az iskolaépület az erdőben volt, jó időben mindig a sza-
badban folyt a tanítás. Ezt az iskolát megtekintette a király is, és „valóságos 
mintaintézetnek” nevezte. 

1884-ben Fábry János felvidéki tanító Rimaszombaton egy „tanító-
egyesületi” gyűlésen a „szabadban tartandó tanítás” érdekében előadást tartott, 
melyen amellett kardoskodott, hogy alkalmas időben, ha csak lehetséges, a 
szabadban tartsák a tanítást, és „ennek körében mindazon tantárgyak 
csoportosíttassanak, amelyek a szabad természetben anyagot lelhetnek”. 
Szerinte a következők a tantárgyak: természetrajz, helyi ismeretek, szemléleti 
oktatás, természettan, mértan és testgyakorlás. 

A legnevezetesebb erdei iskola magyar szempontból a Szombathelyen 
1908-ban beindult erdei iskola, amely a jól megszervezett iskolák köze sorol-
ható európai szinten is. A tevékenység május közepétől szeptember közepéig 
tartott. Csoportonként lányok és fiúk voltak vegyesen, és az osztálylétszám 9-
10 volt. A tanítási óra 20-25 perces, míg a szünetek 5-10 percesek voltak. Az 
oktatás naponta 3-4 órát tartott, ami hetente 20 órá jelentett.  
Az oktatás délelőtt zajlott, délután rajz, szépírás, ének, torna, kézügyesség és 
szabad tevékenységek váltották egymást. Ebben az iskolában internátus és 
ebédlő is volt. A vizet is csak orvosilag ellenőrzött helyekről hozhatták. Hogy 
az időjárás ne tudja befolyásolni a kinti tevékenységet, az iskola mellé egy nagy 
csarnok épült, ahol tanulni lehetett kedvezőtlen időjárás esetén. Az iskolaépület 
az erdő szélén volt, és még arra is gondoltak, hogy fekvése délkeleti irányba 
mutasson, hogy minél többet érje a napfény a gyermekeket. 



Erdélyben az 1900-as évek elején voltak próbálkozások az erdei iskolák 
megszervezésére. Ezek kezdetben Székelyföldön kezdtek működni magyar-
országi mintára, de a két világháború alatt tevékenységük megszűnt. 

A rendszerváltás után, jó tíz évvel ezelőtt újraindították az erdei iskolák 
tevékenységét, de ezek már nem gyógyászati, egészségügyi szempontból fonto-
sak. A mai erdei iskolák csak a nyári vakáció időszakában működnek. Ezek az 
oktató-nevelői formák a környezeti nevelés-oktatás hasznos formái. Remény-
kedhetünk abban, hogy mind több és több helyen indul majd be ez az oktató-
nevelői tevékenység. Ezeken a tevékenységeken kirándulások, tájbemutatók, 
előadások és vetélkedők egészítik ki a tényleges oktató-nevelői tevékenységet. 
Ezeken a tevékenységeken egyes napok különböző témák köré csoportosulnak. 
A tevékenységekre erdészeket, szaktanárokat lehet felkérni azért, hogy szakis-
mereteiket átadják a gyerekeknek. 

 


