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 Különleges könyvet tartok a kezemben. Nemcsak azért, mert Kováts-

Németh Mária, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar 

Neveléstudományi Intézetének Igazgatója egy több éve hiányzó, a problémakört 

elméleti és gyakorlati oldalról is megközelítő könyvet írt, hanem azért is, mert 

ez a gyönyörűen kiadott könyv diákokat, laikusokat, tanárokat egyránt 

megszólít, megérint. A természetes és az épített környezet megóvása ugyanis 

mindannyiunk ügye. A környezeti ártalmak veszedelme mindannyiunkat 

fenyeget, és minden jóakaratú ember szeretne tenni valamit annak érdekében, 

hogy ne következzen be az ember életmódjából, kapzsiságából, 

birtoklásvágyából, nagyképűségéből fakadó katasztrófa.  

 Azt hinné a laikus, hogy a természet megóvására való törekvés, az 

erdőpedagógia, a környezetpedagógia új dolog, és csak a mai telhetetlenül 

fogyasztó társadalmak igénye hozta létre, pedig már a XIX-XX. század 

fordulóján megjelentek az erdővédő, állatvédő egyesületek, törvények és a 

természet szeretetére irányuló nevelési törekvések is.  A civilizációs ártalmak 

problémáit nemcsak ökológiai úton kell-kellett megoldani, hanem az oktatás 

megújítását is maguk után vonták a természetvédelmi törekvések: sorra születtek 

meg először külföldön, majd szinte ezekkel egy időben Magyarországon is, az 

egészségmegőrzésre, egészségfejlesztésre, a testi és szellemi gondozásra 

egyaránt súlyt helyező iskolamodellek, erdei iskolák. Ezek létrehozásában 

akkoriban az emberbaráti, szociális érzékenység játszott elsődleges szerepet.  

 A XX. század második felében a tudósok felfigyeltek a környezeti 

ártalmak veszélyeire, „a civilizált emberiség halálos bűneire” és 

elkerülhetetlenné vált, hogy globális válaszok – nemzetközi egyezmények 

szülessenek a klíma és a természet  védelméért, konferenciákat szervezzenek a 

környezet megóvásáért. Rá kellett jöjjünk, hogy a természet nem 

kimeríthetetlen, a túlnépesedés is probléma, és a természettől való „egyre 

fokozódó elidegenedés nagy mértékben okolható a civilizált emberiség 

esztétikai és etikai elduvulásáért.” A szerző ellehetetlenülésünk fő okai közé 

sorolja a pénzhajhászást, a verseny helyetti versengést, az azonnali kielégülés 

utáni hajszát, a megváltozott „szexuális kultúrát”, a fáradozás, várakozás mint 

örömforrás semmibe vevését, az élősködést, a jóságra, tisztességre való törekvés 

kiveszését, az erkölcsi magatartás zavarát, a tradíció lerombolását, a családi 

rangsor és az ebből fakadó fölény elfogadásának hiányát. Rá kell döbbenjünk, 

hogy a nemzeti termék növekedésével „növekszik a kiábrándultság, az 

elidegenendés, a bizonytalanság...”. 



 Mire  van szükség? – teszi fel a kérdést a szerző. „Valójában szabadságra 

és rendre.” S az ehhez vezető úton ott találjuk az erkölcsiséget, a helyes 

életvezetést, az egyetemes értékek tiszteletét. „A konstruktív életvezetéshez 

pedig térkép és irányító táblák kellenek .”Az életvezetés lényege a bölcs döntés. 

A bölcsesség alapja pedig a maradandóság. „A maradandóság 

összeegyeztethetetlen a ragadozó magatartással. Létezhet növekedés, de nem 

határtalan.” És mivel a szaktudásból hiányzik a „metafizikai tudatosság” és a 

szaktudás „értéksemleges”, ezért nem alkalmas arra, hogy megoldja az 

életvezetési problémákat, a „kiürültség” problémáját. A szerző a XXI. század 

legnagyobb erőforrásának a mindig is értékközvetítésre törekvő, a „teljes 

emberre” irányuló oktatást tartja.  

A XXI. századi környezeti nevelés kulcsszava a fenntarthatóságra 

nevelés, a környezettudatos nevelés. Kováts-Németh Mária végigvezet 

bennünket a környezeti nevelés színterein, majd annak „legvalóságosabb” 

terepén: az erdei iskolán. Bemutatja az erdei iskolák történetét, feladatkörét, 

Magyarországi megoszlását, jelentőségét az oktatásban.  

Számomra a könyv egyik legérdekesebb része az erdőpedagógia projekt 

elméleti koncepciójának és az erdőpedagógia moduljainak értő-érző ismertetése 

és az ebből kiteljesedő környezetpedagógia nevelési-oktatási modelljének és 

oktatási stratégiájának: a projektoktatásnak az ismertetése volt. A szerző 

bemutatja azokat a tevékenységorientált módszereket, eszközöket és 

megvalósulási formákat is, amelyekkel a paradigmaváltás utáni pedagógia a 

leggyakrabban él, az önállóságot, kreativitást, kutatást elősegítő, 

együttműködést feltételező módszereket. A könyvet konklúziók, javaslatok, 

fogalomtár és irodalomjegyzék zárja.  

Rendkívüli munkát végzett a szerző: Kováts-Németh Mária. Könyvében 

sikeresen megmutatta, hogy elmélet és gyakorlat összekapcsolható, kialakítható 

az integrált szemléletmód. Az erdőpedagógia sokféle tantárgyat, elméleti tudást 

és környezettudatos, értő-érző hozzáállást ötvöz. Csakis ezzel az értékmegőrző, 

értéktisztelő, és ezen értékek továbbadására és fenntarthatóságára törekvő 

magatartással juthatunk el környezetünk megóvásához, az emberiség 

megmaradásához. Solymos Rezső, akadémikus professzor az ide vonatkozó 

szakirodalom lényegének kifejtését és kritikai értékelését is a könyv erősségének 

tartja. A szerző saját szakirodalmi munkásságának eredményeit természetes 

módon olvasztja a könyvbe. Nekem, mint laikusnak, nagy hasznára vált a 

terminus technikusok magyarázata a Fogalomtárban. 

Teljességre törekvő képet kapunk a könyvből a környezetünkre leső 

veszélyekről, azok megoldásának lehetőségeiről és a harc legfőbb színteréről: 

a környezetpedagógiáról.          


