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A könyv szerzője, Kováts-Németh Mária, a Nyugat-Magyarországi 

Egyetem Apáczai Csere János Kar, Neveléstudományi Intézet 

igazgatója. A tartalom, melyet Kováts-Németh Mária nagy 

szakértelemmel, hozzáértéssel gyűjtött, rendszerezett és írt le, az 

emberiség egyik legnagyobb kihívását tárja az olvasó elé, ami nem 

más, mint a fennmaradás kérdése. Képes-e az emberiség szembenézni 

hibáival, és ha igen, képes lesz-e változtatni önnön viselkedésén, 

felülemelkedni kicsinyes, önző és rövidlátó gondolkodásán? Mi az az 

eszköz, mi az a forrás, ami segíthet, ami talán az egyetlen kiúttal 

kecsegtető megoldás? 

 

Ezekre a kérdésekre kapunk választ, mely az oktatás, a nevelés 

útvesztőin keresztül vetül elénk. A környezetpedagógia, mely már 

több mint 100 éve jelen van az oktatásban, más-más névvel ugyan, 

helyenként más-más tartalommal is, de azonos céllal. A cél, amely 

nem más, mint olyan emberek nevelése, akik felelősen, átgondoltan, 

környezetközpontúan élnek; akik nem tobzódnak emberként az isteni 

mindenhatóság bűvöletében, akik nem emelik magukat a természet 

fölé, hanem annak részeként, és azzal harmóniában akarnak és tudnak 

élni. Az erdőpedagógia a környezetpedagógia tématerületen a szerző 

ezt a kérdéskört járja körül. Távolról közelítve indít a világban zajló 

eseményekkel, konferenciákkal, egyezményekkel, majd szűkíti a kört 

hazánkra, a hazai kezdeményezésekre fókuszál, azután a helyi 

adottságokra kihegyezett programokkal zár. A Patrick Geddes-től 

származó „gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan” elv tökéletesen 

végigvonul a könyvön. Az egyes fejezetek előtt idézetek találhatóak, 

melyek az aktuálisan következő tartalmak mottójaként, kvint-

esszenciájaként értelmezhetők, ugyanakkor elgondolkodtatják, 

töprengésre is késztetik az olvasót. Az idézetek alkalmazása jellemző 



bélyege a könyvnek. Konrad Lorenz és Ernst F. Schumacher 

halhatatlan mondatai, már-már szállóigéi hangsúlyozzák, kiemelik, 

aláhúzzák a mondandót. 

 

A könyv egyben kronológiai összefoglaló, elméleti és gyakorlati 

ötlettár is. Ahogy Solymos Rezső akadémikus írja a könyv 

ajánlásában: „Ebben a témakörben itthon és külföldön számos 

publikáció jelent meg az elmúlt két évszázad folyamán, …, de a teljes 

problémakört átfogó korszerű kiadványok közül ez az első.” (12. old.) 

A könyv iránytű és térkép is, arra nézve, hogy merre kell mennünk, 

merre van a fenntartható út a jövő felé. De útikalauz is: ha tudjuk már, 

hova akarunk eljutni, akkor elmondja, hogyan tudunk odaérni. Kell is 

az útmutatás, mert a fenntarthatóság ösvénye igen keskeny, de ez az 

egyetlen út vihet csak a jövőbe. A szerző összefoglal, rendszerez, 

kijavít és épít. Ezt mind olyan stílusban teszi, amely az átlagembernek 

is érthető. Mindezt a megértést segíti a mű végén elhelyezett 

fogalomtár és a további elmélyülést ösztönző és elősegítő gazdag 

irodalomjegyzék is, amely megfelelő egyensúlyt tart a régi és az új 

ismeretek között. 

 

A mű minden sorából érződik a téma iránti elkötelezettség, a törődés, 

a pozitív, optimista szemlélet. Ez hatványozottan érvényes a 

környezetpedagógiára! A könyvben nagyon jól érződik, hogy a 

környezetpedagógián belül a szerző szívügye az erdő. A szerző (- 

teljes joggal-) erkölcsi megújulást sürget, értékmentést, átértékelést 

szorgalmaz. Megmutatja, hol kell/kellene változtatni, például a családi 

hierarchiában. Konkrét iránymutatást ad: 

„A felelős ember önálló, szabad és döntésképes. Önállósága 

megnyilvánul a mértéktartásban, a segítőkészségben, s az alapvető 

tájékozottságban a környezetről. Szabadsága lehetővé teszi 

kiteljesedését, mert felismeri, hogy az együttműködés feltétele a 

fegyelmezettség, a rend, a szabályok, a normák ismerete, alkalmazása. 

Nem uralja környezetét, a természetet, hanem cselekszik azért. 

Döntéseiben humánus, kompromisszumra és problémamegoldásra 

törekszik.” (269. old.) 

 

Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig című könyvet szívből 

ajánlom mindenkinek, diákoknak, tanároknak, kutatóknak és a 



szülőknek. Ugyanis ez a mű amellett, hogy a környezetpedagógia 

nélkülözhetetlen kézikönyveként kerül majd be a köztudatba, a 

pedagógusi pálya megbecsülésének előmozdítója is egyben. Aki 

végigolvassa, láthatja, hogy a pedagógia nem egyszerűen tanítás, nem 

az ismeretek átadása, hanem sokkal több annál. Mint ahogy Ernst 

Christian Trapp és Johannes Amos Comenius is megálmodta, a 

pedagógia tudomány, sőt művészet. Ennek a művészetnek 

gyakorlását, kiteljesedését jelenti napjainkban ez a könyv. 
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