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Szeretettel várjuk a gyerekeket és a 

nagyközönséget egyaránt

Lévai erdei

iskola

Az Erdei Iskola egy egyedülálló kiránduló

– tanuló központ óvodák, iskolák és

a nagyközönség számára, iskolázott erdei

pedagógusok kíséretében. Célja, hogy

kapcsolatot teremtsen a gyerekek, valamint

a nagyközönség és a természet között,

különösen az érzékszerveken keresztül.

A természet és az erdő egyes összetevőinek

megismerésére szolgáló felszerelések és

preparátumok rendszeréből áll. Az erdei

iskola fontos szerepe az erdészek szakmai

munkájának bemutatása, akik

hosszú évtizedek óta munkájukkal és

tapasztalatukkal hozzájárultak az erdei

ökoszisztémák megfelelő működéséhez.

„Szívünkben az erdö“

http://www.forestschools.eu/


Az iskola közvetlen szomszédságában egy zöld

tanösvény és egy mini-arborétum található, amely

feltérképezi a négy erdőzónát. Reprezentatív

növényfajokat telepítettek ide, amelyek nem csak a Léva

környéki erdökre jellemzőek. A külterület

gazdagításaként esőbeálló, érzékszervi tanösvény és

favágó rész került kialakításra. A zöld tanösvény

mellett játszótér, napóra, kötélpiramis és „Az ősök

fája” található.

Ennek az eredeti projektnek a célja, hogy elhozza az

erdőt az emberek közé, és egyben további oktatást

kínáljon. A Lévai Erdei Iskolát a LESY SR állami

vállalat hozta létre Szlovákia első és egyedi erdei

iskolájaként, az Ipola Erdő Zrt. magyar erdészeivel

közös, határon átnyúló projekt keretében.

A működési elgondolás a kirándulásokon,

bemutatókon, a műhelyben végzett gyakorlati

munkán, az erdőelemek felületeinek vagy

mintáinak tapintható és vizuális bemutatásán

alapul. Az egyedülálló funkciójú épület alkalmatlan

időjárási körülmények között is lehetővé teszi az erdő

felfedezését, közvetlenül a belvárosban. Az erdei

iskolába a fák termén keresztül jutunk be. A belső

térben az első emeleten található a dioráma szoba,

ahol leírással ellátott dermoplasztikus preparátumok

segítségével megismerhetjük a vadon élő állatokat,

azok autentikus környezetében. A festőállványokkal

ellátott rajzszalon és az műhelyasztalokkal felszerelt

alkotóműhely lehetővé teszi a természetes

anyagokkal való munkát, az esztétikai érzékelés

fejlesztését, valamint a fa stratégiai alapanyagként

való felhasználásának lehetőségét.

Az emeleten egy csillagászati távcsővel,

mikroszkóppal és távcsővel felszerelt kognitív és

konferenciaterem található, mely az óvodák és az

általános iskolák önképzését is szolgálja. Az erdei

iskola helyiségeit más szervezetek is használhatják

képzések, konferenciák illetve megbeszélések

lebonyolítására.


