Erdei iskolák
BARANYA MEGYE
Fotó

Erdei iskola megnevezése

Veronika Erdei Iskola

Mókus Suli Erdészeti Iskola és Erdő Háza

Kikerics Erdészeti Erdei Iskola

Szuppi Ifjúsági Szálló, Erdei iskola és
Lovasudvar

Sikondai Erdei Iskola

Cím

7935 Ibafa-Gyűrűfű 086/4 hrsz.
Lovastanya

7681 Bakonya, Sásvölgy

7934 Almamellék, Sasrétpuszta

7347 Egyházaskozár, Béke u.19.

7300 Sikonda, Tölgyfa u. 4.

Telefonszám

73/554-410

72/518-120

73/514-102

72/459-797

72/211-179

Elérhetőségek/Információkérés
E-mail cím

lovastanya@t-online.hu

mokussuli@mecsekerdo.hu

kikerics@mecsekerdo.hu

szuppi@gmail.com

sikonda@baranya.hu

Weboldal

Kapcsolattartó

http://www.gyurufu.hu/erdeiisk
Fridrich Ágnes: 20/665-5950
ola/

http://www.mecsekerdo.hu

http://www.mecsekerdo.hu

http://www.szuppi.hu/

http://www.varatabor.hu/

Adorján Rita, erdészeti erdei
iskola vezető: 72/518-129
Scheitler Adrienn, erdészeti
erdei iskola oktató: 30/6630924

Tevékenységek bemutatása/Rövid leírás
A Dél-Zselic lankái között, természetvédelmi területen található hazánk egyik
első ökológiai faluja, Gyűrűfű. A falu a 70-es években kihalt, majd néhány,
városból ideköltözött zöld gondolkodású család munkájának eredményeképp a
90-es években újra benépesült. A hagyományos értékeket (vályogépítészet,
szelíd mezőgazdaság, közösségben élés, stb.) a modernnel (alternatív
építéstechnológia, számítástechnika, stb.) tudatosan ötvözve igyekeznek itt
egy olyan életteret kialakítani, ahol az ember-ember, természet-ember közötti
harmónia megteremtése és fenntartása az elsődleges cél. Az iskolában egy
környezettudatos, természet és emberközelibb életmóddal, valamint igény
szerint a tantervhez igazodva a környék élővilágának csodáival ismerkedhetnek
meg a gyerekek. Választható programok: erdőtípusok felismerése; az erdő
élővilága; barátaink az állatok; a vadőr-vadász munkája; megújuló
Programjaikat - mely az általános iskolai tantervre épül - többéves gyakorlati
tapasztalataik, hazai és külföldi tanulmányutak alapján dolgozták ki.Terepi
foglalkozásaikon a diákok megismerik az erdészek munkáját és a természetben
tanulnak a természetről. Az általuk alkalmazott erdő- és élménypedagógiai
módszerek lehetőséget nyújtanak a gyerekeknek, hogy a természetet
apránként megtapasztalva maguk fedezzék fel annak belső összefüggéseit, és
alakítsanak ki egy új természetszemléletet, újfajta hozzáállást, melynek elemei
a megértés, a szeretet és a felelősségérzet.
Az erdőpedagógiai programokon kívül erdei iskola otthont ad
továbbképzéseknek, szakköri programoknak, nyári táboroknak és egyéb
természetbarát rendezvényeknek. Erdészeti erdei iskolaként fontos
feladatuknak tekintjük a tananyagot kiegészítő gyakorlati programok mellett
az erdészeti ismeretek bővítését és a természet szeretetére nevelést. Fontos,
hogy a gyerekek közvetlen tapasztalati úton szerezzenek élményeket a
természetről. A foglalkozások tartalmi elemei, valamint az oktatási módszerek
a csoportok életkori sajátosságaihoz igazodnak. Céljunk: Egy olyan
környezetkímélő magatartásforma kialakítása, mely a környezet ismeretén és
a személyes felelősségen alapul. A fenntartható fejlődés megvalósítására
törekvő életvitel kialakítása.

Az erdei iskola kiemelt feladatának tekinti a tanulók - és rajtuk keresztül a
családok,- környezettudatos magatartásának, életvitelének erősítését. A
programok elsősorban 6-14 éves tanulóknak szólnak, de igény szerint
szerveznek foglalkozást óvodáskorúaknak és középiskolásoknak is. Az oktatás a
Szuppáncsics Nándor: 30/276- természetről, mint osztatlan egészről szól, természetismereti, néprajzi,
8076
társadalomismereti, vizuális és kézműves feladatokkal. Mindezt játékosan,
Szuppáncsics Hajnalka:
cselekvésre ösztönözve tapasztalásra, érzelmekre építve történik. A letölthető
30/432-2421
feladatlapok, gyűjtőmunkák, egyéni alkotások, lehetőséget teremtenek arra,
hogy a kísérő pedagógusok az erdei iskolai tapasztalatokra építsenek további
tanítási óráikon. Az iskola a KÖNKOMP rendszerben regisztrált erdei iskola. Itt
mozgáskorlátozottak, értelmi fogyatékosok és testi hibával élő gyermekeket és
kísérőiket is vendégül tudnak látni.
Sikonda Pécstől 15km-re, a Mecsek egyik festői völgyében fekvő, sajátos
gyógyklímájáról és fürdőjéről ismert üdülőhely. A syermektáborban - mely egy
szép erdőben található - 200 fő elhelyezésére van lehetőség kis kőházakban, a
tábortól pár száz méterre pedig egy családias hangulatú házban egy osztályt
tudnakk fogadni. Ez a "Természetbarátok Háza" egy fenyőkkel övezett kertben,
közvetlenül a sikondai strand fölött található. Mindkét helyen
sportlehetőségek, tűzrakóhely, a táborban két nagy sportpálya várja a
gyerekeket. A Gyerektáborban és a Természetbarátok házában minősített
erdei iskolí várja a csoportokat.

Erdei iskola a Dráva mentén

Matty

72/279-264

tomturakft@freemail.hu

http://www.tom-tura.hu

Programlehetőség: Matty Madár Emlékpark megtekintése, egy ormánsági falu
szerkezetének vizsgálata, lovastanya látogatás, lovaglás, gyalogtúra Siklósra,
várlátogatás, túra a Tenkes hegyen a Csodabogyó tanösvény bejárása... A
programokra minden esetben be kell jelentkezni, és a belépőket a helyszínen
kell fizetni.

Erdei iskola a Tenkes lábánál

Harkány

72/279-264

tomturakft@freemail.hu

http://www.tom-tura.hu

Programlehetőség: séta Harkányban, Drávai sétahajózás a kormoránok
megtekintése, Siklósi vár és a Dzsámi megtekintése... Általános iskolásokat
honismereti és természetjáró erdei iskola programmal várják. A szakmai
programok lebonyolítását a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársai segítik.

Kölyök- Fészek Erdei Iskola

7345 Alsómocsolád, Rákóczi u.21

72/451-702
30/908-3557

turizmus@alsomocsolad.hu

www.erdeiiskolaalsomocsolad.
Kovács Dalma
net

Alsómocsolád a Hét Patak Gyöngye Natúrpark szívében, Baranya megye északi
csücskében, erdők és tavak ölelésében fekszik. A kitűnő természeti
adottságokkal rendelkező kistelepülés, számos látnivalóval, érdekes és
ismeretterjesztő programokkal, szálláslehetőségekkel és nagy-nagy
vendégszeretettel várja az ideérkezőket.
Erdei iskola a község központjában helyezkedik el. Teljes és félpanziós ellátást
biztosítanak. A diákszálló 44 férőhelyes, 10, 16 és 18 fős szobákkal rendelkezik.
A szobákhoz külön vizesblokk tartozik.

SOMOGY MEGYE
Fotó

Erdei iskola megnevezése

Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Éltető Világ Erdei Iskola

Cím

7552 Rinyabesenyő

8854 Őrtilos, Szentmihályhegy 169.

Telefonszám

82/553-906

82/735-222
30/905-7551

Elérhetőségek/Információkérés
E-mail cím

info@sziagyisuli.hu

eltetovilag@freemail.hu

Weboldal

http://www.sziagyisuli.hu/

http://www.eltetovilag.com

Kapcsolattartó

Jákliné Mihály Bernadett,
erdei iskola vezető:
82/553-906, 30/901-8620

Tevékenységek bemutatása/Rövid leírás
Az erdei iskola egész évben várja a csöndre, nyugalomra, tiszta levegőre, a
természet szépségeire és különleges élményekre vágyó látogatóit. A somogyi
erdők ma is meghatározzák e vidék jellegét. A Sziágyi Erdei Iskola Somogy
megye déli részén, a rinyabesenyői erdőtömb mélyén áll. Legközelebbi lakott
település Rinyabesenyő, a megyeközpont Kaposvár kb. 50 km-re található. Az
iskola épülete egykor, a Festetics uradalom idején, erdészlaknak épült. Az
épület a Somogyi Erdőgazdasághoz tartozik. 1993-ban született elképzelés
arról, hogy az épületet erdei iskolaként hasznosítsák. Az erdei iskola célja az
erdei életközösség, az erdei környezet, az erdei munkák, ezenkívül a
napszakok, az évszakok váltakozásának bemutatása természetes
környezetében, az erdőn. Ezt a célt jól szolgálja az iskola elhelyezkedése, az,
hogy az épületből kilépve rögtön az erdőben találja magát tanár, diák
egyaránt.
A hely kiválóan alkalmas szünidei táborok lebonyolítására, túrázásra. Az elzárt
határvidék érintetlenül őrizte meg természeti értékeit, a felszín változatos, az
ártéri erdő kis tavakat rejt. A szálló a folyótól és a vasútállomástól kb. 100
méterre, a Duna-Dráva Nemzeti Parkban fekszik. Az épület téliesített, a szobák
és a közös helyiségek fűthetőek. Nagy, zöld terület, tűzrakó és kiépített
pihenőhelyek, sportpályák (tengo, foci, kosárlabda), valamint kültéri kemence
tartozik hozzá. Az étkezőben video, hifi és társasjátékok,- a klubhelyiségben
ping-pong asztal és asztali foci állnak rendelkezésre. A férőhelyek száma max.
50 fő (igénybevétel minimum 10 fő). A szobák 2-10 személyesek, részben
emeletes ágyakkal,- közös zuhanyzókkal. A 2 ágyas szobák fürdőszobásak. Az
udvar zárt, parkosított. Ideális erdei iskola helyszín a turistaszálló. Egyrészt
azért, mert gyermekek számára készült, a szállás kényelmes, vidám, modern.
Másrészt azért, mert itt zavartalan lehet az együttlét. Harmadrészt azért, mert
a vadregényes természet a kapun kilépve kezdődik, s 5-10 perc alatt
varázslatos és természeti értékekben gazdag élőhelyekre juthatunk el, és nem
utolsósorban azért, mert olcsó!

Faluház - Erdei Iskola

8716 Mesztegnyő, Ladi János u. 55.

85/329-166
30/408-9175

faluhazmeszt@freemail.hu

Programkínálat: múzeumlátogatás – tárlatvezetéssel; kézműves foglalkozások;
gyermekjátékok, népszokások felelevenítése; néptánc szakkör, táncház;
környezeti nevelés – természetvédelem, természetismereti
foglalkozások,;erdei iskola, óvoda; kiránduló csoportok, osztálykirándulások
részére programszervezés; gyermek és ifjúsági táborok szervezése;
közművelődési feladatellátás; terembérleti lehetőségek; családi, egyesületi,
munkahelyi rendezvények; bemutatók, találkozók, konferencia
helyszínbiztosítás; gasztronómiai fesztiválok, bemutatók; szálláshely
szolgáltatás; kéktúra bélyegző és pihenőhely; kutatási lehetőség –
szakdolgozatokhoz, diplomamunkához

http://www.mesztegnyo.hu/ind
ex.php/left-sideintezmenyek/64-faluhaz-erdeiiskola

TOLNA MEGYE
Fotó

Erdei iskola megnevezése

Turisztikai és Természetismereti Központ

Pörbölyi Ökoturisztikai Központ
Gemenci Erdészeti Erdei Iskola

Cseresznyéskert Erdei Iskola

Cím

7184 Lengyel, Annafürdő 176.

7142 Pörböly, Bajai út 100.

7030 Paks, Gagarin u. 2.

Telefonszám

74/482-487
30/947-0898

74/491-483
30/243-4613

75/830-353

Elérhetőségek/Információkérés
E-mail cím

annafurdo@gyulajzrt.hu

okocentrum@gemenczrt.hu

info@paksivmk.hu

Weboldal

Kapcsolattartó

Tevékenységek bemutatása/Rövid leírás

http://www.erdeiiskola.gyulajzr
t.hu

Lengyel-Annafürdő a Tolnai-hegyhát déli részén, gyönyörű erdei környezetben
található, az egykori Apponyi grófok uradalmának kedvelt üdülőhelyén. A
közel 100 hektáros parkerdőben turistaház, erdei iskola, vadaspark, horgásztó,
kilátó, természetismereti tanösvények és rengeteg program várja az ide
látogatókat. Európai Uniós fejlesztésnek köszönhetően a térség ökoturisztikai
központja, a megújuló energiaforrásokat és "zöld" technológiákat bemutató
ökoháza és kiállítóterme környezetvédelmi táborok és csoportok fogadására is
alkalmas.

http://gemenczrt.hu/

Pörböly "Gemenc kapuja" - az ártéri erdő szélén, két régió határán fekszik.
Innen indul az ártéri rengetegbe a közkedvelt Gemenci Erdei Vasút és itt
található a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ. A múzeum betekintést enged a
Sárköz néprajzába és bemutatja a gímszarvast, ill. az ártér élővilágát, valamint
az erdészet, a gazdálkodás összegyűjtött tárgyi emlékeit. Itt kapott helyet a
Gemenci Méhészeti Gyűjtemény is.
A Pörbölyi Erdei Iskola épületében klimatizált ebédlő és jól felszerelt tanterem
is helyett kapott. A kézműves foglalkoztató házban agyagozó korongok,
égetőkemence, szövőszék és kenyérsütő kemence segíti a változatos
programok lebonyolítását. Az épület mellett kerti dísztavat, játszóteret,
labdajátékokra is alkalmas területet és tűzrakóhelyet találunk. A környező
parkban gyakran lehet mókusokat, madarakat megfigyelni. Az erdei iskola
közvetlen környezetében arborétum, sétaösvény, a közeli ártéri erdőben
vadmegfigyelőhely, halászati bemutatóhely, tanösvények és erdei játszóterek
várják a gyerekeket.

http://www.paksivmk.hu/

Az Erdei Iskola Pakstól 7 km-re Cseresznyéspusztán, csendes és barátságos
környezettel várja vendégeit. A Németkér és Csámpa közötti síkságon
barangolva azt hihetné az ember, hogy a Duna-Tisza közének kellős közepén
jár. Paks határának, vagyis Cseresznyésnek ez a darabja valójában az Alföld
szerves része, homokos, lankás terület.
Az oktatás alapvető célja a természettel való harmonikus együttélés
megtanítása és gyakorlása mindez játékos körülmények között. Az erdei iskola
40+4 férőhellyel rendelkezik. Az épületben a szobákon kívül 2 beltéri
foglalkoztató és 1 nagy étkező helyezkedik el. Az épület kiváló helyszínt
biztosít táborok, konferenciák, továbbképzések, osztálykirándulások és
találkozások lebonyolításához is. Az épület akadálymentesített. Udvari
tűzrakóhellyel és egy égetőkemencével is rendelkezik az iskola.
Az iskola 40 db különböző méretű kerékpárral rendelkezik, melyekkel a
gyerekek bejárhatják a környék településeit, vagy ügyességi feladatokban
tehetik próbára tudásukat és egyensúlyérzéküket.

Cselenkó Erika: 75/830-350

Hegyhát Erdei Iskola

7353 Izmény Fő u. 4

Pacsmagi Erdei Iskola

7090 Regöly, József Attila ltp 13/b

30/432-2421 hegyhaterdeiiskola@gmail.com

Fotók: www.gyeregyalog.hu, www.mecsekerdo.hu, www.magyarszallashely.hu, www.tom-tura.hu, www.erdeiiskolaalsomocsolad.net

mzpacsmag@freemail.hu

http://www.hegyhaterdeiiskola. Rosenzweig László: 70/426hu/
6210

http://www.pacsmag.hu/

Az Erdei Iskola egy kis zsák-faluban található Tolna megye északi csücskében.
Az 560 főt számláló kis falu a Mecsek hegység keleti lábánál fekszik a Völgység
festői szépségű dombjai között. A városi gyerekek számára új lehet az itt élő
emberek közvetlensége, vendégszeretete, nyugodt életritmusa. 82 férőhely
van. A tágas étkező, valamint kültéri fedett kemencés terasz kényelmes
helyszíne a programoknak, foglalkozásoknak, ezen kívül a pajta is tökéletes
tere előadásoknak, vagy szabadfoglalkozásoknak. A hatalmas udvarban a nagy
medence korlátlanul és ingyenesen használható. Az udvar könnyen átlátható,
így a gyerek felügyelete nem okoz problémát. A ház mögötti füves terület a
szabadtéri játékok kedvelt színtere. Foci- és röplabdameccsek rendszeresen
zajlanak.

Madárgyűrűzés, környezeti nevelés, diavetítés, túrázás, szállás és programok.

