
  

Erdészeti Erdei Iskolák Nyílt Napja 

Beszámoló 

 

 

2014. április 25-én már 7. alkalommal került megrendezésre a Dél-Dunántúli Régió Erdészeti Erdei 

Iskoláinak Nyílt Napja. 

Idén a rendezvényt a Mecsekerdő Zrt. Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza szervezte 

Bakonya-Sás-völgyben. 

 

  

 

A cél az volt, hogy a résztvevők minél jobban megismerjék a dél-dunántúli régió erdészeti erdei 

iskoláinak a mindennapos oktatásra épülő, minősített erdőpedagógiai és szabadidős 

programkínálatát, szálláshelyeit, valamint bemutatták Sás-völgy és környékének erdő- és 

vadgazdálkodását, erdeinek és vizeinek növény- és állatvilágát, kultúrtörténetét, illetve a környék 

nyújtotta kirándulási lehetőségeket, és a szálláshelyeket. 

 

Elsősorban azon oktatási intézmények képviselőit várták, akiknek Pedagógiai Programjukban 

kiemelt szerepet kapott a környezeti nevelés és az erdei iskolai program, valamint minden 

osztályfőnököt és szabadidő szervezőt, akik osztálykirándulásokra, táborokra, a szabadidő 

élményekkel teli eltöltésére helyszínt és programlehetőséget keresnek. 

 

 

 



  

 

 

A nyílt napon a „Velünk élő értékeink” című tanártovábbképzést szervezték meg a régió 

pedagógusainak. A továbbképzés a bennünket körülvevő természeti és épített környezet 

értékeinek, kincseinek felfedezéséhez és megőrzéséhez nyújtott módszertani ismereteket. 

A képzés előadásból és hozzá kapcsolódó műhelymunkából állt. 

 

A képzés programja a következő volt:  

 

 Natura 2000 - természetvédelem az Európai Unióban – előadás és műhelymunka 

kiscsoportokban 

 Harmóniában a természettel a fenntarthatóság jegyében, foglalkozás terv készítése 

csoportmunkában a napenergia, a vízfogyasztás és a szerves hulladék kezelése témakörben 

 Erdőfelfedező – játékos feladatlappal az erdei tornapályán: növény- állatismereti és 

erdőgazdálkodással kapcsolatos játékos feladatok  

 Falufedező – feladatlappal, kerékpárral Hetvehely kincseinek nyomában 

 

A résztvevőknek a gazdag oktatási és erdészeti terepi programmal, a tanórákhoz és tanórán kívüli 

környezeti nevelési program megvalósításához kaptak ötleteket, segítséget. 

 

A résztvevőket kemencében készült langallóval és gulyáslevessel vendégelték meg. 

 

  

 

 



  

A rendezvényen bemutatkozó erdészeti erdei iskolák a következők voltak: 

 

Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központ, Pörböly 

Gyulaj Zrt. Turisztikai és Természetismereti Központ, Lengyel-Annafürdő 

Mecsekerdő Zrt. Kikerics Erdészeti Erdei Iskola, Sasrét 

Mecsekerdő Zrt. Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza, Árpádtető 

SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt., Sziágyi Erdei Iskola 

Mocz és Társa Magánerdészet Kft. Erdészeti Erdei Iskola és Oktatási Központ, Somogyszob 

 

 

 

A rendezvény a „Léptékváltás zöld ritmusban – A Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter fejlesztése” 

(DDOP-2.1.3/A-12-2012-0001) című pályázat keretében valósult meg. 

 


