
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
  
  
 

Tisztelt Pedagógusok! 
 
Szeretettel meghívjuk Önöket az Erdők Nemzetközi Napja alkalmából az Országos 

Erdészeti Egyesület és a VADEX Mezőföldi Zrt. által megrendezésre kerülő Erdészeti 

Erdei Iskolák nyílt napjára! 
 
A rendezvény keretein belül szakmai fórumot, terepi, szakmódszertani bemutatót, illetve 
ünnepélyes oklevél átadót tartunk a Pákozdi Pagonyban. 
A nyílt nap alapvető célja, hogy a résztvevők megismerhessék az erdészeti erdei iskolákat, 
azok oktatásra épülő, minősített erdőpedagógiai- és szabadidős programkínálatát, 
valamint a rendezvényhelyszínnek, a Pákozdi Pagony – Vadaspark és Arborétumnak a 
környezeti nevelési programját. 
 
Nyílt napunkra elsősorban azon oktatási intézmények, iskolák, óvodák képviselőit várjuk, 
akiknek pedagógiai programjában kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés és az erdei 
iskolai vagy erdei óvodai program, továbbá minden pedagógust, osztályfőnököt és 
szabadidő - szervezőt, akik kirándulásokra, táborok megvalósítására helyszínt és 
programlehetőséget keresnek. 
A képzés nem akkreditált, azonban 277/1997, (XII.22.) sz. 4§ (3) d) Kormányrendelet 
szerint 6 óráról igazolást ad. Az igazolás megszerzésének feltétele az előzetes jelentkezés 
és a délelőtti és a délutáni programokon való részvétel. 
 
Időpont: 2023. március 24., péntek 
Helyszín: Pákozdi Pagony Vadaspark és Arborétum, a Velencei-tavi térség 
legkedveltebb kirándulóhelye 
Cím: 8059 Pákozd, Mészeg-hegy 1.  

Meghívó
 
  

 



A részvétel gyakorló pedagógusok számára térítésmentes, de regisztrációhoz kötött (űrlap 
kitöltésével). A részvételről igény esetén igazolást állítunk ki.  
 
Regisztrációs űrlap: https://forms.gle/FrHpybFxnevATEiM9 
Jelentkezési határidő: 2023. március 14. 
 
A rendezvényen bemutatkozó erdészeti erdei iskolák: 

 

 Bakonyi Kisbetyár EEI. (Ugod, Huszárokelőpuszta) 

 Balaton – felvidéki EEI. (Szentjakabfa) 

 Gemenc EEI. (Pörböly) 

 Gilice EEI. (Pákozd) 

 Hubertusz EEI. (Ajka) 

 Kikerics EEI. (Almamellék) 

 Lengyel-Annafürdő EEI. (Lengyel, Annafürdő) 

 Mókus Suli EEI. és Erdő Háza (Bakonya) 

 Muck Endre EEI. (Sopron) 

 Nyitnikék EEI. (Eszteregnye-Obornak) 

 Vackor Vár EEI. (Kecskemét, Belsőnyír) 

 Vadász Göri EEI. (Kaszó, Kaszó puszta) 

 Zakatoló EEI. (Csömödér) 
 

Programtervezet: 
 
9.00 – 10.00 Vendégvárás, regisztráció, a Tájmúzeum és az erdei iskolai foglalkoztató 

megtekintése 

10.00 - 10.30  Köszöntő és megnyitó 

10.30 - 11.30 Erdészeti Erdei Iskolák minősítő okleveleinek átadó ünnepsége és a 
Hátizsákban az erdő program bemutatása 

11.30 - 12.30 Erdészeti Erdei Iskolák standjainak megtekintése, szakmai fórum 
pedagógusok számára 

12.30 - 13.00  Terepi ebéd 

13.00 - 14.00  A programhelyszínt adó Pákozdi Pagony - Vadaspark és Arborétum 
bemutatása szakvezetéssel 

14.00 – 14.45  Szakmódszertani, terepgyakorlati bemutató pedagógusok részére 

14.45 – 15.00  Program zárása, oklevelek kiosztása 

 
Kérjük, hogy további információkért kövesse a honlapunkat vagy Facebook oldalunkat. 
Kapcsolat: 06 30 / 194 - 6207; veningere@vadex.hu 
 
Szeretettel várjuk Önöket! 
 
Székesfehérvár, 2023. 02. 20.       Majoros Gábor 
              vezérigazgató 
 

https://forms.gle/FrHpybFxnevATEiM9

