
Az Öko-Fórum Alapítvány és az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület 2004. évben
ötödször indítja a 60 órás, akkreditált
továbbképzését pedagógusok, erdé-
szek, szabadidô-szervezôk részére.

A továbbképzés célja: Az erdei prog-
ramok vezetôinek, erdészeknek, peda-
gógusoknak, szabadidô-szervezôknek
és ifjúsági vezetôknek olyan szakmai és
módszertani ismeretekhez – speciális
erdôpedagógia, módszertangyakorlat –
juttatása, amelyek birtokában képesek
lesznek az erdôben folytatható nevelô-
munkára.

A résztvevôk környezetkultúrájának
alakítása, valamint felismertetni és meg-
ismertetni velük az erdô, mint környe-
zeti nevelési helyszín által biztosított ta-
pasztalatszerzési, ismeretszerzési, vala-
mint játéklehetôségeket.

Megismertetni a résztvevôket az er-
dôvel, mint sokfunkciós életközösség-
gel, feltárva annak természeti és társa-
dalmi értékeit, valamint helyét és szere-
pét a környezeti nevelésben életkoron-
ként differenciálva.

Tudatosítani azokat a kapcsolódási
pontokat, amelyek a pedagógusok és a
területen dolgozó erdészek között ki-
alakíthatók.

Az így felkészített vezetôket képessé
tenni:

– Erdei programok szervezésére és
vezetésére.

– A vonatkozó nevelési-oktatási do-
kumentumokban az erdô sokoldalú
szerepének tudatosítására.

– Tudatosítani tanítványaikban az er-
dô jelentôségét, sokrétû  funkcióját.

– Az erdô szeretetére, védelmére ne-
velni.

A továbbképzés idôtartama: 2x3 nap
2004 tavaszán és ôszén. A továbbkép-
zés végén a résztvevôk írásbeli vizsgát
tesznek és dolgozatot készítenek. Sike-
res befejezés végén a hallgatók tanúsít-
ványt kapnak. 

Idôpontja: 2004. április 21-24. (szer-
da 16.00 – szombat 10.00)

2004. szeptember 22-25. (szerda
16.00 – szombat 10.00)

Helyszín: Sopron.
A továbbképzés részvételi díja 2004-

ben a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium támogatásával 55.000 Ft. A
részvételi díj magában foglalja a teljes
ellátás költségét (szállás, étkezés) és az
oktatási segédanyagokat.

A továbbképzésre folyamatosan, leg-
késôbb 2004. március 1-ig lehet jelent-
kezni az Öko-Fórum Alapítványnál.

Cím: 1386 Budapest, Pf. 986.
További felvilágosítás kapható ugyan-

ott, tel.: 269-5201/117, 302-7749/117. 

Környezeti nevelés az erdôben,
akkreditált továbbképzés

FELHÍVÁS
Az Év Erdésze címért meghirdetett versenyre

Fôrendezô: Országos Erdészeti Egyesület

Házigazda és rendezô: Somogyi Erdészeti és Faipari Rt.

Az Országos Erdészeti Egyesület – hagyományaihoz híven – versenyt hirdet
erdésztechnikusok számára. A verseny célja a szakma népszerûsítése, a
sportszerû szakmai vetélkedés, a baráti kapcsolatok erôsítése. A verseny
szerves folytatása a 2002-ben Sopronban megtartott vetélkedésnek.
A versenyen minden magyar állampolgárságú, felsô szintû képzésben nem
érintett erdésztechnikus részt vehet.
A verseny két fordulós. 
Az elsô fordulót a helyi csoportok, illetve a magánerdô-gazdálkodók szerve-
zetei rendezik, a hozzájuk februárban eljuttatott Versenyszabályzat alapján.
A második forduló (országos döntô) 2004. május 26-28-án kerül megrende-
zésre Kaposváron, a már említett Versenyszabályzat alapján.
A nemes vetélkedô gyôztese a „2004. Év Erdésze” címet, egy szakmai tanul-
mányúton részvételt és az Országos Erdészeti Egyesület vándorserlegét
kapja. A második és a harmadik helyezetteket szintén díjazzuk. A díjak át-
adására ünnepélyes keretek között, a Vándorgyûlésen kerül sor. Egyéb fel-
világosítással február közepétôl a helyi csoportok titkárai szolgálnak.

Erdészek
ünnepe
A XVIII. Mátrafüredi Erdésznap megnyi-
tóján a Vadas Jenô Erdészeti és Vadgaz-
dálkodási Szakképzô Iskola és Kollégi-
um igazgatója, Simon László házigazda-
ként köszöntötte az ünnepségen megje-
lenteket, köztük a belföldi, a szlovákiai
és a svéd iskolakapcsolatok képviselôit.
Nyitó elôadásában Ormos Balázs, az
Országos Erdészeti Egyesület fôtitkára
tájékoztatott arról, hogy a napokban ért
véget a Nemzeti Erdôprogram társadal-
mi vitája, melynek nyomán országgyû-
lési határozattervezet készül, s hogy lét-
rejött egy munkacsoport, amely az er-
dészet és a természetvédelem érdeké-
ben fog lobbízni a Parlamentben.

Az iskola diákjainak mûsora után
Tóth Attila tanár nyitotta meg a képzô-
és iparmûvészeti kiállításokat, majd az
elsô osztályosok hagyományos fogada-
lomtétele és a névadó szobrának meg-
koszorúzása következett.

(Heves megyi Hírlap)

WOOD-TECH
Erdészeti Szakkiálítás
és Konferencia
2004. szeptember 8-11.

A WOOD TECH Erdészeti Szakkiállítás
és Konferencia az Európai Unióhoz
való csatlakozás évében, a fenntartha-
tó erdôgazdálkodás támogatását erôsí-
ti. A bemutatandó erdészeti gépek és
eszközök az új erdôk telepítését és az
erdôk fenntartását, valamint a megter-
melt faanyag hasznosítását szolgálják.
Az elôadások a fenntarthatóság szem-
pontjából fontos erdôterületek növelé-
sével, az erdôk védelmével és a zöld
energia felhasználásával foglalkoznak.
Kérjük a rendezvény idôpontját elôje-
gyezni.
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