
Bakonyerdô Erdészeti és Faipari Zrt.
MONOSTORAPÁTI ERDÉSZET

Balaton-felvidéki
Erdészeti Erdei Iskola

Programkínálatunk
AAz erdei iskolában széleskörű környezeti nevelési programokat kínálunk,

melyek erdészeti, természetismereti, történelmi témájúak és sokféle
hagyományörzô foglalkozást is tartunk. Célunk, a fiatal nemzedék
természetes környezet iránti érdeklôdésének felébresztése, a környezet
tudatos gondolkodás formálása és a természetes környezetben a gyakorlati
tapasztalatszerzések és a megfigyelések során új ismeretek megszerzése.

Az Öreg bükk tanösvényt erdész szakvezetôvel végigjárva játékosan
tanulhatunk és a túrázás élményén túl új ismereteket kaphatunk az erdei
életközösségrôl, a környék természeti adottságairól (növény- és állatvilág,
geológia) és az erdész munkájáról.

KKézmûvesek bevonásával lehetôség nyílik az ôsi mesterségek felelevení-
tésére, ilyen pl.: agyagozás, nemezelés, papírmerítés, bôrmûvesség, kenyérsütés.
A foglalkozásokon kipróbálhatjuk az íjászatot, a légpuskás céllövészetet, a
lovaskocsizást és a nagyvázsonyi kovácsmûhelyben kovácsolhatunk is.

A természetismereti túrákon felfedezhetjük a fákat, cserjéket, lágyszárúa-
kat, a vadlesen megfigyelhetjük az erdei állatokat, megismerkedhetünk az idô-
járás megfigyeléssel és a megújuló energiákkal, valamint megtanulhatjuk,
hogyan gyûjtsünk szelektíven. Az elôadásokon madártani, méhészeti és
csillagászati ismereteket szerezhetünk, a gyakorlatban megvizsgálhatjuk egy
patak vízi élôvilágát és megfigyelhetjük az élôlényeket mikroszkóp alatt is.

Szervezünk a környéken gyalogos, kerékpáros és autóbuszos kirándulásokat
Nagyvázsonyban, a Káli- és Tapolcai-medencében és bemutatjuk a Balaton-
felvidék természeti, történelmi és kultúrtörténeti nevezetességeit.

Az erdei iskola elhelyezkedése:
Veszprém megyében, Nagyvázsony és 

Vigántpetend közötti erdôtömbben található.

Az erdei iskola megközelítése:
Veszprém-Tapolca fôútvonalról Nagyvázsony, 
vagy Vigántpetend felôl személygépkocsival,

különjáratos és menetrend szerinti autóbusszal, 
kerékpárral és sétaúton gyalogosan.

GPS koordináták: N46.947839o E17.650762o

Szeretettel várjuk Erdei Iskolánkba 
a természetkedvelô gyermekeket, felnôtteket, 

az erdei iskolás csoportokat, 
a pihenni és kikapcsolódni vágyó 
családokat és baráti társaságokat!

Érdeklôdés, jelentkezés:
Bakonyerdô Zrt. Monostorapáti Erdészet

8296 Monostorapáti, Petôfi  S. u. 34.
Tel.: 87/535-200, Fax: 87/435-137
www.bakonyerdo.hu/erdeiiskola

www.facebook.com/balatonfelvidekierdeiiskola

Kapcsolattartó:
Farkas Zsuzsanna erdei iskola vezetô

Mobil: (+36) 30-685-3148
e-mail: farkas.zsuzsa@bakonyerdo.hu



A Bakonyerdô Zrt. ennek az idézetnek a szellemében létesítette
és 2004 óta működteti a környezeti nevelésének egyik leg-
fontosabb színterét a Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskolát.

Hazánk egyik legszebb, természeti, geológiai és kultúrtörténeti
értékekben gazdag térsége a Balaton-felvidék. E térség sokszínû-
ségének bemutatásában jelentôs szerepet kap az erdei iskola.

Az erdei iskola komplex szolgáltatást nyújt a csoportok-
nak: 60-65 fô részére biztosítja a szállás, étkezés, környezeti
nevelés, erdei tanulás, sportolás és szabadidôs tevékenységek
lehetôségét.
A szállóépületben (30-34 fô)
2-4-6 ágyas szobák, WC, fürdôk,
konyha, 35-40 fôs étkezô és az
emeleten egy erdei bemutató
élményterem található.

A környezettudatos oktatást szolgálják: 
az Öreg bükk erdei tanösvény, vadetetôk, magaslesek, trófea kiállítás,
madárodúk, meteorológiai mérômûszerek és szelektív hulladékgyûjtés.

Az erdei iskola állandó interaktív kiállítása az „Érzékszerveinkkel az erdô“
élménytermek, melyek elkalauzolnak minket az éjszakai erdô (sötétszoba),
a nappali erdô (erdei bemutató) világába, majd az erdei gyûjtemények és
interaktív játékok segítségével játszva tanulhatunk az erdei életközösségrôl.

A tanépületben (8 fô) két szoba és egy 15-20 fôs kistanterem van.
Az erdôkben olyan dolgok vannak, amelyekrôl
mohaágyon fekve évekig ábrándozhatnánk. (Franz Kafka)

ÖREG BÜKK  ERDEI TANÖSVÉNY

VÉDJÜK A TERMÉSZETET!

A kézmûves programokhoz szabadtéri foglalkoztató kenyérsütô kemencével
és egy kézmûves foglalkoztató terem biztosított.

A szabadidô eltöltéséhez, a sportoláshoz és a kulturált kikapcsolódáshoz
sportpályák, játszótér és  tûzrakóhelyek állnak a csoportok rendelkezésére.

A színvonalas oktatáshoz a csoportok rendelkezésére áll egy 40-50 fôs
korszerûen felszerelt nagytanterem (nagyítók, mikroszkópok, terepi és
laborvizsgálati eszközök, szakkönyvek, TV, DVD, projektor).

Az erdészház (19 fô) családias hangulatban berendezett, 3-6 ágyas szobákkal,
WC-fürdô, konyha, beépített terasz-közösségi teremmel ellátott.


