
 

 

MEGHÍVÓ 
KLÍMAHATÁS - AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSAINAK KOMPLEX VIZSGÁLATA, 

NEMZETKÖZI K+F PÁLYÁZATOK ELŐKÉSZÍTÉSE A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI 

EGYETEMEN (TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0023) PROJEKT 

HALLGATÓI PROJEKTHÉT AZ „ERDŐ ÉS KLÍMA VISZONYÁNAK” OKTATÁSÁRÓL 

RENDEZVÉNY 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Ezúton meghívjuk Önt a „KLÍMAHATÁS - Az éghajlatváltozás hatásainak komplex vizsgálata, nemzetközi 

K+F pályázatok előkészítése a Nyugat-magyarországi Egyetemen” című, „TÁMOP-4.2.2.D-15/1/Konv-

2015-0023” jelű projektünk Hallgatói projekthét a klímaváltozás oktatásáról rendezvényére, melyet 

2015. augusztus 31-szeptember 4. (hétfő-péntek) tartunk. 

 

Helyszín: 

Ravazdi Erdei Iskola (Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.) 

9091 Ravazd, Erdészet út 1. (hétfő-csütörtök) 

 

Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar 

9022 Győr, Liszt Ferenc utca 42.  

I ép., Környezetpedagógia Labor (253.) és Iskolakert (péntek) 

 

A PROGRAM CÉLJA: 

A klímaváltozás témakörhöz kapcsolódóan tanító és erdőmérnök hallgatók közös oktatása, 

tevékenykedtetése erdei iskolai tanulási környezetben. A projekthéthez kapcsolódó feladatokon keresztül 

a különböző szakterületek hallgatói esetében az együttműködés, az egymástól tanulás elősegítése.  

A műhelymunkák keretében olyan oktatási anyag összeállítása, mely illeszkedik az OEE Erdészeti Erdei 

Iskolák által meghatározott erdőpedagógiai foglalkozások egyik kiemelt témakörébe: Erdő és klíma 

viszonya. Az oktatási anyag összeállítása során a hatékony erdei iskoláztatás azon szempontját emeljük a 

középpontba, mely az tanórai téma előkészítés-erdei iskolai gyakorlati foglalkozás-tanórai témazárás 

hármasába illeszkedik be. Távlati cél: a hallgatók végzésük után az itt szerzett tudást a gyakorlatban is 

tudják alkalmazni a klíma témakör oktatása során. 

 

PROGRAM: 

2015. augusztus 31. Közösség építő nap (Ravazd) 

 különböző szakos hallgatók ismerkedő és közösségépítő feladatai 

 a projekthét főfeladatának megbeszélése 

 munkacsoportok alakítása 

 az erdei iskolák helye, szerepe a köznevelés rendszerében 



 

 

2015. szeptember 1. Tudományos előadások napja (Ravazd) 

 a klímakutatás, erdészettudomány és a pedagógia (elsősorban a NymE) szakembereinek 

előadásai a hét témájával kapcsolatosan 

 hallgatói munkacsoportok vezetése a projekthét főtémájában 

 Éjszakai túra a ravazdi erdőben (szarvasbőgés) 

2015. szeptember 2. Terepi vizsgálatok napja (Ravazd) 

 Tanulmányi séta a Ravazdi Erdészet egyik erdészkerületében a Kisalföldi Erdőgazdaság 

szakemberének vezetésével: a klímaváltozás látható jeleinek és lehetséges megoldási módjainak 

bemutatása. 

 terepi vizsgálatok: a pályázat keretében beszerzett terepi vizsgáló eszközök gyakorlati 

kipróbálása, tapasztalatok megbeszélése, alkalmazhatóságuk lehetőségei a 8-14 éves 

korcsoportban  

 esti műhelymunka 

2015. szeptember 3.: Világörökségi nap (Ravazd, Pannonhalma) 

 Tanulmányút a Pannonhalmi Főapátságba: megújuló energiaforrások és a klímaváltozás: az 

apátság biomassza erőművének megtekintése szakvezetéssel 

 közös sütés az erdei iskola kemencéjében 

 műhelymunka 

2015. szeptember 4. Iskolakerti nap (Győr) 

 iskolakertek szerepe a nevelő-oktató munkában, különösen a klímavédelem témában 

 iskolakert időjárás megfigyelő állomásának összeállítása 

 beszámoló a munkacsoportok műhelymunkában végzett feladatairól, az összeállított oktatási 

anyagról 

 

A program felelősei: 

Dr. Halbritter András Albert 

dékánhelyettes 

Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar,  

9022 Győr, Liszt Ferenc utca 42. 

9002 Győr, Pf.: 204 

Tel.:96/516-732 

Fax.: 96/329-934 

E-mail: halbritter.andras@atif.hu 

 

Lampert Bálint 

tanársegéd, kari témavezető 

Tel.:96/516-7784 

0670/23-50-643 

lampertb79@gmail.com 
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