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N 47° 39,989’ E 16° 34,143’

TANULMÁNYI ERDŐGAZDASÁG ZRT.
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A választható erdei programtémák a teljesség igénye nélkül: 
az erdő, mint életközösség, erdő és klíma, erdő növényei, vadon 
élő állatok, erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, az erdei munkák, 
természet és erőforrásai, környezetvédelem, vízvédelem, 
zöld törvények, egészséges, környezetbarát életvitelre való 
nevelés, erdészeti ismeretek a nemzeti oktatási programokkal 
összhangban. Lehetőséget nyújtunk az Erdőgazdaság 
tevékenységével összefüggő egyedi témák bemutatására és 
programok megvalósítására is. 

Felkészült erdészeti- és vadászati szakszemélyzetünk 
közreműködésével egész évben várjuk óvodás-, általános 
iskolás- és középiskolás csoportok, osztályok jelentkezését, 
legyen szó osztálykirándulásról vagy kihelyezett tanóráról. 

Programjainkhoz előzetes egyeztetés szükséges!

A Soproni Parkerdő területén 
vezetett tematikus túrákon 
a természeti értékek mellett 
kultúrtörténeti emlékek 
bemutatására (emlékhelyek, 
források, kilátók) és erdei környezetben való kikapcsolódásra, 
mozgásra (játszóterek, élménypark, tornapálya) is lehetőség 
nyílik.

MUCK ENDRE
ERDÉSZETI ERDEI ISKOLA 

A soproni székhelyű TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. 
fenntartásában működő Muck Endre Erdészeti Erdei Iskola 
2018-as évtől 
kedvezményes 
árakkal várja az 
erdészeti erdei 
iskola programjai 
iránt érdeklődő 
gyermekeket, 
csoportokat és 
osztályokat.

BEMUTATKOZÁS

Az erdőpedagógiai foglalkozások többek között erdei 
tanösvényeken történő szakvezetésből, bemutató 
előadásokból és interaktív tanórákból, valamint a Károly-
magaslati Ökoturisztikai Látogatóközpont, a Kőhalmy 
Vadászati Múzeum és a Károly-kilátó megtekintéséből 
épülnek fel. 

A programot kiegészítő, évszakhoz illetve jeles alkalomhoz 
kötődő, kézműves foglalkozásra is lehetőséget nyújt felszerelt 
oktatóterem. Az erdei iskolai foglalkozások rendszerint egy 
délelőttöt vagy 
egy délutánba 
nyúló egész 
napot az erdőn, 
a természet 
megismerésével 
töltött csoportos 
foglalkozást 
jelentenek. 

PROGRAMOK

ELŐADÁS, BEMUTATÓ ÉS SZAKVEZETÉS
erdei életközösség, erdőgazdálkodás, vadvilág, 
környezetvédelem, jeles napok és számos kapcsolódó 
természetközeli témakörben. 

TÚRA ÉS 
OSZTÁLY-
KIRÁNDULÁS
rövid ismeretterjesztő 
kirándulások, a sétától a 
teljesítménytúráig több 
témakörben. 

KÉZMŰVES 
FOGLALKOZÁSOK, 
BARKÁCSOLÁS 
elsősorban az erdő 
kincseivel, fával, erdei 
termésekkel az évszaknak 
vagy kiemelt alkalomnak 
megfelelően.

TÁBOROK ÉS NAPKÖZIS FOGLALKOZÁSOK 
nyári egyhetes komplex táborok a Soproni-hegységben. Pár 
napos napközis foglalkozások, kutatónapok, kincskeresés 
szakértő pedagógusokkal és erdészeti szakszemélyzet 
közreműködésével. 

Alap foglalkozás: 500 Ft/ fő (2 órás)

Bővített foglalkozás: 1000 Ft/ fő

Kézműves foglalkozás: 300 Ft/ fő-től


