
Szárnyait bontogatja a sziágyi „Madárlátta Suli” 

 

 

2010. november 11-én adták át a „Madárlátta Sulit”,  így kicsik és nagyok örömére, megszépült, 

új környezettel várja vendégeit az Erdei Iskola.  

 

A nyílt nappal egybekötött projektzáró rendezvényen beszédet mondott Barkóczi István, a SEFAG 

Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatója, Szakáné Burányi Mária, pályázati referens, valamint Fekecs 

Lajos, mőszaki osztályvezetı. 

Az Európai Uniós pályázatnak köszönhetıen egy új épülettel egészült ki az erdei iskola, mely így még 

felkészültebben várhatja az erdıbe érkezı diákokat. 2010 ıszén, az Európai Unió több mint 75 millió 

forintos támogatásának köszönhetıen a 250 m2-es új komplexum megépülése mellett, többek között 

35 db kerékpár, bútorzat és oktatási segédanyagok beszerzése, korszerő főtésrendszer kialakítása, 

illetve a fogyatékkal élık számára fizikai akadálymentesítés, kontrasztos táblák kihelyezése valósult 

meg. 

 A kivitelezés befejezésével a pályázat is a záró szakaszába érkezett, ezt ünnepelték a november eleji 

projektzáró rendezvényen. Az ezzel egyidejőleg szervezett nyílt napon a környék iskoláinak képviselıi 

pedig megtekinthették, hogy hogyan is mőködik az erdei iskola, milyen programokkal várják a 

gyerekeket.  

 

A SEFAG Zrt. és Lábod Község Önkormányzatának összefogásával 1995 óta mőködik a 

rinyabesenyıi erdı mélyén a régi, elhagyott erdészházból kialakított – a most lezáruló pályázatnak 

köszönhetıen kibıvített - Sziágyi Erdei Iskola. Az iskola célja a természetszemlélető nevelésében való 

aktív részvétel. Segítséget nyújt az erdei életközösség, az erdei környezet, illetve az erdei munkák 

megismerésében, valamint lehetıséget nyújt arra, hogy a napszakok, az évszakok váltakozását 

természetes környezetében, az erdın figyelhessék meg a gyerekek. Ezt a célt jól szolgálja az iskola 

elhelyezkedése, az, hogy az épületbıl kilépve rögtön a rengetegben találja magát tanár és diák 

egyaránt.  

 

A „Madárlátta Suli” a „felfedezve” tanulás örömét nyújtja az ide érkezıknek. A megtapasztalás, az 

átélés és az érzékelés segítségével szinte észrevétlenül formálja a résztvevık természet iránti 

elkötelezettségét, környezettudatosságát, önmagával és környezetével szemben érzett 

felelısségtudatát. Varázsát a játékra csábító tágas udvar, a játszótéri játékok, a focipálya, a 

kosárlabda pálya, a szabadtéri fızı- és pihenıhely, és nem utolsó sorban az érintetlen természeti 

környezet adja. Ezen kívül lehetıség van erdész szakember vezetésével az iskola környezetében 

húzódó öt erdei tanösvény bejárására is.  

 



Az Erdei Iskola min ısített programjai:  

Alsó tagozat számára: Amirıl az erdı fái mesélnek 

Felsı tagozat számára: Fedezzük fel Belsı-Somogyot! 

További programok: 

− Tanösvény 
− Erdıgazdálkodás 
− Vadgazdálkodás 
− Vizek világa 
− Domborzati formák (térkép és iránytő használat) 
− Talajtan 
− Sokszínő rovarvilág 
− Vadnyomismeret 
− Kézmőves foglalkozás 

 

A gyakorlati foglalkozásokon kívül az ismeretanyag szemléltetését és könnyebb elsajátítását 

laboratóriumi- és audiovizuális eszközök, távcsövek, nagyítók, mikroszkópok, ismeretterjesztı- és 

határozókönyvek, lexikonok segítik. 

 

Az Erdei Iskola könnyen megközelíthetı akár személygépkocsival, akár tömegközlekedéssel, de van 

lehetıség különjáratos autóbusz igénybevételére is. 

 

www.sziagyisuli.hu   

 

A témával kapcsolatosan további információ kérhet ı Szakáné burányi Mária pályázati 

referenst ıl – szakane.buranyi.maria@sefag.hu 


