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„Madárlátta Suli Sziágyon"  

 
"A természet titkai rejtve vannak elıttünk; jóllehet állandóan alkot, nem látjuk mindig az 
eredményt; csak idıvel s koronként ismerjük meg, s bár a természet mindig egyforma, mi sem 
ismerjük mindig egyformán." 
(Blaise Pascal) 

A pályázati konstrukció megnevezése:  
KEOP-2009-3.3.0. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése  
 
A projekt címe:  
„Madárlátta Suli Sziágyon" - A Sziágyi Erdei Iskola szolgáltatás színvonalának növelése a 
XXI. sz. elvárásainak megfelelıen  
 
A projekt azonosító adatai:  
Szerzıdés száma KEOP-3.3.0/09-2009-0004 

Szerzıdés hatályba lépésének dátuma 2010.02.01 

Szerzıdésben rögzített támogatás 7575 805 644,-Ft 

Szerzıdésben rögzített összköltség 84 228 493,-Ft 

Projekt megvalósításának tervezett kezdete 2010.01.01 

Projekt megvalósítás tervezett befejezése 2011.05.31 

 
A projekt összefoglalása: 
A SEFAG Zrt. a természet- és környezetvédelem terén a gyermekek képzését elsırendő fel-
adatként határozta meg, melynek a Sziágyi Erdei Iskola – a megye egyetlen erdészeti erdei 
iskolája – fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kíván eleget tenni.  
 
A fiatalok természetismeretét, természetszeretetét alapozzák meg a Sziágyon eltöltött napok. 
Az erdei iskolánk célja az erdei életközösség, az erdei környezet, az erdei munkák, ezenkívül 
a napszakok, az évszakok váltakozásának bemutatása természetes környezetében, az erdın. A 
gyakorlatban alkalmazott erdei iskola programunk rendelkezik az Országos Erdészeti Egyesü-
let Erdészeti Erdei Iskola Szakosztálya ajánlásával, valamint a független Szakmai Testület 
javaslatára, az Erdei Iskola Program Érdekegyeztetı Tanácsa által 2009-2013. azonosító szá-
mon „Minısített Erdei Iskola” címet szerzett 2009. augusztus 29. és 2013. december 31. kö-
zötti idıtartamra.  
 
Támogatást nyert KEOP-projektünk során a környezettudatosság növelése és az iskoláskorúak 
természetbarát magatartásának, környezettudatos szemléletének javítása érdekében az 1995 
óta erdei iskolaként mőködı ingatlan funkcionálisan új épülettel gazdagodik abból a célból, 
hogy az eddigi korszerőtlen állapotot megszüntethessük.  
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A környezeti nevelés biztosítása érdekében szükséges egy új, fogyatékos csoportok fogadásá-
ra is alkalmas, 115,35m²-es tanteremmel és korszerő berendezésekkel rendelkezı épület ki-
alakítása. A környezeti fenntarthatóság elısegítésére sor kerül a melegvízellátás megújuló 
energiaforrással való megoldása érdekében napkollektorok felszerelésére. A korszerő főtés-
rendszer kialakítása keretében megfelelı kapacitású és minısítéső faelgázosító kazánt szer-
zünk be. A hátrányos helyzetőek közül a fogyatékkal élık, vakok és gyengénlátók, siketek és 
nagyothallók, értelmi fogyatékosok és mozgáskorlátozottak számára is látogatóbarát fejleszté-
sek kerülnek megvalósításra (fizikai akadálymentesítés, kontrasztos tájékoztató táblák, tapint-
ható térképek, piktogrammok, Braille-írásos tájékoztatók, indukciós hurok stb.).  
 
Célunk egy olyan komplex fejlesztés megvalósítása, amely a fizikai megújuláson túl a szak-
mai fejlıdésre is kiemelt figyelmet fordít. Ez szakmai továbbképzéseken való részvételt, va-
lamint a megvalósítandó új programelemekhez szükséges eszközök, bútorzat, nem motoros 
meghajtású közlekedési tárgyak beszerzését foglalja magában. Tervezett projektünk során 
megvalósul az erdei iskola szolgáltatásai színvonalának emelése, a nevelési szerepvállaláshoz 
szükség fenntartható, környezetbarát és esélyegyenlıséget biztosító infrastrukturális és szak-
mai fejlesztés.  
 
Az átalakításra kerülı erdei iskola a 3-18 éves korosztály számára a "felfedezve" tanulás örö-
mét nyújtja, a megtapasztalás, az átélés és az érzékelés segítségével szinte észrevétlenül for-
málja a résztvevık természet iránti elkötelezettségét, környezettudatosságát, felelısségtudatát.  
 
A projekt fıbb céljai:  
- Somogy megye és a Dél-dunántúli régió 3-18 éves korosztályának természetszeretetre neve-
lése a közvetlen megtapasztalás útján, illetve a természetben eltöltött idı nevelı-
szemléletformáló erejével,  
- a környékbeli óvodás-iskolás korú gyermekek hatékony, élmény dús környezeti szemlélet-
formálásához a megfelelı színvonalú infrastrukturális és szakmai háttér megteremtése.  
 
A projekt közvetlen célcsoportja Somogy megye általános- és középiskolák diákjai, akik szá-
mára alternatív oktatási helyszínt jelent az erdei iskola. Szorosan ehhez kapcsolódóan a pro-
jekt közvetlen célcsoportját alkotják a kísérı tanárok. Nekik - amennyiben nem kívánják az 
általunk nyújtott szakmai szolgáltatást igénybe venni - lehetıségük van a saját programjainak 
megvalósítására, amelyhez a Sziágyi Erdei Iskola a helyszínt, étkezést és az eszközállományát 
rendelkezésre bocsátja. Az eddigi tapasztalataink alapján a projekt közvetlen célcsoportját 
alkothatja a régió, sıt az ország óvodás, általános és középiskolás korosztálya kísérı pedagó-
gusaival együtt, ugyanis látogatottsági mutatóink azt bizonyítják, szolgáltatásainkat az ország 
több pontjáról is igénybe veszik. A projekt közvetett célcsoportjába sorolhatóak azok a szü-
lık, akiknek a környezettudatos szemléletformálása az erdei iskola programban résztvevı 
gyerekeiken keresztül történik. Másodlagos cél, hogy nem szervezett keretek között, a gyere-
kek visszatérjenek szüleikkel, családjukkal újra és újra felfedezni a környék látnivalóit.  
 
A projekt megvalósítása utáni számszerősíthetı eredmények:  
- új épület (összesen 259,34 m²), ebbıl 1-1db tanterem-fedett foglalkoztató, 1db szertár, 1db 
raktár, 1db fatároló, 1db kazánház, 1db kerékpártároló, 1-1db fiú és leány WC elıtérrel,  
- összes akadálymentesített épület területe 259,34 m²,  
- 35db kerékpár beszerzése,  
- bútorzat beszerzése 30fı + pedagógusok részére  
- képzés az erdei iskolában tanító-közremőködı 2fı részére  
- oktatási segédanyagok, szemléltetıanyagok beszerzése (1.090db). 
 
 


