ÖSVÉNY Oktatóközpont Kft.
e-mail: iroda@osvenykft.hu; telefonszám: +36 30 594 83 27
levelezési cím: 2835 Tata-Agostyán, Kossuth Lajos utca 116.

„ÖSVÉNY” – ERDEI ISKOLAI TEREPVEZETŐ-KÉPZÉS
TEMATIKUS HÉTVÉGÉK 2013. MÁRCIUSTÓL OKTÓBERIG A MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS JEGYÉBEN

(1 – 10 alkalom x 30 óra)
Pénzesgyőr és Városlőd környékének minden évszakban léleknyugtató természeti környezetében, a Bakony hegyei között

erdei iskolai oktatók, erdészek, vadászok, nemzeti parki dolgozók,
múzeumi, állatkerti, óvodai és bármely szakos iskolai pedagógusok számára
HELYSZÍNEK: PANGEA EGYESÜLET BREUER LÁSZLÓ OKTATÓKÖZPONTJA
és
VÁROSLŐDI IGLAUER PARK ERDEI ISKOLA
Időpontok: 2013. március 8-10., 22-24., április 12-14., 26-28., május 17-19., 25-27., 31- június 2.,
szeptember 13-15., 27-29., október 11-13., 25-27.
péntek délutántól vasárnap délutánig

A képzés lazán kapcsolódó témái, amelyek akár egy (1 x 30 óra), akár több egymást követő alkalommal
(további 30 órák) is látogathatóak:
Önismeret, közösségépítés, Erdei iskolai módszerek, Csillagászat és térképi tájékozódás, Nyomolvasás és
vadgazdálkodás, Fajismeret és határozás, Mikroszkópizálás, Játékos természetismeret és szenzitív
környezetpedagógia, Ökológia és zöldköznapi életünk, Múzeumpedagógia, Kézművesség erdei iskolában és
táborban, valamint az alkalmak során választható lehetőségek: konzultációk, éjszakai túravezetés, filmvetítés és
közös igények alapján kialakított programok. A képzést a résztvevők bemutatófoglalkozásaival zárjuk.
A képzés vezetője Rogovszky Zoltán biológia-földrajz tanár, terepvezető, a képzésben résztvevő szakemberek a
Magyar Biológiai Társaság Ifjúsági Szakosztályának és az ÖSVÉNY Oktatóközpont
Oktatóközpont terepmunkában
gyakorlott tagjai.
Amit kínálunk:

általános tartalmi elemek
az érintett témákban összefoglaló előadás, és ehhez kapcsolódóan gyakorlatok, amik az erdei
iskolai oktatásban használhatóak
irodalomjegyzék, segédanyagok
többletinformációk a felmerülő témákkal kapcsolatban
gyakorló feladatok és ellenőrzésük alkalomról alkalomra
alkalmak között egyéni vagy csoportos konzultációk, folyamatos elérhetőség Skype-on
és telefonon
személyre szabott segítség egyéni problémákra hosszútávon
teljes körű szakmai konzultációs lehetőség
fakultatív esti programok alkalmanként
egyénileg és csapatban tartott bemutató (vizsga)
részvételt igazoló tanúsítvány
tanártovábbképzésbe 30 óráig beszámító tanúsítvány
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... valamint:
•
•
•
•
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inspirációt, megoldandó elméleti és gyakorlati feladatokat
szabadságot a témákban való elmélyülésre, feladatok választásában
személyre szabott segítséget egyéni problémákra
a bemutatófoglakozást követően további képzési alkalmakat a terepi oktatás gyakorlatából
és folytatást a további fejlődéshez: alkalmi és hosszú távú együttműködési lehetőségeket

A képzésben kiemelt figyelmet fordítunk az erdei iskola tanulásszervezése, a projektpedagógia, a kooperatív
tanulási technikák és a kompetencia alapú fejlesztés megismerésére.

Miért pont az ÖSVÉNY?
Néhány érv, amiért érdemes minket választani:
-

terepi oktatásban gyakorlott szakemberekkel dolgozunk
eddigi képzéseink – résztvevők által értékelve – jó és kiváló minősítést kaptak
belülről ismerjük az erdei iskola és az iskolarendszer működését
a személyes kapcsolat kialakítása révén a legmegfelelőbb kiszolgálást adjuk
tartós és hosszú távú együttműködésre törekszünk
a célok és a tevékenységek tudatosan kezelt kapcsolatára építünk
alanyi adómentes szolgáltatást adunk iskolák, intézmények, cégek, magánszemélyek részére is (nettó áron,
mivel a képzés díjának nincs ÁFA tartalma!!!)

Részvételi költségek:
A képzés teljes díja 10 alkalomra (10 x 30 óra)

18.000,-/alkalom (600,- Ft/óra)

A képzés díja 6-9 alkalomra

20.000,-/alkalom

A képzés díja 2-5 alkalomra

22.000,-/alkalom

A képzés díja 1 alkalomra (1 x 30 óra)

24.000,-/alkalom (800,- Ft/óra)

Nappali tagozatos egyetemistaként igénybe vehető
kedvezménnyel*

12.000,-/
10 alkalom

Szállás és helyszínhasználat díja**

további 4.000,-/alkalom

13.000,-/
6-9 alkalom

15.000,-/
2-5 alkalom

18.000,-/
1 alkalom

* FIGYELEM! A kedvezmény 10 fő teljes áron résztvevő jelentkezése esetén vehető igénybe korlátozott számban, előzetes egyeztetéssel.
**A képzés fenti táblázatban feltüntetett díjai minden esetben tartalmazzák az előadói és szervezési díjakat, a kiszállások és a munkafolyamatok
költségeit, az anyagok és eszközök árát. Nem tartalmazzák az étkezési, helyhasználati, szállásköltségeket, és belépőket.

Ha a képzéssel kapcsolatos egyéb kedvezményekről, részletekről és egyéni lehetőségekről szeretne
tájékozódni, kérjük, hogy hívja a +36 30 594 83 27-es telefonszámon Rogovszky Zoltánt.

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet e-mail-en vagy postai levélben:
ÖSVÉNY Oktatóközpont Kft.
2835 Tata-Agostyán, Kossuth Lajos utca 116.; iroda@osvenykft.hu
A jelentkezés és a képzési díj 50%-ának befizetési határideje:

2013. február 25. hétfő
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Természettudományi Múzeum, …)
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• 2005. Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Iroda – „A természetvédelem alapjai” interaktív képzés ifjúsági
csoportvezetők, aktivisták részére (25 óra 15 fő részére Pilis-hg., Kő-hegy és környéke)
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• 2010-2011. Terepi oktatók képzése – Iglauer Park – Városlődi Villa Nonprofit Kft. 15 fő részére Városlőd
• 2011. Terepi oktatók képzése – Bakonyerdő Zrt., 65 óra 8 fő részére, Monostorapáti
• 2012. Erdei iskolai terepvezetők képzése – ÖSVÉNY Oktatóközpont, 80 óra 11 fő részére, Pénzesgyőr
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Üdvözlettel:

Rogovszky Zoltán
szakmai vezető
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