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A PiIisi Porkerdő ZÉ. megolokulóso ó1o nogy hongsÚlyt fektetett o természetvédelmi,
környezefuédelmi nevelésre. 1979-ben o visegródi Jurto-tóbor nyoronto több szóz gyermek
szómóro nyÚ jtott feledhetetlen élményl természetvédelmi tóboroivol. l 9BB-bon o tóbor
közponi|oként ÍelépÜlt Mokovecz lmre tervei olopión oz Erdei Művelődés Hózo. Ez o
természetvédelmi oktotóközpont mór o nyolcvonos évek végén is o hozoi környezeti nevelés
fellegvó ro ként volt nyilvó nto rtvo.

fu elmÚli két évtizedben oz itt folyó nevelés színvonolo évről-évre emelkedett. A hoidoni iurtók
helyén mo mór kényelmes fohózok óllnok, melyek egész évben vóriók o iermészet irónt
érdeklő d ő gye rme ke keÍ, {e l nőtte ket e gyo ró nt.

2008-bon, oz Erdei Művelődés
Hozo 20. szÜ letésno pió n oktotó-
központunk {elvette o Mogyo-
róhegyi Erdészeti Erdei
Iskolo nevet.

Az erdei iskolónkbon íolyó kör-
nyezeti nevelés mogos szinien
folyik o kezdetektől, óm oz
infrostruktÚro Íeilesztése lossÚ
lépiekkelholodt.



2009-ben, o KMoP tómogotós nogyot lendített ezen.

Az Erdei Művelődés Hózo progrom joiro egész évben igényt tortonok oz iskolók. A késő ősztől
koro tovoszig Erdei Ünnepek címmel négy olkolommol, benti foglolkozósokot is tortolmozó
progromsorozotvório o gyermekeket. Az EMH fűtéskorszerősítése nyomón most mórmindenhol
kellemes meleg helyiségekben dolgozhotnok o gyermekek'

A kompetencio olopÚ oktotóst végző, sérÜlt gyermekek integrólt nevelését íolytoió iskolók eddig
is szép szómmol vettek részt progrom|oinkon. FeilesztésÜnk Íő irónyvonolo, Qz
okodóIymenlesítés lehetővé tette, hogy mozgóssérÜlt gyermekek kényelmes, bizlonsógos
Útvonolon kozleked1enek tóborunkbon o szómukro kíolokított szóllóshely, vizesblokk és o
prog ro mok szín helyei közott.

A techniko óriósi {eilődése o természei megismerésében is szerepet kophot. Mikroszkópos
foglolkozósunk o két Úi, kivetíthető képet odó mikroszkópunk, volomint o proiektor
hosznólotóvol lótvónyos, interoktív progrommó nőtfe ki mogót. A vodvilóg megfigyelése
hotékonyobbó vólt o ió minőségű lótcsövek és oz éiiellótó tóvcső hosznólotóvol. A tovoszi-nyóri
erdei iskolók, tóborok résztvevői ezeket mőr oz Úi vodmeg{igyelő toronybon hosznólhotiók nogy
sikerrel.

A kerékpórok beszezése lehetővé teile ozt, hogy o gyermekek könnyedén eljussonok
o Visegródi-hegység olyon ióvolobbi pontioiro, mely szómukro eddig elérhetetlen volt.
A kiépíreil kerékpórutokon nemcsok kényelmesen, de bizlonsógoson is közlekedheÍnek.



A vodon élő gyógynövények mellett o gyógynövényes kiskertben régi, el{eledett gyógy-

és {űszernövényeket, volomint Íestőnövényeket ismerhetnek meg o gyerekek.

A szórított gyógynövények oz egyedi kiolokítósÚ gyógynövényes oszlol fiókioibon
lóthotók.

Ú1 progrornok bevezetését teszi lehetővé o iövőben o szobodtéri kenyérsÜtő kemence, o

korszerű meteorológioi ólIomós, o komposztóló léiesítése, o GPS készÜIék
beszerzése.

Az Erdei Művelődés Hózo HoIlós mesekönyv sorozoio két Úiobb kotettel bővÜlt.

Monómesék címmel pedig Úi könyvsorozot indult. A pőlyőzot tómogotósóvol nemcsok

ismeretteriesztő könyvek terén léptÜnk előre, de oktotósi segédionkönyvként is mególlio

helyét o foglolkoztotó könyvÜnk, és o telies mér1ékben egyedi Íelépítésű, kivitelezésű

növényhotórozónk.
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