KAEG Zrt.
Továbbképzés a KAEG Zrt-nél I.
címmel
a 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet szerint akkreditált választható kiegészítő képzést hirdet a
jogosult erdészeti szakszemélyzet részére.
I.A kiegészítő képzés alapadatai
Képzés akkreditációs száma:

VKK-2022-00140

Képzés tárgya:

A szakszemélyzet tudásának elmélyítése a növényfelismerés, a
fatérfogatbecslés, választékolás és a gyérítésjelölés területén.
A szakszemélyzet tudásának elmélyítése a típusjelző lágyszárúak
felismerésében, az általuk indikált tulajdonságok észlelése
elméleti és gyakorlati oktatás keretében. A faanyag számbavétel
különböző formái, esetleges átváltó szorzószám módosítás
vizsgálata, a becslési jegyzőkönyvek pontosságának javítása. A
vevői igényekhez igazított választékolási szokások ismertetése
szóban, gyakorlati szemléltetése döntött fán.
Limp Tibor
Keresztes Gábor
Silnicki Ádám
Magyar Zoltán

Képzés célja:

Képzés előadói:
Képzés óraszáma:

előadás: 2 óra

Képzés helyszíne:

Győri Erdészet központja és működési területe

Képzés időpontjai:

2022.05.04.

Képzés min./max. létszáma:

35-50fő, a KAEG Zrt. szakszemélyzete részére.

Részvételi díj:

-

gyakorlat: 4 óra

II. A kiegészítő képzés tematikája

II.1. Szakmai tartalom és ütemezés
Tananyagrész / témakör
Előadás
A központban a fent részletezett témakörök szakirodalmi áttekintése, helyi
tapasztalatok átadása, becslési jegyzőkönyv felülvizsgálata, aktuális
választékolási és értékesítési trendek ismertetése.
Gyakorlat
Az erdészet változatos termőhelyi viszonyainak, típusjelző lágyszárúinak
megtekintése az ártértől egészen a Gönyűi homokterületekig. Fatérfogat
becslés gyakorlása állófán és felkészített választékok esetében (sarangolt,
máglyázott). Gyérítés jelölés bemutatása és közös kiértékelése, a becslési
jegyzőkönyv elkészítése. A központban elhangzottak alapján választékolás
bemutatása döntött fán, a maximális értékkihozatalt szem előtt tartva.

Óraszám
2 óra

4 óra

II.2. Alkalmazott oktatási módszer és a résztvevők tevékenységformái
Az oktatás során folyamatos a visszacsatolási lehetőség, valamennyi felmerülő kérdés azonnali
közös megválaszolásával, a saját tapasztalatok megvitatásával.
II.3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák
A gyakorlati példák bemutatása a terepi bemutató során lehetőséget ad a tapasztalatok
hasznosítására, a későbbiek során a mindennapi feladatok megfelelő szakmai színvonalon történő
végrehajtásához.
III. A képzés teljesítésének feltételei
A KAEG Zrt. szakszemélyzetének meghirdetett rendezvény. A gyakorlati feladatok valamennyi
résztvevő általi végrehajtása. Jelenléti ív aláírása.

