KAEG Zrt.
Továbbképzés a KAEG Zrt-nél II.
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:

Képzés tárgya:

Képzés célja:

Képzés előadói:

VKK-2022-00141
A szakszemélyzet tudásának elmélyítése az egyes állományalkotó
fafajokat támadó károsító és korokozó paraziták témakörében, a
szélsőséges
időjárási
anomáliák
hatása
az
egyes
erdőállományokra. A napi munkát érintő jogszabályok,
természetvédelmi
korlátozások
aktualitások
ismertetése,
elsajátított ismeretanyag teszt formájában történő rögzítése.
A Győri Erdészet területén előforduló károsító és kórokozó
paraziták bemutatása, az egyes állomány alkotó fafajták (nyarak,
tölgyek, akác) károsítóinak részletes ismertetése. Az időjárás
okozta szélsőségek bemutatása az ártéri és a homoki
állományokban az erdészet területén (pangóvíz, aszály, fagykár
stb.).
A napi ügymenetet érintő jogszabály változások ismertetése, az
erdőgazdálkodást érintő aktuális problémák megvitatása,
tapasztalatok cseréje.
Limp Tibor
Magyar Zoltán
Keresztes Gábor
Silnicki Ádám

Képzés óraszáma:

előadás: 2 óra

Képzés helyszíne:

Győri Erdészet központja és működési területe.

Képzés időpontjai:

2022.05.05.

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, a tavalyi
évben észlelt károsítók és kórokozók ismertetése, helyi tapasztalatok
bemutatása a szélsőséges időjárásról, a jogszabály változások ismertetése, az
erdőgazdálkodást érintő aktuális problémák megvitatása, tapasztalatok cseréje.

Óraszám
2 óra

Gyakorlat
A Győri Erdészet területén fellelhető károsítók és kórokozók illetve az időjárás
szélsőségeiből eredő károsítások megtekintése mind az ártéri és homoki
területeken. Szakmai tapasztalatcsere indítása egy-egy erdőrészletben tapasztalt
károsítás kapcsán, a társerdészetek szakemberei által észlelt problémák
megvitatása.

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.

