
AZ OEE Oktatási Szakosztálya Jövõd az
oktatás címmel rendezett fórumot az er-
dészeti szakképzés jelenérõl és várható
alakulásáról. Az Erdészeti Információs
Központban február 1-én tartott ren-
dezvényen a szakosztály tagjain kívül
jelen volt több erdõgazdaság és a
MEGOSZ képviselõi is. Az elõadások:

– Dr. Faragó Sándor rektor: A Nyu-
gat-magyarországi Egyetem – egy integ-
rált egyetem jelene és jövõje.

– Dr. Mészáros Károly dékán: Az er-
dészeti felsõoktatás korszerûsítése. Az
erdészeti szakképzés rendszere.

– Andrésiné dr. Ambrus Ildikó igaz-
gató: Az erdészeti szakmunkásképzés
helyzete. Az alapfokú erdészeti szak-
képzés változásai az OKJ tükrében.

– Dr. Folcz Tóbiás igazgató-helyet-
tes: Mi lesz veled erdésztechnikus? A
középfokú erdészeti szakképzés jelene
és várható jövõje.

Az elõadásokból kiderült, hogy az
erdészeti szakképzés rendszere gyors
és jelentõs mértékû átalakulásba kezd.
A képzésnek – különösen felsõfokon –
igazodnia kell az európai trendekhez, a
külföldi gyakorlathoz. Az egymásra
épülõ képzési szintek a következõkép-
pen fognak felépülni:

– alapfokú szakképzés (szakmai
alapképzés, szakmunkásképzés),

– erdésztechnikus (középfokú szak-
képzés),

– erdõgazda (felsõfokú szakképzés),
– erdõmérnök (Bsc),
– okleveles erdõmérnök (Msc),
– doktori képzés.
Az elõadók szerint jelenleg leg-

rosszabb helyzetben az alapfokú szak-
képzés van, de a középfokú képzés is
jelentõs gondokkal terhelt. 

Hozzászólásával segítette a fórum
munkáját a többiek mellett Pataki Ta-

más, az FVM Képzési-, és Szaktanács-
adási Intézet fõigazgatója, Szitás József,
az Oktatási Minisztérium Felsõoktatási
Fõosztályának képviselõje, Ormos Ba-
lázs, az OEE fõtitkára, valamint Luzsi
József, a MEGOSZ elnöke.

A rendezvény végén dr. Folcz Tóbi-
ás szakosztályelnök bejelentette, hogy
az oktatásban érintett szervezetek
vezetõibõl, képviselõbõl megalakítot-
tak egy Erdészeti Szak-, Középfokú és
Felsõoktatás Harmonizált Rendszere
nevû munkabizottságot. Ez a konzulta-
tív szakmai szervezet lesz hivatva segí-
teni az illetékes szervezeteket az oktatá-
si struktúra korszerûsítésében.

A képzési rendszer átalakulásának
részleteirõl a közeljövõben lapunkban
részletesebben tájékoztatjuk olvasóin-
kat.

Kép és szöveg: Detrich Miklós

Jövôd az oktatás

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó Dr. Folcz Tóbiás Pataki Tamás

Dr. Faragó Sándor


