
   Pedagógus Nyílt Nap program 

2023. március 25, szombat, 9.00-től 16.00 óráig 

A sokféle szakmai program között vannak zoopedagógiai és kézműves bemutatók, amin 

keresztül az Állatkertben folyó oktatási-nevelési munkába lehet bepillantani. Emellett részt 

lehet venni tematikus állatkerti sétákon, az állatkerti foglalkozásokat szemléletesen és 

élményszerűen ismertető előadásokon, és arra is van lehetőség az interaktív szakmabemutató 

standoknál, hogy az állatorvosi, az akvarista vagy a vadállatmentő munkához szükséges 

eszközöket szakemberek útmutatásával kézbe lehessen venni. 

ZOOPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK 

Helyszín: Varázshegy Darwin-labor 

10.00-10.45 „Úgy szeretnék egy…” – felelős állattartás kicsikre szabva 
Hogyan lehet érzékletesen bemutatni a felelősség fogalmát óvodás, kisiskolás 
gyerekeknek úgy, hogy még természetismereti alapokat is elsajátítsanak közben? 
Megmutatjuk! 

  Előadó: Czeczidlowszky-Hervatin Emese, zoopedagógus 
 
11.30-12.15 Egy kis csonttan a mozgáson keresztül 

Az állatok számtalan módon képesek az aktív helyváltoztatásra. Jelen foglalkozásunk 
alkalmával a gerincesek csontrendszerével, a különféle végtagcsontokkal 
ismerkedünk meg közelebbről és mélyebbről.  
Előadó: Koczor-Dombi Rita, zoopedagógus 

 
13.00-13.45 Gorillák állatkerti gondozása, fajmegőrző tenyészprogramja és 

természetvédelmi helyzete, megfigyelése Afrikában  
 Előadó: Burzukné Borsos Tímea, állatgondozó  

14.00-14.45 Biomimikri és dizájn  
Érdekel, hogyan inspirálta a természet a modern technológiát vagy hogyan hatott a 
divat világára? Középiskolásoknak szóló foglalkozásunkban bepillantást ad a biológia 
lenyűgöző csodáiba. 
Előadó: Váczi Viktória, zoopedagógus 

 
15.00-15.45: Élet a lábunk alatt 

Milyen különleges élőlényeket rejt a talaj? Mi az: nem érez fájdalmat, a rákra 
is immunis és a földben él? Tudnánk-e burgonyát termeszteni a marsi felszínen? 
Ezeknek és a talajokkal kapcsolatos egyéb érdekességeknek járunk utána. 

  Előadó: Demjén Zsófia, agrármérnök, zoopedagógus 
 

ÁLLATKERTI SZAKMÁKAT BEMUTATÓ ELŐADÁSOK 

Helyszín: Kisszikla Barlangterme 

9.30-10.15: Egy akvarista búvár teendői az állatkertben és a tengeri emlősök kutatása 
során 
Előadó: Varga Nikolett, akvarista állatgondozó, tengerbiológus 

 
10.30-11.15: Környezeti nevelés digitális pedagógiai módszerekkel 



Előadó: Kovács Gergő, digitális pedagógiai és virtuális ökoszisztéma szakértő 
 
11.30-12.15 Hogy dolgozik együtt a természetvédelmi hatóság és az Állatkert az illegális 

állatkereskedelem visszaszorításáért?  
 Előadó: Szelényi Gábor, természetvédelmi referens 
 
12.30-13.15 Vadállatmentés denevérszemmel  
 Előadó: Nagy Ágnes, zoológus, állatgondozó 
 
13.30-14.15 Egy mindenkiért, mindenki egyért! - Tenyészprogramok, törzskönyvek, 

fajkoordináció 
 Előadó: Kocsis Borbála, kutatási munkatárs, európai törzskönyvvezető 
 
14.30-15.15 A PENTEZUG projekt: több mint vadlórezervátum. Példa a természetvédelmi 

partnerségekre. 
 Előadó: Sándor István ökológus, körzetvezető  

 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK 

Helyszín: Kisgömböc-terem  

10.00-11.00 Gyöngyfülbevalók készítése kalotaszegi minták alapján 
Foglalkozásvezető: Hraskó Ildikó, szociálpedagógus, animátor 

 
11.30-12.30 Papírmozaik készítés állatkerti motívumok alapján 

Az Állatkert több épületét díszítik Róth Miksa műhelyéből származó mozaikok. Ezek a 
szecessziós állat- és növényfigurák ihlették papírmozaikos foglalkozásunkat.  
Foglalkozásvezető: Király-Nagy Éva, kézműves szakoktató, animátor 

 
13.00-14.00 Gyöngyfülbevalók készítése kalotaszegi minták alapján 

Foglalkozásvezető: Hraskó Ildikó, szociálpedagógus, animátor 
 
14.30-15.30 Papírmozaik készítés állatkerti motívumok alapján 

Az Állatkert több épületét díszítik Róth Miksa műhelyéből származó mozaikok. Ezek a 
szecessziós állat- és növényfigurák ihlették papírmozaikos foglalkozásunkat.  
Foglalkozásvezető: Király-Nagy Éva, kézműves szakoktató, animátor 

 
Helyszín: Tanodú 

10.00-11.00 Fessünk növényekkel! 
Konyhai hulladék, hobbikert vagy távoli vidék egzotikus növénye; hogyan festhet a 
papíron? 
Foglalkozásvezető: Takács-Kocsis Boglárka, szabadidő szervező, animátor 

13.00-14.00 Fessünk növényekkel!  
Konyhai hulladék, hobbikert vagy távoli vidék egzotikus növénye; hogyan festhet a 
papíron? 
Foglalkozásvezető: Takács-Kocsis Boglárka, szabadidő szervező, animátor 

  

TEMATIKUS SÉTÁK  



Indulási pont: Főkaputér regisztrációs sátor 

10.00-10.50 Játszani is engedd!  
A zoopedagógiai foglalkozások szerves részét képezik a gyermekek aktivitásán alapuló 
játékos tevékenységformák.  A szakvezetés résztvevői ezekből kapnak egy kis ízelítőt. 
Előadó: Pakodiné Tóth Gabriella, zoopedagógus 

11.00-11.50 Botanikai terepgyakorlat az Állatkertben. Növénytani séta szakvezetővel 
Előadó: Serdült Ádám, főkertész 
 

13.00-13.50 Állatkerti madárles. Vadon élő madarak határozása szakvezetővel. 
            Előadó: Albert László, zoológus, állatgondozó 
 
14.00-15.00 Sokféleség soklábon. Kontaktállatos szakvezetés 
            Előadó: Szilágyi Zsolt, rovarász, állatgondozó 
 

SZAKMÁZOO: ÁLLATKERTI FOGLALKOZÁSOK INTERAKTÍV  BEMUTATÓJA 

 Helyszín: Varázshegy Óriások Csarnoka, 10.00-16.00 óra között. 

• Állatorvosi munka és vadállatmentés – Az érdeklődők megismerkedhetnek 
néhánnyal a sokezer mentett állat közül és megismerhetik az állatorvosi és állatmentő 
munka céljait, módszereit és néhány fontos eszközét. 

11.00-11.30 Találkozz az állatorvossal - interaktív előadás eszközbemutatóval.  
Előadó: Dr. Sós-Koroknai Viktória, állatorvos  
14.00-14.30 Találkozz az állatorvossal - interaktív előadás eszközbemutatóval. 
Előadó: Dr. Sós Endre, főállatorvos 
 

• Állatkerti akvarisztika, tengeri állatok gondozása – Milyen felszerelés kell ahhoz, 
hogy a gondozók huzamosabb ideig is a víz alatt, a cápák között tartózkodhassanak? 
Hogyan zajlik a cápák tréningezése és miért van erre szükség? Kik lehetnek akvarista 
állatgondozók? 
 

• Mindent a kültakaróról – Kézbe vehető szőrök, tollak, pikkelyek, páncélok és más 
„állati alkatrészek” segítségével lehet tanulmányozni, hogy milyen összefüggés van a 
különféle állatfajok kültakarója és életmódja között. 

 

• Állatkerti botanika, kertészet – Botanikai parkunk több ezer hazai védett és érdekes 
egzóta növénynek ad otthont. Milyen lehet egy állatkertben növényekkel foglalkozni, 
milyen növények, termések csodálhatók meg itt, és milyen otthon is hasznosítható 
kertészeti fortélyokkal dolgoznak kollégáink? 

 

• Terített asztal állatoknak – A több mint 10 000 állat etetésének, takarmányozásának 
tudományát, módszereit, érdekességeit lehet itt megismerni. Állati étlapokat (fajra 
lebontott takarmánylapokat) is lehet tanulmányozni kollégáink segítségével és közben 
még a majompogácsa receptjére is fény derül. 

 

A szakmai napot ismeretterjesztő kiadványokkal támogatja a Tessloff Babilon Kiadó és a 
HVG. 
 
Az Állatkert a programváltoztatás jogát fenntartja! 


