MŰHELYMUNKÁK
TANÁROK, TANTESTÜLETEK SZÁMÁRA
A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN

1. Projektoktatás a szabadban
Időtartam: 4 ó (4x45p) (1 óra bevezetés, 3 óra konkrét gyakorlat)
Helyszín: erdő, rét, patakpart, park, kicsit változatosabb iskolakert
Létszám: 6-15 fő
A résztvevők konkrét tapasztalatokat szereznek a projekt rendszerű oktatás szabadban való alkalmazásáról,
többféle tantárgy összekapcsolásának lehetőségeiről.
Ajánlott időpontok: 14.00-17.15-ig
Ezeken a napokon:
április 19. kedd
május 3. kedd
május 6. péntek
május 18. szerda
május 19. csütörtök
május 24. kedd
május 30. hétfő
május 31. kedd

2. Terepi tanulás – tapasztalásos és cselekedtető tevékenységek
Időtartam: 4 ó (4x45p)
Helyszín: erdő/rét/patakpart/park
Létszám: 20-22 fő
A résztvevőkkel a környező terep adta lehetőségeknek megfelelően olyan tevékenységeket, játékokat végzünk a
természetben, amelyek az érzékszervi tapasztalás útján élményt nyújtanak, ill. cselekedtetnek. Megbeszéljük a
tevékenységek alkalmazási lehetőségeit különböző korú diákok esetén. Szeretnénk bátorítani a tanárokat, hogy az
iskola környezetét használva minél többet vigyék ki a szabadba a diákokat.
Ajánlott idősávok: hétköznap 14.00-17.15-ig, szombat délelőtt 8.45-12.00
A műhelymunka napjához előzetes egyeztetés szükséges.
Szükséges eszközök: ajánlott az időjárásnak megfelelő öltözet. Viharos időt kivéve megtartjuk a műhelymunkát.

3. Kézmodell – inspiráció és segítség a fenntarthatóság tanítása érdekében
Időtartam: 4 ó (4x45p)
Helyszín: tanterem
Létszám: 20-22 fő
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Ajánlott idősávok: hétköznap 14.00-17.15-ig, szombat délelőtt 8.45-12.00
A műhelymunka napjához előzetes egyeztetés szükséges.
A Kézmodell egy holisztikus segítség oktatási programok tervezéséhez, a tantermen kívüli tanuláshoz kapcsolódó,
a fenntarthatóság érdekében történő gondolkodáshoz és cselekvéshez.
A modellt úgy terveztük, hogy segítsen új utakat találni a fenntarthatóság tanulásában és tanításában. Hasznos
lehet továbbá szervezeti folyamatok fenntarthatósági szempontú átgondolása során, valamint tréning programok
vagy hálózatok kidolgozásában, létrehozásában is.
A modell a Valós Környezeti Tanulás Hálózat Projekt keretében jött létre. Bővebb leírás a modellről a projekt
(www.rwlnetwork.org) oldalán, valamint www.mkne.hu/kezedben_a_vilag oldalon olvasható magyarul.

Kapcsolat: Mondok Zsuzsa (mondok.zsuzsa@mkne.hu, 30 378 4295)

A műhelymunkák a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósulnak meg
(projektazonosító: PTKF/1170/2015)
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