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A képzés során megtanultam:

A képzés során nagyon
szerettem:

Ez volt a kedvenc
feladatom:

Ekkor voltam a téma
motorja:

Milyen összetett és fontos a környezeti
nevelés.

Azokat a feladatokat amiket
Egyedül a terem
nekünk kellett megoldani,sokkal ''ablaktalanságával ''volt
jobban rögzültek az információk! gondom

Öröm és bánat térkép

Amikor terepen voltunk és a
tanösvény állomásairól
annak feladatairól kellett
ötletelni

- hogy minden összefügg mindennel, ha
a környezetvédelemről és bolygónk
megmentéséről van szó.

- gyakorlatias, egyénre szabott
feladatokat.

- szituációs játékok.

- a terepgyakorlat

- ha számomra, szakmai
kérdésekről
(gyógypedagógia) volt szó

A képzés során új fogalmakkal
ismerkedtem meg. Ami fontosabb, hogy
a környezetváltozás, klímaváltozás okokozati összefüggéseire is rálátásom lett.
Kiemelten foglalkoztunk a
következményekkel is, ami a jövő
generációi és a fenntarthatóság
szempontjából lényeges dolog.

Szerettem a játékokat, a
csoportmunkákat és a terepi
gyakorlatot. Más volt átélni, mint
csak beszélni róla.
Példamutató módon kínáltak
A helyszín volt egyedül
bennünket egészséges
barátságtalan, de csak
étkekkel, italokkal.
ablaktalan volta miatt.

Jó voltam abban, hogy
tudtam az iskolámból
gyakorlati példákat
felhozni a többiek és a
képzés vezetői számára.

A keresztbe-egyenes
játék. Hosszú ideig
törtem a fejem, mire
rájöttem a szabályra.

Csapatmunkában
előszeretettel osztották rám
a szószóló szerepét.
Igyekeztem a tőlem telhető
maximumot nyújtani.

sok játékot, hasznos információt

a játékokat, csoportmunkákat, a
finom enni-innivalókat, az
előadásokat, terepi munkát,
kezdőkört

népességrobbanás,
klímaváltozás témák

problémafa, tanösvény

klímaváltozás

több játékot

a terepigyakorlatot, a
birsalmasajtot

hogy semmi sem lehetetlen, csak a
kivitelezés okozhat gondot

ha volt játék

mi a projekt, témanap, témahét

a játékokat

mi az az ökoiskola

a játékokat

A képzés során nem
szerettem:

- a túl sok idegen
kifejezést amit nem
értettem.

Ebben voltam a
legjobb:
Hasznos tanácsok és
információk hangzottak
el.

a fán lévő élővilág
keresése

ha lapokat kellett
töltögetni
a záródolgozat
mennyiségét

rábeszéltem a
kolléganőmet, hogy jöjjön
velem
projekttervezés

mikor igazgató szerepben
kellett problémát
megoldanom

a közös munkában

interjú készítés

interjú

játékokban

témanap szervezése

terepgyakorlat

Erre vagyok a
legbüszkébb:

Ezeket tanultam:

Ezeket tudtam meg
önmagamról:

Öröm és Bánat térkép
megvalósítása az
osztályommal

Sok-sok új fogalmat

Egyszerűbbnek gondoltam a
környezeti nevelést ,rájöttem
milyen összetett.

- én is hozzá tudtam
szólni a témákhoz, pedig
azt hittem semmit sem
tudok a
környezetvédelemről.

- együtt gondolkodni
könnyebb
- és, hogy nagyon sokat
- hogy nem én vagyok az a túl
kell még tanulnom ebben a kicsi láncszem aki nem tehet
témában.
semmit a környezetéért.

A képzés
szervezettésége

Saját egyéni
érdeklődés
figyelembe vétele

A tájékoztatás
módja, ideje

A képzésen használt,
kiadott anyagok
színvonala

A képzés helyszíne
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Fogalmak tisztázódtak
bennem és újakat is
tanultam.
A legbüszkébb a
Jó példát kaptam másoktól
Tanösvény projektre
is.
vagyok, ami saját
Sokkal inkább
álomból indult és meg fog elköteleződtem
valósulni.
kolléganőmmel együtt.

Sokat kell még foglalkoznom
a fenntarthatóság fogalmával.
Rendszerszemléletben jól
gondolkodom.
Felvállalom a véleményemet.
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máris bevittem a
tanultakat az iskolai
tanításba, alkalmazom a
gyakorlati feladatokat

fontos a közösség, a
rendszergondolkodás,
sokat tanulhatok másoktólmásokkal

jól tudok együttműködni
másokkal közös ügy
érdekében, élveztem a közös
munkát
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tudott motiválni a
tanfolyam egy jövőbeli
ökoprojekthez

tanulócsoportokat hogyan
foglalkoztassak
ökotudatosan

nem vagyok annyira
pesszimista:)
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tanösvényterv készítése

új fogalmak, az ökológia
témakör
projekt,
rendszergondolkodás

hogyha érdekel valami, és a
társaság is olyan, tudok
felszabadultan feladatokat
megoldani
aok mindent tudok, de még
több dolog van, amit nem
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megálltam a helyem az
ökosikolás társaim
mellett

Nekem szinte minden új
Érdekel a téma, tudok olyan
volt. Hasznosítani fogom a dolgokat, amikről eddig nem
munkám során.
tudtam.
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