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Környezettudatosságra nevelés játékosan az óvodában

A képzés célja:
A továbbképzést óvodapedagógusok számára tervezzük.
A környezetünkért való felelősségünk kérdése ma már nem vitatható, és a jövőnk
szempontjából nem mindegy hogyan viszonyulunk hozzá. Ezért a környezettudatosságra
nevelést minél korábban el kell kezdeni. A gyermekek óvodába lépésével a család mellett az
óvodapedagógusok is részesei lesznek a nevelési folyamatnak. Az óvodáskorú gyermekek
érdeklődőek és fogékonyak. Az életkori sajátosságaiknak megfelelően játékkal, játékos
tevékenységekkel a megtapasztalás, az élményalapú tanulás útján attitűdjük könnyen
formálható. Hatékonyan nevelni az óvodában azonban csak szakmailag jól felkészülten lehet.
Ezért fontosnak tartjuk, hogy az óvodás korosztállyal foglalkozó szakemberek a 30 órás
szakmai továbbképzés keretében minél több gyakorlati ismeretet szerezzenek a környezeti
nevelés területéről. A gyakorlatorientált továbbképzésen könnyen megvalósítható új ötlettel
kívánunk a résztvevőknek a saját kreativitás és megtapasztalás, tevékenykedtetés útján minél
több ismeretet adni ahhoz, hogy a napi munkájukat a környezeti nevelés területén az
óvodában hatékonyabban, eredményesebben végezhessék.
A továbbképzés tartalma, témakörei:
- Környezeti nevelés és fenntarthatóság
-

Környezeti nevelés tevezése és gyakorlata az óvodában

-

Természethez kötődő zöld jeles napok

-

A szakmai partnerséggel szervezett kirándulások szerepe a környezeti nevelésben

-

Jeles napok ünneplése ökotudatosan az óvodában

-

Környezettudatosságra, fenntarthatóságra nevelés - Újrahasznosítás játékosan

-

Különféle anyagok újrahasznosítási lehetőségei az óvodában, a játékban

-

Mire jó még ......? Miből, mit, hogyan készíthetünk?

-

Újrahasznosítás: a játékhoz, játékra alkalmas eszközök

-

Újrahasznosítás: a gyermekek által és közösen végezhető barkácsötletek

-

Újrahasznosítás: az óvodapedagógus által készített ajándékötletek gyermekeknek

A programon való részvételhez minden résztvevőnek saját ollóra lesz szüksége.
A továbbképzés időtartama: 30 óra
Célcsoport: óvodapedagógusok
Tervezett létszám: max. 25 fő
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