Újpest Városnapok

„ÖKO„ÖKO-ÖSVÉNY”

2014. augusztus 29-31.

M E G H Í V Ó
“Sok tanfolyamon voltam már,
de ilyen érzelmi kötődés
még sehol sem alakult ki”
(R.né Ági korábbi résztvevőnk)

„ÖKO-ÖSVÉNY” – Környezeti nevelés egyenlően, mindenkinek!
Az Újpest Városi Napok keretében az ÖSVÉNY Oktatóközpont a
WWF Magyarországgal közös programokra várja az érdeklődőket! Az
ismeretterjesztő és fejlesztő játékokba egyúttal mindenki be is kapcsolódhat,
akadálymentesen. Pedagógusok, oktatási szakemberek számára pedig
módszertani műhely nyílik a rendezvény ideje alatt!

„TAN-ÖSVÉNY” MÓDSZERTANI MŰHELY
– terepi oktatás, játék- és mesepedagógia –
módszertani bemutató pedagógusok és oktatási szakemberek számára
az ÖSVÉNY Oktatóközpont rendezésében
INTERAKTÍV –

INTENZÍV –

INGYENES

Bemutatásra kerülő témakörök:
A) Élménypedagógia szobában és szabadban I. – Terepi oktatás másképpen
B) Élménypedagógia szobában és szabadban II. – Játék és mese
Az egyórás műhelymunkák során izgalmas felfedezésre várjuk a résztvevőket játékokkal, gyakorlatokkal,
hazavihető ötletekkel. Ízelítőt adunk az általunk használt módszerekből, amelyek egyaránt kipróbáltak és
alkalmasak oktatásra, környezeti nevelésre, játékra, önismeretszerzésre, közösségformálásra vagy a művészet
és az alkotás örömének felfedezésére. A résztvevők tájékoztatást kapnak széleskörű együttműködési
lehetőségekről, és az interaktív bemutató után lehetőséget kínálunk személyes eszmecserékre, közös
tervezésre, együttgondolkodásra.
Az ÖSVÉNY Oktatóközpont egy egyedi módszertanon alapuló szervezet, amely sikeresen szervez és tart oktatási és
szabadidős programokat, természet- és környezetismereti foglalkozásokat a legkülönbözőbb korosztályok számára.
Képzéseinken intenzív keretek között, gyakorlati ismereteken keresztül adjuk át tapasztalatainkat; a résztvevőket
aktívan bevonva készítjük fel őket az erdei iskolai terepvezetés módszertanából és a gyerekekkel való szabadidő
tartalmas eltöltésére.
A hatékony tanulást a személyes odafigyelés, a rugalmasság, és a mindig az aktuális csapatra szabott, kreatív
programvariációink garantálják. A képzéseket tartó csapatunk gyakorlott, a természetet és az iskolát is jól ismerő
terepvezetőkkel dolgozik.
(Referenciáinkról, képzéseinkről tájékozódhatnak honlapunkról: http://www.osvenykft.hu)

A jelentkezés határideje és feltételei:

Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 27. szerda
A be nem töltött helyekre a műhelymunka kezdetéig fogadunk jelentkezőket.
A műhelymunkán való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jelentkezést a kitöltött jelentkezési lap
beérkezése esetén fogadjuk el! A jelentkezést minden esetben visszaigazoljuk, és további tájékoztatást küldünk.
Jelentkezési lap letölthető a http://osvenykft.hu/gen/pro/mod/let/let_fajl_kiiras_lista.php?i_faj_konyvtar_azo=13 címről,
vagy e-mail-ben kérhető: iroda@osvenykft.hu

További információ:
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