FELHÍVÁS
Tisztelt Igazgató Asszony!
Tisztelt Pedagógusok!

Szeretnénk szíves figyelmükbe ajánlani az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága szervezésében
megvalósuló pedagógusoknak és diákoknak szóló ingyenes programjainkat.
A projektben hulladékkezeléssel, hulladékcsökkentéssel, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
szemléletformáló tevékenységeken vehetnek részt az iskolák: megismerkedhetnek a Kukasuli
kiállítással (tárlatvezetés igényelhető), a tanártovábbképzésünkön a résztvevő pedagógusok ingyenes
oktatócsomagot kapnak a témában.
A programok ingyenesek.
Helyszín: Szentgotthárd, Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Információ: Horváth Kinga, horvath.kinga@tff.hu, 70/326 5830
1. Kukasuli kiállítás megtekintése
Ideje: 2019. május 27.-június 7.

A 12 tablóból álló, színes, figyelemfelkeltő
„Kukasuli” kiállítás megtekintése során a
gyerekek és a felnőttek hasznos információhoz
juthatnak a hulladékokkal kapcsolatban. A
tablókon Töhötöm, a teknős tárja a gyerekek elé,
hogy „Te is tudsz segíteni! Minden ember tehet
valamit a jövőért!”
Az érdeklődők megtudhatják, mit kell a vásárlás előtt végig gondolni, miért érdemes szelektíven
gyűjteni a szemetet, mi történik a szelektíven gyűjtött hulladékokkal, illetve milyen következménye
van annak, ha nem figyelünk a cselekedeteink hatására.
2. Interaktív tárlatvezetés a kiállításhoz kapcsolódóan
Ideje: 2019. május 27. (hétfő)
A Kukasuli kiállítás megtekintése mellett lehetőség van tárlatvezetés igénylésére is, mely során iskolai
csoportoknak/osztályoknak mutatjuk be a kiállítást interaktív módon. A 20-40 perces tárlatvezetés
igazodik a gyermekek életkorához. Felkészült előadónk, a tablókon található információk

segítségével fontos és meglepő dolgokra hívja fel a gyermekek figyelmét, a tények és ismeretek
átadásán kívül pedig azt a szemléletet erősíti, hogy a hulladékok keletkezése tőlünk is függ, mert
életmódunkkal, szokásainkkal, vásárlásainkkal hatással vagyunk a körülöttünk lévő világ folyamataira.
3. Tanártovábbképzés
Ideje: 2019. május 27. (hétfő) – a foglalkozás kb. 45 perc, utána
beszélgetés, tapasztalatcsere igény szerint a pedagógusokkal

Bemutató óra vagy ún. házhoz menő képzés tartunk általános
iskolai tanárok, oktatóközpont munkatársak részére a Kék,
sárga … zöld! című oktatócsomagja segítségével.
A képzés keretében bemutatjuk az oktatócsomagban rejlő
lehetőségeket
a
hulladékcsökkentés
és
szelektív
hulladékgyűjtés oktatása területén.
A
tanártovábbképzésen
résztvevő
pedagógusok
intézményenként 1 db oktatócsomagot kapnak térítésmentesen.
Az oktatócsomag foglalkozásai a felelős hulladékgazdálkodás egy-egy területére fókuszálnak, így a
megelőzésre, az újrahasználatra, melyek mindenképpen prioritást élveznek a hétköznapjainkban egyre
nagyobb népszerűségnek örvendő szelektív hulladékgyűjtéshez képest. A vezetőfüzet segítségével
szakmai megalapozottsággal és könnyen megtarthatóvá válik a pedagógusok számára egy-egy
foglalkozás, melyek a tanórák időkeretéhez igazodnak.
Az oktatócsomag tartalma:1 db pedagógusok számára készített vezetőfüzet, 120 db hulladékábrát
tartalmazó kártya, 8 db szelektív hulladékgyűjtő edény.
A képzéseken részt vehetnek iskolai osztályok is, így a pedagógusokkal közösen a gyermekek is
tanulhatnak.
A projekt megvalósítását a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért, a Csalán Egyesület és a Magyar
Természetvédők Szövetsége végzi.
További információ: Horváth Kinga, horvath.kinga@tff.hu, 70/326 5830
A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósul meg.

