30 ÓRÁS TOVÁBBKÉPZÉS

Pedagógus-továbbképzési rendszerben
akkreditált, alapítási engedély száma:
23-421/2015.

„KICSIK ÉS NAGYIK”
GENERÁCIÓK KÖZÖTTI TANULÁS A FENNTARTHATÓSÁGRÓL
a MAGOSFA KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS ÖKOTURISZTIKAI ALAPÍTVÁNY és
a MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET szervezésében
2011 óta tart időseknek és gyerekeknek közös foglalkozásokat a
Magosfa Alapítvány. Az évek alatt összegyűjtött jó
tapasztalatokat szeretnénk e képzés keretében bemutatni,
valamint ezt az oktatási formát megismertetni, hiszen az idősek
és a gyerekek hihetetlenül sok mindent tanulhatnak egymástól!
Célunk, hogy a képzésen résztvevők - az iskolában és az idősek
otthonában dolgozók - felismerjék az együttműködési
lehetőségeiket, és megtanuljanak önállóan is szervezni hasonló
programokat.
Ezért örülnénk, ha az egy településről érkezők között lenne
olyan, aki idősek otthonában dolgozik, valamint olyan is, aki
iskolában.
A képzés keretében biztosítjuk
● Kicsik és nagyik foglalkozásgyűjteményt
● mindhárom napra ebédet
● vidékről érkezők számára szállást
A tanfolyam maximális létszáma:
15 fő pedagógus és
15 fő idős otthoni munkatárs/
foglalkozásszervező

Tervezett témakörök:
 Generációk közötti tanulás jó gyakorlatai
 Fenntarthatóság fogalma és jelentősége
 A család szerepe
 Miért fontos egymástól tanulnunk?
 Terepi felfedezések
 Foglalkozások kipróbálása
(foglalkozásgyűjteményből)
 Programok és foglalkozások tervezése

A képzés a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásának köszönhetően ingyenes, de a
jelentkezést csak a helyfoglalási díj (5000 Ft) befizetését követően tudjuk elfogadni! A foglalási
díjat a helyszínen készpénzben visszafizetjük.

A tanfolyamot két időpontban indítjuk:
1. időpont: 2016. február 17. szerda 10 órától – február 19. péntek 17 óráig
2. időpont: 2016. április 1. péntek 10 órától – április 3. vasárnap 17 óráig
(Kérjük, lehetőleg fél órával a kezdés előtt legyen szíves megérkezni.)
Helyszín: DocuArt - 1092 Budapest, Erkel u. 15.

JELENTKEZÉSI LAP
1. Képzés: 2016. február 17-19.
2. Képzés: 2016. április 1-3.




„Kicsik és nagyik” – Generációk közötti tanulás a fenntarthatóságról
Név: …………………………………………………………………………………….………………………………
Cím: ……………………………………………………………………………………………..………………………
Telefonszám:……………………………………… E-mail: ………………………………………………
Végzettség: ………………………………………………………………………………………………………
Intézmény neve: ………………………………………………………………………………………………
Intézmény címe: ………………………………………………………………………………………………
(Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a településén lévő társintézménnyel – iskola/idősek otthona!
Próbálja bevonni a képzésen való részvételbe! Ha sikerrel járt, jelezze felénk! Köszönjük! )
Van társintézmény az Ön településéről:
Jelentkező neve:..................................................................................................................
Intézmény neve:....................................................................................................................
Szállást kérek: 2016. február 17-re
2016. február 18-ra

Szállást kérek: 2016. április 1-re
2016. április 2-re




Az étkezést  hússal  hús nélkül kérem.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JELENTKEZNI A JELENTKEZÉSI LAP VISSZAKÜLDÉSÉVEL ÉS A FOGLALÁSI DÍJ*
BEFIZETÉSÉVEL LEHET!

Magosfa Alapítvány (Neumayer Éva, Sólyom Barbara)
2601 Vác, Pf.130.,
tel: 27/375-450; 20/984-3946
drótposta: kepzes@magosfa.hu,
honlap: http://magosfa.hu
*Foglalási díj: 5000 Ft, amit az alábbi számlaszámra kérünk befizetni, és a helyszínen
készpénzben visszafizetünk. A megjegyzés rovatba kérjük beleírni, hogy „Kicsik és
nagyik képzés”, valamint a jelentkező nevét, ha az nem azonos a befizető nevével.
Számlaszám: 16200010-10000812
Jelentkezési határidő: 2016. február 11. (1. Képzés)
Jelentkezési határidő: 2016. március 24. (2. Képzés)
A jelentkezőknek a későbbiekben részletes levelet és órarendet küldünk.

