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Projekt
A következő 50 évben arra leszünk hivatva,
hogy megéljük a fenntarthatóság, a zöldebb
társadalom és gazdaság felépítésének nagy
kihívását. Európai polgárokként
mindannyiunk kötelessége megvédeni és
javítani a minket körülvevő környezetet, mert
ez jobb életet jelent.
Az elmúlt 30 évben az EU megsokszorozta a
környezetvédelem érdekében tett
kezdeményezéseit azáltal, hogy a zöld
növekedést helyezte politikája középpontjába.
A következő években több munkahely jön létre
a jelenlegi munkaerőpiac által generált
kereslet kielégítése érdekében.
Bár lehetővé tette az egyre nyilvánvalóbb és
szélesebb körben elterjedt ökológiai
érzékenység növekedését, a
fenntarthatóságra nevelés témája még
mindig túl gyakran kapcsolódik szinte
kizárólag a gyermekeket és az új generációkat
célzó kezdeményezésekhez.
Az egész életen át tartó tanulás
szempontjából a fenntartható fejlődésre való
nevelésnek össze kell olvadnia a felnőttekkel.
Valójában nincs egyértelmű kapcsolódási
pont a felnőttek számára, akik számára nem
könnyű azonosítani a lehetséges oktatási
utakat. A körkörös gazdaságra való átállás
sürgősen új ismereteket, készségeket és
megközelítéseket igényel, és ez volt a
kiindulópontunk.

Page 3                                                                                                                                                       Petit Pas Aps

Ezzel a projekttel egy olyan mechanizmus
létrehozását tűztük ki célul, amely
támogatja a felnőttképzést, és lehetővé
teszi a felnőttek számára személyes és
szakmai ismereteik és készségeik
fejlesztését, bővítését a környezetvédelem
és a körforgásos gazdaság területén.

Ebben az eszköztárban 25 nem formális
tanítási módszer gyűjteményét találja,
amelyeket 50, a projektben részt vevő
oktató tesztelt, hogy a felnőttek képesek
legyenek azonosítani, elemezni és értékelni
az éghajlat érdekében meghozandó
intézkedéseket, és hozzájáruljanak a a
felnőttek környezeti kérdésekkel
kapcsolatos kritikai készségeinek
fejlesztése.
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A Petit Pas Social Promotion
Association (Olaszország) egy
strukturált, asszociatív valóság,
nagyszámú munkatárssal és
önkéntessel, akik a befogadó, békés
és igazságos társadalmak
fontosságának felismerésével
vállalták a küldetést.
A Petit Pas célja, hogy a helyi és a
környező közösség számára
megfelelő ismereteket és készségeket
biztosítson, amelyek lehetővé teszik
számukra a munkaerőpiacra való
belépést és növelik az előrelépési
esélyeiket.

A des Graphistes de l'Ombre egyesületet
2006-ban hozták létre a franciaországi
Marseille-ben.
   Képzési, kommunikációs és tervezési
szakemberekből álló nyílt részvételi
hálózat, amely az alapszabályában,
alapszabályában és szabályzatában leírt
elvek szerint konszenzusos részvételi
demokráciában működik.
   Cselekvéseink ezen célok elérése
érdekében helyi vagy nemzetközi szintű
oktatási programokból állnak,
gyerekekkel, fiatalokkal, szüleikkel és
tanáraikkal, trénerekkel, értük felelős
animátorokkal, felnőttekkel, idősekkel,
fogyatékkal élőkkel, munkától távol
élőkkel. .

ACD LA HOYA 1982-ben született a
spanyolországi Elchében, a település
első demokratikus törvényhozásának
harmadik évében. Az asszociációs
tevékenység is a pillanatnyi társadalmi
és politikai helyzettel párhuzamosan
nőtt. Ez az egyesület abból a lakossági
igényből született, hogy a fiatalok
találkozási és szabadidős közösségi
teret biztosítsanak. Idővel azonban az
üzlet minden korosztályra kiterjedt.

Az ACTA Európai Központ (Románia) célja az
emberek szakmai és szociális készségeinek fejlesztése
annak érdekében, hogy hatékonyan
alkalmazkodjanak és beilleszkedjenek egy dinamikus
társadalomba.
Az ACTA Center egy hidat képez a képzés és a
munkaerőpiac között, munkatársaink pedig
tapasztalattal rendelkeznek az oktatási
tevékenységekben, és innovatív perspektívák és
interdiszciplináris megközelítések motiválják őket az
oktatásban.
Aktívan együttműködünk más szervezetekkel európai,
nemzeti és helyi szinten, különböző szereplőkkel és
célcsoportokkal, oktatási intézményekkel,
kutatóközpontokkal, egyetemekkel,
magánszervezetekkel, egyesületekkel, cégekkel,
állami hatóságokkal.

Tapasztalt magyarországi civil szervezet vagyunk, amely
oktatásirányítással és felnőttképzéssel foglalkozik. Számos
projektünk van távoktatással, e-learninggel és
kompetenciafejlesztéssel. Egyik fő célunk, hogy lehetőséget
biztosítsunk a fiatal felnőtteknek munkaelképzeléseik és egyéb
elképzeléseik megvalósítására. A KreaTeam Egyesület fő
funkciója, hogy a fiatalok és felnőttek (NEET-ek) lehetőségeire
összpontosítson ismereteik bővítését elősegítő szolgáltatások
nyújtására a közösségépítés, a képességfejlesztés, az EU-
integráció hatásainak kezelése terén. .

Partner

Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával, az
Erasmus+ program keretében valósult meg. Ez a kézikönyv

csak a szerző nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető
felelőssé a benne foglalt információk bármilyen

felhasználásáért.



IGAZ VAGY HAMIS HÍREK?
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Purpose
Ennek a tevékenységnek az a célja, hogy a felnőttek
megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek ahhoz, hogy
felismerjék, mennyi álhír kering az interneten, és
hogyan lenne helyes bármilyen hír előtt viselkedni,
mielőtt újból megosztaná azokat.

Kellékek
PC-Tablet-

Mobi l te lefon  

Célcsoport
10-50 felnőtt

Idő
Kb. 2 óra

Lépésről lépésre

A tréner homogén, esetleg vegyes csoportokra osztja a
résztvevőket.

2. A tréner a csoportok felosztása után egy listát ad nekik 4
vegyes hírrel, hamis és igaz.

3. A weben keresztül a csoportoknak részletes információkat
kell keresniük a témában, pontosan meg kell érteniük, melyik
hír igaz és melyik hamis.

4. A csoportok kiválasztanak egy hírt, amelyről beszélni
szeretnének, melyek azok a források, amelyekhez konzultáltak,
miből értesültek arról, hogy ez a hír hamis vagy igaz lehet.
.
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IGAZ VAGY HAMIS HÍREK?

 

 

Visszajelzés

A tevékenységet nagyra értékelték, minden
résztvevő egyetértett és felismerte a kritikai
gondolkodás fejlesztésének fontosságát, még
inkább ebben a teljes lakosságot érintő
témában.
Ehhez pedig egy hat tippből álló lista készült
azoknak, akik bármilyen hírrel szembesülnek:
Használjon tényellenőrzést;
Olvassa el az összeset, mielőtt megosztja;
Ellenőrizze a hasonló információkat, próbálja
meg megtalálni az eredeti webhelyet;
Ne bízz mindenben;
Jelentsd, ha valami hamisat olvasunk, és
beszélj róla azokkal, akik megosztották ezt a
hírt.
Igyekezzünk rávenni célcsoportunkat a kritikai
és elemző gondolkodás fejlesztésére

KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ
ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ

1) Miért van olyan sok álhír ebben a kérdésben?

2) Mely oldalakat kereste fel információért?

3) Mi a viselkedése a hírekkel szemben? Mit
csinálsz, mielőtt megosztod valakivel?
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IGAZ VAGY HAMIS HÍREK?
Fotók



Ez a tevékenység két gyakorlatból fog állni.
Az első gyakorlat során a résztvevők egy rövid szöveget kapnak, amely leírja valaki életének egy
napját.
A szöveg bemutatása után a résztvevőknek azonosítaniuk kell azokat a tevékenységeket, amelyek
negatív hatással vannak a környezetre, majd környezetbarát alternatívákat kell kínálniuk.
A második tevékenység csapatmunkát igényel.
A résztvevőket 2 csoportra osztják.
Minden csoportnak ki kell találnia egy projektötletet, és egy nagy papírlap segítségével le kell írnia
azt.
A résztvevők ezzel a papírlappal posztert tervezhetnek, összefoglalhatják terveiket, bármit, ami
segít másoknak elképzelni az ötletüket.
Annak érdekében, hogy jobban megértsék, mit kérnek tőlük, a résztvevők a következő struktúrát
kapják, amit követniük kell:
                                                                                                                           Mi a probléma
                                                                                                                           KI a felelős érte
                                                                                                                           HOGYAN és MIÉRT történik
                                                                                                                           MIT tehetünk, hogy ez megváltozzon
                                                                                                                           HOGYAN csináljuk

KLÍMA MŰVELTSÉG
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Cél
E tevékenység után a résztvevők
jobban felismerik bármely emberi
tevékenység környezetre gyakorolt   
hatását.

Kellék
Papírlapok, markerek és

tollak

Célcsoport
10-20 felnőtt

Idő
60/90 perc 

Lépésről lépésre
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Jonathan későn ébredt, ezért úgy dönt, hogy taxival megy, mert ahol dolgozik, nincs túl messze.
Mielőtt belépne az épületbe, elmegy és vesz egy celofánba csomagolt szendvicset és egy üveg vizet.
Ezután munkába áll, felmegy lifttel a 4. emeletre, ahol az irodája van, bekapcsolja a cégük által
még mindig használt ősi számítógépet, és bejár.
Munka után bevásárolni megy, és kiválaszt néhány gyümölcsöt és zöldséget, amelyek egyenként
vannak csomagolva, néhány előre csomagolt instant ételt és néhány műanyag zacskót, hogy
mindent elvihessen, amit vásárolt.
Miután hazaér, felkapcsolja a villanyt, és elkezdi feltölteni a kádat forró vízzel. Hagyja, hogy a T.V.
játszani a háttérben, és beszállni a kádba.
A fürdés után Jonathan a vacsorán kezd gondolkodni, így kinyitja a hűtőt, és meglepetésére egy
csomó romlott gyümölcsöt és egy lejárt tejet vesz észre.
Úgy dönt, hogy rendel valamit, és 45 perc múlva meg is érkezik!
Finom meleg étel elviteles dobozban, oldalán szószos tartály, mindezt egy nejlonzacskóban
szállítják, rajta az étterem logójával, és nézd, még papírszalvétát és műanyag villa-késkészletet is
tartalmaztak, milyen kedves és lefekvés előtt Jonathan kidobja az összes el nem evett ételt és a
műanyag edényeket is.

Első gyakorlat

Képzelje el a következőket: Az Európai Unió hajlandó finanszírozni egy környezetvédelemmel
kapcsolatos programot.
Ahhoz, hogy megkapja ezeket a pénzeszközöket, el kell készítenie egy tervet, valamit, amit meg
szeretne tenni.
Nem kell egyedül lennie ebben a törekvésében, és mint ilyen, dönthet úgy, hogy bármilyen céggel
vagy céggel társul, amelyről úgy gondolja, hogy segíthet Önnek.

Második gyakorlat

KLÍMA MŰVELTSÉG
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Visszajelzés

A tevékenység lehetővé tette a résztvevők
számára, hogy elgondolkodjanak szokásaikon,
valójában az első történetet elolvasva, ahol a
főszereplő attitűdjének megváltoztatására volt
szükség, többet, mint amennyivel valaki
azonosulni tudott volna.
A második gyakorlat viszont megmozgatta a
jelenlévők fantáziáját, az egyik csoport készített
egy alkalmazást például a helyi kereskedelem
fejlesztésére, ezáltal csökkentve az élelmiszerek
műanyag csomagolását.

KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ
ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ

Mit értünk médiaműveltség alatt?

Milyennek tűnt számodra ez a
tevékenység?

Látod magad Jonathan korában vagy
sem?

KLÍMA MŰVELTSÉG
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Fotók

KLÍMA MŰVELTSÉG
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- a célok bemutatása,
- A workshop résztvevői felmérik az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdéseket,
azonosítják az igényeket, majd értékelik a megfelelő válaszokat,
- Biztosítson kérdéseket és teret a vélemények megosztására,
- kis vita csoportokban,
- Mutassa be a csoportnak a vita eredményét.

KLÍMAVÁLTOZÁS VÉDELME

 

Cél

 

Ossza meg, vitassa meg és tekintse
meg közösségünk és térségünk
éghajlati helyzetének valóságát.

Kellék
Számítógép

Célcsoport
Felnőttek - fiatalok

Idő
2 óra 

 

Lépésről lépésre
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Visszajelzés

Minden résztvevő aktívan kommunikált ezen az
előadáson, kiemelve az egyes jelenlévő országok
éghajlati problémáit, mik az erősségei, és
melyek azok a projektek, amelyeknek
köszönhetően a környezet védelme érdekében
lépéseket tesznek.

KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ
ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ

Melyek a közös környezeti problémák az európai
országokban?

Mit tesz az EU az államok megsegítésére?

Mit tesznek az államok a környezeti problémák
megoldása érdekében?

Mit tesznek a polgárok azért, hogy élhetőbb
hellyé tegyék a világot, különösen azok számára,
akik eljönnek?

KLÍMAVÁLTOZÁS VÉDELME
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Fotók
KLÍMAVÁLTOZÁS VÉDELME
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LE LOUBATAS

 

Cél

 

Make participants aware on how to save
energy and preserve the environment
through housing.

Kellékek

Célcsoport
12 felnőtt - fiatal 

Idő
2 óra 

Lépésről lépésre
A játék már létezik, és a szabályok rövid
ismertetése után először teljesen meg fogjuk
játszani.
Ezután a résztvevőket arra kérik, hogy gyűljenek
össze kis csapatokban, és keressenek további
kérdéseket és válaszokat.
Ezt megosztják egy beszélő körben, és vitára kerül
sor a játék különféle lehetséges felhasználási
módjairól és megvalósításairól.

Feltéve: Társasjáték
Biztosítani kell: asztali székek tábla
ceruza, papírlapok, internet
kapcsolat.
Talán egy kivetítő, ha azt szeretné,
hogy vizuálisan mutassuk be a
kontextust és a játék
koncepciójának korábbi lépéseit.
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Visszajelzés KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ
ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ

Mi a célja ennek a játéknak?
 
Ön szerint ez a játék hasznos, hogy felkeltse az
embereket a problémánk iránt?
mi tetszett a legjobban? És mi kevesebb?

A teszt eredménye az volt, hogy minden résztvevő
meglehetősen eltérően értette a gyakorlatot, ami
valószínűleg sokkal pontosabb
A projekt zárásaként szóba került a francia
mobilitás lehetősége a Loubatas vendégházban.
Alkalmazási példa:
– Mennyi vécépapírt fogyaszt egy francia
állampolgár egy évben?
2 kg / 4 kg / 6 kg - a válasz 6 volt
Megjegyzés: ára 90 € / év / fő
Néhány alternatíva:
-Kis zuhanyfej
- Újrahasznosított WC-papír. Csak 2%-uk van az
Egyesült Államokban
A WC-papír napi 27 000 fát használ el.
140l-t használnak egy tekercs elkészítéséhez.

LE LOUBATAS
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LE LOUBATAS

 

 

Fotók
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KÜZDELEM AZ ÉLELMISZER-HULLADÉK
ELLEN

 

Cél

 

An awareness-raising workshop where participants
were given the opportunity to express their opinions
and views and to exchange experiences. 
They had the opportunity to plan together and
think together.

Kellék

Célcsoport
Fiatal önkéntesek

Idő
4 óra

Lépésről lépésre
ismerkedés, bemutatkozás,
az adott téma bemutatása,
bevezetés a vizsgálandó problémába,
közös álláspont kialakítása,
megoldási javaslatok, jó példák gyűjtése,
jövőbeli lehetőségek, hasznos tanácsok.

Előre kidolgozott feladatleírások
Internetes cikkek a témában
Hazai és nemzetközi
témajavaslatok
Szituációs feladatok leírásai
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Visszajelzés KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ
ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ

KÜZDELEM AZ ÉLELMISZER-
HULLADÉK ELLEN

Ezt a workshopot a felnőttek célcsoportja
végezte, akik ezért úgy érzik, hogy
gyermekeiket az élelmiszerek helyes
használatára kell nevelniük.
Egy küldetés, amely évtizedek óta tart, és
amelyet be kell fejezni, ha meg akarjuk
védeni a bolygót.
A visszajelzések rendkívül pozitívak voltak, a
résztvevők megértették annak fontosságát,
hogy ne pazarolják az ételt, és hogy ezt a
gondolatot továbbadják gyermekeiknek,
vagy minden esetben a legkisebbeknek, és
elhatározták, hogy folytatják az ilyen jellegű
rendezvények szervezését, hogy egyre jobban
felhívják a figyelmet. polgár.

Mi a workshop célja?

Hogyan tudatosíthatjuk minden polgárban ezt a
kérdést?

Milyen tevékenységeket végezhetünk ennek
érdekében?
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Fotók

KÜZDELEM AZ ÉLELMISZER-
HULLADÉK ELLEN
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ZÖLD KÉSZSÉGEK A JÖVŐBE

 

Cél

 

Átfogó műhelymunka a készségek integrációjáról a
környezet, társadalomtudomány, politika,
demokrácia, jólét és tudomány tematikus
területein.
A zöld készségek jövőbeli fontosságának
tudatosítása.

Kellékek

Célcsoport
Felnőttoktatók

Idő
1.30 óra

Lépésről lépésre
A workshop felépítése után PPT előadás követi.
1. szakasz: Az éghajlatért való cselekvés előnyei. Klímapolitika az EU-ban.
A facilitátor röviden bemutatja az EU éghajlati fellépését
A résztvevőket arra kérik, hogy menjenek végig az „EU Fenntarthatósági Céljai” című dokumentumon,
és döntsék el, melyek kapcsolódnak környezetvédelmi kérdésekhez. Kijelölik az elemet a Mentimeter
prezentációban. Az eredményeket tekintve vita indul a résztvevők között.
Változás a gazdaságban a körforgásos gazdaság irányába
2. szakasz: Zöld készségek és zöld munkahelyek.
A témával kapcsolatos kezdeti ismereteket és ötleteket egy Mentimeter felhőn keresztül gyűjtik össze.
Bevezetik a zöld készségek, a szakképzettség hiánya és a zöld munkahelyek definícióit.
Videó a Nemzetközi Munkaerőpiacról: A zöld munkahelyekhez szükséges készségek fejlesztése.
3. szakasz: A hagyományostól a hagyományos zöld munkahelyek felé
Zöld karrier. A GEO-6 Youth dokumentum interaktív grafikájának feltárása.
Gyakorlati tevékenység: zöld profil készítése.
A résztvevőket párokra osztják, azonos szakma szerint. A kiosztott munkakörön belül, például
„művész”, minden párnak létre kell hoznia egy dolgozói profilt. A résztvevők eldöntik, hogy a
munkavállalók milyen hozzájárulásokat és tevékenységeket végeznek az éghajlatváltozással
kapcsolatos fellépésekhez, és milyen zöld készségekkel rendelkeznek. Ezután minden pár bemutatja a
csoportnak, hogyan változtatták a rábízott munkát zöld munkává. A csoport nyitott lesz arra, hogy
visszajelzést és párbeszédet adjon az előadásokról.

Powerpoint prezentáció
Mentiméter bemutató



Page 22                                                                                                                                                  Petit Pas Aps

 

 

Visszajelzés KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ
ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ

ZÖLD KÉSZSÉGEK A JÖVŐBE

Ezen a workshopon bemutatták, hogyan
lehet minden mű zöldellni.
A résztvevőket lenyűgözte az a tény, hogy
minden alkotás zölddelhető, és az ehhez
szükséges folyamat.
Ebből adódóan mindenki elgondolkodott
azon, hogy nem kell új zöld munkahelyhez
létrehozni ki tudja milyen munkát, csak
frissíteni kell magát, és folytatni kell a
munkát, de vigyázva a fenntartható irányba.

Minden résztvevő aktívan kommunikált e
tevékenység során, amit nagyon érdekesnek
találtak. Sokak számára ez volt az első
alkalom, hogy hallottak a zöld készségekről,
amelyek a leggyakoribb munkákhoz
kapcsolódnak.
Sokan nem voltak tisztában azzal a
lehetőséggel, hogy például egy ügyvéd
fenntarthatóvá tegye a munkájukat. És ez a
folyamat bármilyen munkához lehetséges.

Hogyan gondolja általánosságban, hogy egy
állásból zöld munka lehet? Mutass egy példát

Mit hagyott hátra ez a tevékenység?

Mit gondol, hogyan lehet például egy ügyvéd
zöld ügyvéd?
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Fotók
ZÖLD KÉSZSÉGEK A JÖVŐBE
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TUDATOS VÁLASZTÁSOK

 

Cél

 

Ezeknek a tevékenységeknek az a célja, hogy megértsük az
élelmiszer-pazarlás hatását, valamint néhány módot,
amellyel csökkenthetjük a problémát.
Szó lesz a benzinüzemű jármű használatának előnyeiről és
hátrányairól is, valamint bemutatunk más, a környezetre
kevésbé káros közlekedési módokat is.
A végén a résztvevők képesek lesznek tudatos döntéseket
hozni, amelyek jobbak a bolygónak és saját maguknak.

Kellékek

Célcsoport
Felnőttek, fiatalok kis csoportokra

osztva

Idő
1 óra 

Lépésről lépésre

A résztvevőket körülbelül 5 fős csoportokba szervezzük (a csoportok száma a résztvevők számától
függ), és a következő feladatot kapjuk:

„Most lesz egy ötletbörze. Próbálj meg minél több ötletet kigondolni az élelmiszerpazarlás
csökkentésére.
Mit tehetsz, hogy minimálisra csökkentsd a kidobott élelmiszer mennyiségét?
Gondoljon más ötletekre is, hogy minimalizálja a más típusú hulladékot is, például a csomagolást.
10 perced lesz erre a gyakorlatra, próbálj meg minél több ötletet kigondolni és leírni.
Példa erre: ha van néhány banánom, ami hamarosan megromlik, készítek egy kis banánkenyeret,
és a banánhéjat használom műtrágyának.

Papírlap, tollak/ceruzák, adatlap
témákkal, folyamatábra az

ellentétes állítások értékeléséhez
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Visszajelzés KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ
ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ

TUDATOS VÁLASZTÁSOK

Ez a tevékenység nagyon jövedelmező volt, a
kettő nagyon jól működött, és olyan ötletekre
gondoltak, amelyek bármilyen formában
csökkentik a hulladékot.
Például a két csoport egyike kitalált egy olyan
alkalmazást, amely a játékon keresztül a helyi
termékeket népszerűsítheti km0-on,
elkerülheti az áru szállítási költségeit,
elkerülheti a műanyag csomagolást és az
alkalmazás felhasználói által kapott
jutalmat, kedvezményeket helyi termékek.

Hogyan érezted magad e tevékenység alatt?

Gondolja, hogy segíthet a környezet
védelmében? Úgymint?

Úgy érzi, hozzáállásával óvja a környezetet?

A következő tevékenységhez a már megalakult csoportok a következő jelzést kapják:
"Készítsen plakátot vagy hirdetést, amely tartalmazza az összes indokot, amiért az
embereknek érdemes ledobniuk az autókulcsokat és más közlekedési módokat használniuk
hetente egyszer.
Győzd meg az embereket bármilyen kreatív módszerrel (szlogenek, képek, rajzok, előnyök
listája).
A résztvevők választhatnak, hogy papírlapokat és jelölőket használnak, vagy számítógépet
és bármilyen kedvükre való programot (PowerPoint, Paint stb.) használnak, ha
környezetbarátabbak és nem papírhulladékot szeretnének.

Lépésről lépésre
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Fotók
TUDATOS VÁLASZTÁSOK
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A KLÍMAVÁLTOZÁS KÖVETKEZMÉNYEI

co

Cél

 

Szimulációs játék a klímaváltozás
lehetséges következményeiről és a
lakosságra gyakorolt   egyenlőtlen
hatásairól.

Kellék

Célcsoport
Felnőttoktatók, Ifjúsági munkások

és oktatók.

Idő
2 óra 

Piros és zöld kártyák és hamis
pénzpapírok.



Page 28                                                                                                                                                     Petit Pas Aps

co

 

Lépésről lépésre
A workshop résztvevőit kis csoportokra osztják.
Négy modellcsoport van, amelyekben csoportonként maximum 6 fő lehet.
A workshop résztvevőinek számától függően a modellcsoportok egy része megismételhető.
Ezek a „parti”, „trópusi”, „északi” és „kontinentális”.
Minden csoporthoz hozzárendelnek egy nevet, és kapnak egy lapot az utasításokkal, amelyek
elmagyarázzák sajátosságait (a terület körülményeit). jellemzői (a lakóhelyük adottságai).

Azt is leszögezik, hogy minden csoport célja a túlélés (az éghajlatváltozás lehetséges
következményeinek megküzdése).
A döntéseket konszenzussal kell meghozni.
A források egyenlőtlenül oszlanak meg az országok között, és eltérő a kiindulási helyzetük.
Minden csoport kap bizonyos mennyiségű bankjegyet (úgynevezett "klimólokat"): a szárazföldiek
5000-et, a trópusiak 500-at, a tengerpartiak 1000-et és az északiak 10000-et.

Tíz kártyát helyezünk a szoba közepére, amelyeknek az egyik oldala egyforma, a másik 4 pedig piros és
6 zöld (ezek a színek jelzik, hogy milyen kártyákat kell venni: kockaként használják, minden dobás előtt
megkeverjük őket és választási lehetőséget adunk).
A szoba közepén két másik típusú kártya is található: a piros „katasztrófa” kártyák (amelyek az
éghajlatváltozás okozta károkat írják le) és a zöld „bevétel” kártyák (a befektetés típusa szerint
megszerzett előnyöket jelzik). mindegyik csoport).
Minden körben a dobásra kerülő csoportnak konszenzussal kell eldöntenie, hogy a pénzét fenntartható
vagy fenntarthatatlan opció szerint kívánja-e befektetni.
Dönthetnek úgy is, hogy a tisztességes kereskedelembe fektetnek be, így a bevétel a legszegényebb
csoportok javát is szolgálja.
A fenntartható lehetőség kisebb mértékben járul hozzá az éghajlatváltozáshoz, ugyanakkor kevesebb
gazdasági haszonnal jár, mint a fenntarthatatlan (és fordítva).
Amikor 10 000 culont (az összes csoport között) fektetnek be fenntarthatatlan opciókba, piros lapot
adnak hozzá.

A KLÍMAVÁLTOZÁS KÖVETKEZMÉNYEI



Visszajelzés
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KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ
ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ

A KLÍMAVÁLTOZÁS KÖVETKEZMÉNYEI

Hogyan érezted magad e tevékenység
alatt?

Úgy érzi, hozzáállásával óvja a
környezetet?

Ön szerint élhetünk, vagy legalább
elérhetjük a 100%-ban fenntartható
világot?

Ebben a tevékenységben minden résztvevő egyetértett
abban, hogy fontos az emberek bevonása és
hatóságokat az éghajlatváltozás különböző hatásairól
és következményeiről területeinken.
Az értékelésben szereplő csoportok megjegyzései
között volt néhány megjegyzésünk, mint például:
Annak fontossága, hogy tisztában legyünk a világban
tapasztalható egyenlőtlenségekkel, és tudjunk segíteni
egymásnak.
Lobbi a helyi hatóságoknál az olyan lehetséges
éghajlati változások megelőzése érdekében, mint a
DANA, földrengések, áradások stb.
A csoportokon belül sokan fogadtak (virtuális módon)
a tisztességes kereskedelem és az általa okozott
következmények kidolgozására
meteorológiai vagy vállalati katasztrófák (kiömlések).
Minden résztvevő aktív volt az egész tevékenység
során, motiválták egymást és megteremtették a
légkört
párbeszéd és munka az éghajlatváltozás
környezetükre gyakorolt   következményeivel
kapcsolatban.
A tevékenység után kötetlen vitacsoportot hoztak létre,
ahol mindenki elmondhatta ötletét,
tapasztalataikat és helyi szinten meghozandó
különféle intézkedéseiket, valamint azt, hogy az
önkormányzatok hogyan dolgoznak ezen
megelőzni a klímaváltozás következményeit.
Gazdagító tevékenység minden résztvevő számára.
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Fotók
A KLÍMAVÁLTOZÁS KÖVETKEZMÉNYEI
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BELSŐ ÖKOLÓGIA

 

Cél

 

Tudatosítsa a résztvevőket, hogy az ökológiai
tudatosság miként indul ki belülről.

Kellék

Célcsoport
Felnőttek, fiatalok

Idő
1 óra 

Lépésről lépésre
Hozz létre egy kört, ahol minden résztvevő elhelyezkedik, akik követik az oktató utasításait.

Ideális egy edzőterem, de bárhol
gyakorolható, ahogyan
elkészítettük, beleértve a
tárgyalóterem székeit is.
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Visszajelzés KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ
ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ

Mi a céljaik?

Ön szerint van összefüggés a közérzetünk és a
környezetre gyakorolt   hatásunk között?

Milyennek tűnt számodra ez a tevékenység?

A tevékenység után kapott visszajelzések
rendkívül pozitívak. Minden résztvevő aktívan
részt vett, és sokuk számára ez az első
alkalom, hogy ilyen tevékenységet folytatnak.
A nagyra értékelt tevékenység mellett az
utólag kibontakozó megbeszélés minden
résztvevő számára különféle gondolatokat
adott, melyek közül az egyik mindenekelőtt az
volt, hogy „Ahhoz, hogy valamit a környezetért
tegyek, békében és kipihenten kell lenni
magammal. , mert minden abból indul ki,
ahogy vagyunk, belső béke nélkül, nem
gondolhatunk arra, hogy kedvezően
cselekedjünk bolygónkkal szemben."

BELSŐ ÖKOLÓGIA
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BELSŐ ÖKOLÓGIA



Page 34                                                                                                                                                       Petit Pas Aps

A ZÖLD ENERGIA LEHETŐSÉGEI ÉS
KITEKINTÉSE

 

Cél
 

Információk a zöld energiáról. Ahogy egyre
jobban tudatában vagyunk a környezetre
gyakorolt   hatásunknak, a fogyasztók
számára egyre világosabbá válik a
hagyományos energiaforrásokról a
megújuló forrásokra való átállás
fontossága.
A zöld energia megoldást jelent
villamosenergia-hálózatunk nagyobb
fenntarthatóságára, de egyesek zavartan
találkoznak ezzel a kifejezéssel, mások
pedig általában a megújuló energiákra
utalnak.

Kellék

Célcsoport
Önkéntesek, döntéshozók, projektvezetők,

felnőttek

Idő
2x 3 óra

Lépésről lépésre
ismerkedés, bemutatkozás
az adott téma bevezetése
bevezetés a hazai és nemzetközi helyzetbe
megoldási javaslatok, jó példák gyűjtése
hasznos tanácsokat

előre kidolgozott feladatleírások
Internetes cikkek a témában
videó bemutatók a zöld energia főbb
technológiáiról
jó példák hazai és nemzetközi
gyűjteménye
power point előadások a zöld energia
módszereiről
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Visszajelzés KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ

ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ

A ZÖLD ENERGIA LEHETŐSÉGEI ÉS
KITEKINTÉSE

Ezt a workshopot olyan fiatalokból álló
célcsoport tartotta, akik új vállalkozást
kívánnak indítani.
Azt javasolták számukra ezen a workshopon,
hogy olyan tevékenységeket hozzanak létre,
amelyek tiszteletben tartják a környezetet,
anélkül, hogy fel kellene dönteniük a
projektjüket, és csak a fenntarthatóbb
irányba haladó világhoz igazítsák.
A srácok meglepődve látták, hogyan lehet
bármilyen munkát, vállalkozást
fenntarthatóvá tenni.
A visszajelzések ezért nagyon pozitívak
voltak, a fiatal vállalkozók ígéretével,
miszerint elkötelezték magukat projektjeik
zöldebbé tétele mellett, valamint azzal a
szándékkal, hogy továbbra is helyben
továbbítsák ezeket az információkat, és ne
szervezzenek ilyen jellegű rendezvényeket.

Szerinted minden vállalkozás fenntartható?

Mi tetszett a legjobban ebben a
tevékenységben? És mi kevesebb?

Mit éreztél e tevékenység után?



Fotók
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A ZÖLD ENERGIA LEHETŐSÉGEI ÉS
KITEKINTÉSE



KRITIKUS GONDOLKODÁS ÉS
KLÍMAVÁLTOZÁS
megérteni az érveket

 

 

Közös ismeretekkel kell rendelkeznie arról,
hogyan fejlesztheti a kritikai
gondolkodást és az elemző képességet.

Idő

Osszuk a résztvevőket kis csoportokra (2-3 fő javasolt szám),
Válasszon egy témát, és azonosítsa az érveit,
A téma értékelése folyamatábra módszerrel,
Mutassa be eredményeit a csoportnak, és hasonlítsa össze a többi résztvevővel.
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Cél

Kellékek

Célcsoport
Felnőttek, fiatalok kis

csoportokra osztva

2 óra

Lépésről lépésre

Papírlap, tollak/ceruzák,
adatlap témákkal,

folyamatábra az ellentétes
állítások értékeléséhez
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Visszajelzés
KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ

ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ

KRITIKUS GONDOLKODÁS ÉS
KLÍMAVÁLTOZÁS
megérteni az érveket

Ezt a workshopot a témát nem nagyon ismerő
fiatalok célcsoportjával bonyolították le.
Nagyon jó volt megérteni, hogy a téma
bemutatásának köszönhetően mindannyian
elkötelezték magukat, hogy elkezdjék kialakítani
saját elképzeléseiket ezzel kapcsolatban.
A végső vita valójában nagyon pozitív volt,
minden résztvevővel, akik így elmondhatták
véleményüket, és mindenekelőtt
meghallgathatták és elfogadták mások
véleményét.

Mennyire tartja fontosnak a kritikai gondolkodás
fejlesztését?

Mi tetszett a legjobban ebben a
tevékenységben? És mi kevesebb?

Mit éreztél e tevékenység után?
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KRITIKUS GONDOLKODÁS ÉS
KLÍMAVÁLTOZÁS – értse az
érveket

Fotók



Page  40                                                                                                                                                      Petit Pas Aps

MŰANYAG SZENNYEZÉS

 

Cél

 

Innovatív perspektíva, abból a gondolatból
kiindulva, hogy ha megtanulunk vigyázni és
empatikusak lenni a körülöttünk lévőkkel és
önmagunkkal szemben, akkor ugyanolyan
törődést tanúsítunk a környezet iránt.

Kellékek

Célcsoport
16 év feletti fiatalok és felnőttek

Idő
2 óra 

Lépésről lépésre
A szükséges műhelyanyagokat időben

biztosítjuk és elkészítjük (kérjük,
részletezze, hogy milyen

anyagokra/tárgyakra van szükség a
műhely megismételhetőségének

biztosításához, ha valaki külsős szeretné
megvalósítani?)

- Ismerje meg a résztvevőket,
- Ossza meg a napirendet és állítsa fel az
elvárásokat,
- Építs bizalommal egy jégtörővel,
- Elősegíteni, aktiválni és bevonni (valójában
mit kell tenniük a résztvevőknek ezen a
workshopon? Kérjük, adja meg ebben a
részben),
- Kérjen visszajelzést.
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Visszajelzés KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ
ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ

MŰANYAG SZENNYEZÉS

A workshop végén a résztvevők elmondták,
hogy megértették az élelmiszer-pazarlás
negatív hatásait és a különböző technikákat
vagy ötleteket, amelyek beépíthetők
mindennapi életünkbe a negatív hatások
minimalizálása érdekében, valamint a
tanulás:
- Mi az ételvesztés,
- Mi az élelmiszer-pazarlás?
- Az elpazarolt élelmiszer negatív hatása a
környezetre,
- Az élelmiszerek előállításához szükséges
hatalmas mennyiségű erőforrás,
- Mikor és hol fordul elő élelmiszer-pazarlás
vagy -veszteség,
- Mit tehetünk az élelmiszer-pazarlás
minimalizálása érdekében?

Milyen tevékenységek termelnek üvegházhatású
gázokat?

  Mi az élelmiszer-pazarlás?

Milyen forrásokat fordítanak
élelmiszertermelésre?

Hogyan csökkentheti az élelmiszer-pazarlást?
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MŰANYAG SZENNYEZÉS
Fotók
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MIÉRT TÖRTÉNIK A KLÍMAVÁLTOZÁS?

 

Cél

 

A résztvevők ismereteinek feltárása és
magyarázata az üvegházhatás és a
klímaváltozás fogalmairól.

Kellékek

Target group
Felnőttoktatók, Ifjúsági munkások

és oktatók.

Idő
2 idő

Lépésről lépésre

Az üvegházhatás és az éghajlatváltozás fogalmát úgy magyarázzák el, hogy kérdéseket tesznek fel
a résztvevőknek, és egy falfestményt készítenek a Nappal, a Földdel és egy élőlénnyel.

Először is, minden résztvevőnek gondoljon három olyan dologra, ami eszébe jut, amikor az
éghajlatváltozásról gondolkodik, és írja le azokat egy papírra.
Egy percük van gondolkodni ezen.
A perc végén mindenki elmondja, amire gondolt.
Válaszaikat jól látható helyre írják le (táblára, ha van, vagy a parafatáblára akasztott papírra).

E válaszok alapján, és kérdéseket tesz fel a résztvevőknek az üvegházhatás és az éghajlatváltozás
eredetére reflektálva a pedagógus elmagyarázza ezeket a fogalmakat.
Minden folyamatot lassan, nagyon egyszerű és vizuális módon magyaráznak el.
A falfestményt erre a célra használják.

Nagy papírok, markerek
és A4-es papírok.
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Visszajelzés

MIÉRT TÖRTÉNIK A KLÍMAVÁLTOZÁS?

A résztvevők reakciója a tevékenység után nagyon pozitív volt.
Mindannyian nagyon gazdag élménynek találták, ahol megtanulhatták és dolgozhattak a
koncepciókon
az üvegházhatás és a klímaváltozás.
A résztvevők véleménye:
- Sikerült elemezni a mindennapi életem során termelt energiafogyasztást, és azt, hogyan
javíthatom azt.
- A tevékenység nagyon érdekes volt, és nagyon élveztem a véleménycserét másokkal.
- Az, hogy az éghajlatváltozás 3 aspektusáról tudok gondolkodni, arra késztetett, hogy
újragondoljam a látásmódomat és
Az, hogy beszélhetek másokkal, akiknek hasonló aggályai vannak, ötletet adott a fejlődésre.
- Nagyon érdekes és gazdagító.
- Nagyon fontos a klímaváltozással és annak következményeivel foglalkozni serdülőkortól
kezdve.

A workshop lehetővé tette számunkra, hogy néhány környezeti problémán dolgozzunk, és
lehetőségekkel álljunk elő
megoldások, mint pl.
Hulladék a közösségekben: több hulladékleválasztó konténer.
Árvíz: árvízi övezetek tisztítása.
Villanyárak: Napelemek
Figyelemfelkeltés az éghajlatváltozással kapcsolatban: workshopok vagy akciók gyerekekkel az
iskolákban.
Ez a workshop lehetővé tette számunkra a légszennyezés megelőzése és a helyi tapasztalatok
ismertetését is
éghajlatváltozást az egyesületek és egyének számára.
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Fotók

MIÉRT TÖRTÉNIK A KLÍMAVÁLTOZÁS?

Mire gondol, amikor érzi az "üvegházhatást"?

Mit érzel, ha a klímaváltozásról van szó?

Segített ez a tevékenység jobban megérteni ezt a két
kifejezést?

KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ
ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ
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GYENGE JÓGA

 

Cél

 

Tudatosítsa a résztvevőket, hogy az ökológiai
tudatosság hogyan kezdődik belülről (2. lépés).

Kellékek

Célcsoport
Valamint 12 éven felüli fiatalok

és felnőttek

Idő
Fél órától 2 óráig

Lépésről lépésre
A testtudatot bemutató előzetes elméleti rész.

Egy jógaszőnyeg / Résztvevő / Tér
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Visszjelzés KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ
ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ

A tevékenység után kapott visszajelzések
rendkívül pozitívak.
Minden résztvevő aktívan részt vett, és sokuk
számára ez az első alkalom, hogy ilyen
tevékenységet folytatnak.
A nagyra értékelt tevékenység mellett az
utólag kibontakozó megbeszélés minden
résztvevő számára különféle gondolatokat
adott, melyek közül az egyik mindenekelőtt
az volt, hogy „Ahhoz, hogy valamit a
környezetért tegyek, békében és kipihenten
kell lenni magammal. , mert minden abból
indul ki, ahogy vagyunk, belső béke nélkül,
nem gondolhatunk arra, hogy kedvezően
cselekedjünk bolygónkkal szemben."

GYENGE JÓGA

Hogyan érezted magad e tevékenység alatt?

Szerinted van kapcsolat köztünk és a környezet
között?

Tapasztaltad már ezt a gyakorlatot?
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Photos
GENTLE YOGA
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ALTERNATÍV SZÁLLÍTÁSI MÓDOK
BEMUTATÁSA ÉS HASZNOSSÁGA

 

Cél
 Brainstorming workshops on alternative

transportation. 
Alternative transportation is an alternative form of
commuting other than single occupancy vehicle
travel. 
Despite the single occupancy vehicle mode having
the factor of convenience, alternative modes of
transportation provide reduced commuting costs,
less wasted time, reduced stress, improved health,
reduced energy consumption, and parking perks.

Kellékek

Target group
Felnőttek, fiatalok

Idő
6 óra

előre kidolgozott
feladatleírások,
Internetes cikkek a témában,
műhelyanyagok (papír, toll,
ragasztó, posta...),
jó példák hazai és nemzetközi
gyűjteménye,
power point előadások az
alternatív közlekedésről.
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Visszajelzés
KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ

ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ

ALTERNATÍV SZÁLLÍTÁSI MÓDOK
BEMUTATÁSA ÉS HASZNOSSÁGA

Ezt a tevékenységet helyben, Egerben, egy
felnőttképző központ keretein belül, 8 civil
szervezet jelenlétében szerveztük meg.
Nagyon érdekes beszélgetés alakult ki,
amelyen minden jelenlévő részt vett,
többségük a közlekedésből származó
szennyezés csökkentésére összpontosított.

Mi a céljaik?

Mit tenne a közlekedési szennyezés csökkentése
érdekében?

Milyen gyakran használ magán és milyen
gyakran nyilvános közlekedést?

Lépésről lépésre
ismerkedés, bemutatkozás,
az adott téma bemutatása,
bevezetés a hazai és nemzetközi helyzetbe,
megoldási javaslatok, jó példák gyűjtése,
hasznos tanácsokat.
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Fotók

ALTERNATÍV SZÁLLÍTÁSI MÓDOK
BEMUTATÁSA ÉS HASZNOSSÁGA
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FÉNY DOBOZBAN

 

Cél

 

Mi az újrahasznosítás és mi a különbség az
újrahasznosítással?

Kellékek

Célcsoport
Felnőttek, oktatók és
ifjúsági munkások.

Idő
3 óra

Lépésről lépésre

Ennek a lámpának a megvalósítása szempontjából nagy jelentősége lesz a lámpatalp
megválasztásának, amely meghatározza, hogy hány kazettára lesz szükségünk.
A dobozok összeszereléséhez a villanyszerelő kábelkötegelőit, a szerkezet nagyobb stabilitása
érdekében forróragasztót használunk.
A hangkazetták lyukain belül vízszintesen fogjuk átvezetni a szorítót, anélkül, hogy nagyon
meghúznánk.
Mielőtt véglegesen összeilleszti őket, vigye fel a forró ragasztót a két kazetta oldalára, és hagyja
megszáradni, ha szükséges ennél a pontnál húzza meg a bilincset.
Hangkazetta-blokkjaink összekapcsolásához ugyanazt a technikát fogjuk használni, de ezúttal a
függőlegesen elhelyezett lyukakat használjuk.
Miután megépítettük a lámpa falait, a leendő lámpánk talpára rögzítjük az izzó alját.
Ezen alkatrészek összeszerelése után a lámpánk készen áll, és hangkazettáink új életet kapnak.

· Magnókazetták,
Alap a lámpa behelyezéséhez,

· Villamos kábelkötegelők,
Egy lámpatartó,
Egy villanykörte,

· Egy vezeték kapcsolóval,
Ragasztópisztoly.
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Visszajelzés KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ
ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ

FÉNY DOBOZBAN

A tevékenység után kapott
visszajelzések rendkívül pozitívak.
Minden résztvevő aktívan részt vett.
Hiszünk abban, hogy a gyakorlati
tevékenységek, amelyek kézzelfogható
végeredményhez vezetnek, nagyon
hasznosak minden más tevékenységhez
képest, mert láthatóvá tesznek valamit.

Mi a céljaik?
 
Hatékonynak tart egy ilyen jellegű
tevékenységet?
 
Milyennek tűnt ez a tevékenység? 
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Fotók
FÉNY DOBOZBAN
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PÁRBESZÉD BESZÉLŐ FÁKKAL

 

Cél

 

An innovative perspective, starting from the
idea that one may ~talk with trees~, we have
wanted that younger people go out more on
trips to nature, read, learn and, why not,~talk
to trees~ in order to protect more the
environment. Kellékek

Célcsoport
Felnőttek, fiatalok

Idő
2-3 óra

Okostelefonnal vagy táblagéppel, az
erdőből a fák mellett elhelyezett QR-
kódok leolvasásához (amennyiben a

workshop megismételhetőségét
szeretné biztosítani, akkor a
Nagyvárad melletti Felix Spa

Resortba kell jönnie, mert az erdő fel
van térképezve , vagy új hasonlatot

kell létrehoznia.).



 

 

Ismerje meg a résztvevőket a Pókháló nevű játékon keresztül, hogy bemutatkozzon. Fenyőtobozt
használunk, amit egyikről a másikra dobunk. Aki elkapja, az bemutatkozik a nevével, hobbijaival,
tetszéseivel és nemtetszéseivel.
Ossza meg a napirendet és állítsa be az elvárásokat:
Minden résztvevőnek rendelkeznie kell internetre csatlakoztatott Okos telefonnal, amely segít az
oktatási útvonal 3 km-es szakaszában található QR kódok beolvasásában.
Az útvonalon 10 állomás található.
Minden állomáson van egy 3 QR-kóddal ellátott jelző. Beszkennelve információkat tár fel az
erdőről, a lényekről (még madárhangokat is lehet hallani), a gyümölcsfákról, de az útvonal
irányáról is.
Mindezek az információk 3 nyelven érhetők el: románul, magyarul és angolul.
A fák arra ösztönöznek, hogy érintsd meg a fa kérgét, öleld át őket, sőt mozgásra is kihívnak,
például: ugorj, mint egy vörös béka, amely az erdőben él, és 1,5-2 métert tud ugrani.
A tiszta környezet fenntartása érdekében fa szemeteskukákat helyeznek el helyről-helyre (a
szelektív hulladékgyűjtésre külön konténerek vannak). Felemelésükről a Városháza gondoskodik,
azon a területen, ahol az erdő található.
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PÁRBESZÉD BESZÉLŐ FÁKKAL
Lépésről lépésre
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Visszajelzés KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ
ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ

Hogyan érezted magad e tevékenység alatt?

Mi a véleményed a környezetvédelem és a
digitális együttműködésről?

Hogyan hívnád meg barátodat/ismerősödet
ilyen jellegű tevékenység végzésére?

A tevékenység után kapott visszajelzések rendkívül
pozitívak.
Minden résztvevő aktívan részt vett, és sokuk
számára ez az első alkalom, hogy ilyen
tevékenységet folytatnak.
Nagyon jólesett, hogy a gyerekek kölcsönhatásba
léptek a környezetvédelem technológiájával, és újra
felfedezhettek számos természetes helyet, amelyek
csak egy kőhajításnyira vannak a szobájuktól, ahol
idejük nagy részét töltik.

A jelenlévők nagyon örültek az információnak. Észre
sem vették, hogy 3 km-t tettek meg 2 és fél óra
alatt.
A fiatalok azt mondták, hogy egyetlen
természetjárás során sem fedezhettek fel ennyi
titkot a környezettel kapcsolatban. Ők voltak a
szerencsések, akik rövid útjuk során őzekkel is
találkoztak.

PÁRBESZÉD BESZÉLŐ FÁKKAL
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Fotók
PÁRBESZÉD BESZÉLŐ FÁKKAL
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NINCS ENERGIA A VÁROSBAN

 

Cél

 

Ez a dinamikus szimuláció, amely egy olyan
város hipotézisén alapul, amely kifogy az
energiaellátásból, elemezni fogja az
életmód fenntartása érdekében jelenleg
fennálló nagy energiafüggőséget.
Ennek érdekében négy csoportot hoznak
létre, amelyeknek egy-egy
"válságbizottság" szerepét kell felvállalniuk,
és olyan ötleteket kell kidolgozniuk, amelyek
lehetővé teszik a város alapvető
szempontjainak működőképességének
fenntartását.

Kellékek

Célcsoport
Felnőttképzők, Ifjúsági munkások

és fiatalok.

Idő
2 óra

Csoportonként eltérő helyzetek és
viselkedési formák A4-es

papírokban.
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Lépésről lépésre
A tevékenység bevezetése után egy szimulált forgatókönyvet állítanak fel a tevékenység
támogatására: egy katasztrófa miatt a város minden energiaellátása megszűnt, és nincs dátum a
helyreállításra.
Az energiatartalékok viszont már elfogytak, mert néhány napja húzódik a helyzet.
A városi tanács kiáltványt adott ki, amelyben ismerteti a helyzetet, és arra buzdítja a polgárokat, hogy
vegyenek részt a válságbizottságokban, amelyeket e súlyos társadalmi, gazdasági és ökológiai
probléma megoldására hoztak létre.
A bando elolvasása után a résztvevőket négy csoportra osztják, hogy megalakítsák a négy
válságbizottságot.
- Élelmiszer, élelmiszerek és anyagok tartósítása és forgalmazása,
- Vízellátás és hulladékgyűjtés,
- Fűtési, világítási, főzési és hűtési energia,
- Közlekedési és kommunikációs eszközök.
Ezeknek a bizottságoknak fel kell mérniük a helyzetet, és alternatív intézkedéseket kell javasolniuk a
felmerülő problémák megoldására.
Minden csoport azzal kezdheti a munkáját, hogy listát készít az energiahiány következményeiről a
szektorában.
15 perc elteltével minden csoport megkapja a diagnosztikai lapot, hogy felmérhessék a helyzet
súlyosságát.
A feladat elvégzése után a bizottságok nagy csoportként összeülnek, hogy megosszák az egyes
kártyákon található információkat. Sorrendben minden bizottság elmondja helyzetét és vészhelyzeti
javaslatait. A többi bizottságnak értékelnie kell, hogy a javaslatok életképesek-e.
Miután az összes csoport előterjesztette javaslatát, és az összes sürgősségi intézkedést megvizsgálták,
megkezdődik a beavatkozások köre, hogy átgondolják a következőket:
- Mennyi energiára van szükség és mennyit költünk el feleslegesen,
- Energiafüggőség és prioritások, csökkentett energiamennyiség esetén. csökkentett mennyiség.

NINCS ENERGIA A VÁROSBAN
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Visszajelzés KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ
ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ

Mi a céljaik?

Hasznos tevékenységnek tűnt ez?

Milyen nehézségekkel találkozott a tevékenység
során?

A tevékenység után kapott visszajelzések
rendkívül pozitívak.
Minden résztvevő aktívan részt vett, és sokuk
számára ez az első alkalom, hogy ilyen
tevékenységet folytatnak.
A nagyra értékelt tevékenység mellett a később
kibontakozó vita minden résztvevő számára
különféle gondolatokat adott.
A csoportot 3 csoportra osztották, mindegyiknek
egy konkrét feladata volt, mint például "az
élelmiszerellátás gondozása olyan katasztrofális
helyzetben, mint például az áram hiánya".
Ezért minden csoportnak meg kellett találnia
ennek következményeit és megoldásait.
Az egyes csoportok terveinek bemutatása után
kialakult vita igen mélyreható volt, ami arra a
következtetésre vezetett, hogy nagy
valószínűséggel több mint 1/2 hónapig áram
nélkül nem tudnánk megélni.

NINCS ENERGIA A VÁROSBAN
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Fotók
NINCS ENERGIA A VÁROSBAN
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Cél

 

Make participants aware of the
problem of plastic wastes, showing
through some serious and creative
games what the different types of
plastic are, where they come from and
what they become, especially if they
are thrown into the sea. Kellékek

Célcsoport
Felnőttek, fiatalok

Idő
Akár 2 óra (esetleg több részre

osztva)

Lépésről lépésre
Mutatunk néhány példát:
1. rész
néhány műanyag hulladék (különböző kategóriák),
műanyag kategóriák táblázata.

2. rész
zsákok megtisztított kisméretű műanyag hulladékkal,
ragasztópisztoly,
papír egy karakter megtervezéséhez és történetének megírásához.

3. rész
iPad vagy okostelefon stop motion szoftverrel.

- Némi műanyag hulladék,
- Műanyag kategóriák táblázata,
- Zsákok megtisztított kisméretű műanyag
hulladékkal,
-Ragasztópisztoly,
-Papír,
- iPhone/Tablet/PC.

ANIMÁLT HULLADÉKOK
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Visszajelzés KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ
ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ

ANIMÁLT HULLADÉKOK

Mi a céljaik?

Hasznos tevékenységnek tűnt ez?

Mit éreztél e tevékenység után?

Mint minden kézzelfogható
eredménnyel járó gyakorlati
tevékenység, ez is elérte célját, a
hulladék-újrahasznosításra
fordítandó figyelem felkeltését.
Valójában a legtöbbet, még ha nem is
ismerjük és nem hisszük el, bármire
újra fel lehet használni, és jó volt látni,
ahogy a résztvevők bekapcsolódtak a
workshopba, és hasznos tárgyakat
alkottak.



Page 65                                                                                                                                                        Petit Pas Aps

 

 

Fotók
ANIMÁLT HULLADÉKOK
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ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A VÍZ
ÚJRAHASZNÁLATÁRÓL

 

Cél
 

Információk a víz újrahasznosításáról. Az ember
által létrehozott víz-újrahasznosítás, más néven
vízvisszanyerés vagy víz újrafelhasználása, a
tisztított szennyvíz felhasználására összpontosít.
A szennyvíz újrahasznosítása növelheti a
vízellátást, javíthatja a vízminőséget,
csökkentheti a szennyvíz kibocsátási és
ártalmatlanítási költségeit, és energiát
takaríthat meg.

Kellékek

Célcsoport
Projekt- és csoportvezetők, fiatal

felnőttek

Idő
4 X 2óra 

 

Lépésről lépésre
ismerkedés, bemutatkozás,
az adott téma bemutatása,
bevezetés a hazai és nemzetközi helyzetbe,
megoldási javaslatok, jó példák gyűjtése,
hasznos tanácsok, gyakorlati tanácsok.

előre kidolgozott feladatleírások,
Internetes cikkek a témában,
házi vízújrafelhasználási modellek,
technológiák,
jó példák hazai és nemzetközi
gyűjteménye,
power point előadások a víz
újrahasznosításáról.
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 Visszajelzés
KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ

ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A VÍZ
ÚJRAHASZNÁLATÁRÓL

Ezt a workshopot fiatalokból álló
csoporttal végeztük.
Kísérletet tettek arra, hogy a fiatalokat
érzékennyé tegyék a víz életünkben és
bolygónk életében betöltött létfontosságú
szerepére.
Valamennyi résztvevő aktívan részt vett,
és egy vita után, ahol minden résztvevő
elmondotta a saját elképzelését erről,
példákat mutattak be a forrás védelmére.

Hogyan próbálja meg nem pazarolni a
vizet?

Mit tanultál e tevékenység során?

Mi volt a véleményed a műhely előtt a
vízhasználatról? Változott az
elképzelésed?
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Fotók

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A VÍZ
ÚJRAHASZNÁLATÁRÓL
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ENERGIA AZ IDEÁLIS VÁROSOMHOZ

 

Cél

 

Participants will draw up the "energy plan" for
the Ideal City, to exploit renewable energy, cut
waste, reduce the use of fossil energy and
reduce emissions.
And finally reflect on the application of these
concepts: from biomass to wind energy, from
solar thermal to photovoltaics.
The ultimate goal of the activity will be to think,
plan and present "the ideal city."

Célcsoport
Felnőttképzők, Ifjúsági
munkások és oktatók.

Idő
4 óra

Lépésről lépésre
A tréner homogén, esetleg vegyes csoportokra osztja a résztvevőket.
Ez a workshop két részre oszlik:
Keressen egy várost, amelynek trendváltásra van szüksége, egy olyan várost, amely jelenleg a
hulladékot és a fogyasztást képviseli.
Ezután a program célja, hogy a résztvevőket megismertesse:
• az energia különböző formái (mechanikai, termikus, elektromos stb.),
• az energia lehetséges átalakulásai (mechanikaiból elektromossá, termikusból mechanikussá,
stb.)
• a megújuló források (nap-, szél-, vízenergia) felhasználása a potenciálhoz viszonyítva
a területről
• Kritikus megközelítés kialakítása a környezettel és az energiával kapcsolatban,
• Ismerje a terület erőforrásait, segítsen csökkenteni a hulladékot és a kibocsátást.

Kellékek
Laptop és videó projektor, papír,

karton és újrahasznosított
anyagok.
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Visszajelzés
KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ

ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ

ENERGIA AZ IDEÁLIS VÁROSOMHOZ

Ön szerint mivel kell rendelkeznie egy városnak
ahhoz, hogy fenntarthatóvá váljon?

Mit tanultál e tevékenység során?

Ön szerint jobb vagy rosszabb a csapatmunka
az ilyen típusú tevékenységekben?

Milyen nehézségekbe ütközött ez a tevékenység?
És mik azok az erősségei, amelyekre rájöttél,
hogy vannak?

A tevékenységet nagyra értékelték a
résztvevők, akik be tudtak lépni azok
helyébe, akiknek döntéseket kell hozniuk egy
város, és ezáltal bolygónk egy kis részének
sorsának megváltoztatásáért.
3 csoport alakult, 2 nemzeti csoport
(Románia és Magyarország), a harmadik
csoport viszont azt elemezte, hogy két
különböző nemzet (Spanyolország-Madrid
/ Franciaország-Marseille) két
állampolgárának mi a problémája.
Nagyon érdekes volt hallani mind a 3
csoport projektjeit, „mentési” terveit, akik
valóban elkötelezték magukat e
tevékenység mellett.

2. Miután megismerte a sürgős környezeti helyzetet
hogy beavatkozhassanak, a résztvevőket felelősségre vonják azáltal, hogy városuk tervezőivé
nevezik ki őket.
A tevékenység végső célja az "ideális város" gondolkodása, tervezése és bemutatása.

Lépésről lépésre
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Fotók
ENERGIA AZ IDEÁLIS VÁROSOMHOZ
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FAÜLTETÉS

 

Cél

 

Hozzon létre erdős hektárokat egy nap
alatt.

Kellékek

Célcsoport
Felnőttek, fiatalok

Idő
5/6 óra 

Lépésről lépésre

Palánták ültetésre;
Lapátok.

Ossza meg a napirendet és állítsa be az
elvárásokat:
Az ACTA önkéntesei csatlakoztak a többi
önkénteshez és az erdészeti személyzethez a
környéken, ahol az erdősítés fák ültetésével
történt.
Az akciót egyeztették az önkéntesekkel és az
erdészet munkatársaival, valamint a kezdési
időpontot és a helyszínt.
A helyszínre érve minden önkéntest az
erdészet munkatársai kioktattak mind a
munka védelmére (hogy ne sérüljenek meg),
mind a faültetés módjára. Emellett minden
szükséges felszereléssel (palánta, lapát,
kesztyű) fel voltak szerelve az erdőtelepítés
megkezdéséhez.
A palántákat előzetesen előkészítették és az
erdőtelepítésre vitték, valamint a szükséges
eszközöket.
Az önkéntesek megfelelően felszerelkezve
érkeztek, majd a kiképzés után nekiláttak az
ültetésnek.

Az akció 5-6 óráig tartott. Néhány fa
elültetése mellett az önkénteseknek
lehetőségük volt egy elültetett fát a nevével
felcímkézni, így lehetőségük volt látni
növekedését, visszatérni a természetbe.
  Kérjen visszajelzést:
Néhány fa elültetése mellett az
önkénteseknek lehetőségük volt egy elültetett
fát a nevével felcímkézni, így lehetőségük volt
látni növekedését, visszatérni a természetbe.
A résztvevők annyira örültek az ötletnek, hogy
egy napot a természetben töltöttek.
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Visszajelzés KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ
ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ

FAÜLTETÉS

Romániában március 22. és április 22.
között ez a tevékenység Nagyváradon
zajlik, a város összes nonprofit
szervezetének bevonásával.
Ez a tevékenység a polgárok nevével
ellátott fák vetésére vonatkozik, akik az
éghajlatváltozás kérdésére való
figyelemfelhívást végzik.
Nagyon népszerű és fontos tevékenység
Nagyvárad egész közössége számára,
és évente mintegy 500 ember vesz részt
rajta.

Ismer más ilyen jellegű tevékenységet?
Jellemezni őket

Úgy gondolja, hogy ez a gyakorlat Európa-
szerte működhet, hogy felhívja a polgárok
figyelmét a környezetvédelmi kérdésekre?

Milyennek tűnt számodra ez a tevékenység?
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FAÜLTETÉS
Fotók
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KLÍMAVÁLTOZÁS

 

Cél

 

A Föld bolygó az emberi lény megjelenése óta
képes regenerálódni és átvenni a rá nehezedő
hatásokat, megőrizve egyensúlyát, mint
globális ökoszisztémát. Az elmúlt kétszáz
évben azonban az ipari forradalommal, a
népesség növekedésével és az erőforrások
felelőtlen felhasználásával globális változás
megy végbe, amelyet súlyos változások és az
egyensúlyt megbontó környezeti problémák
jellemeznek: az óceánok túlzott kiaknázása,
elvesztése. a talajszennyezés, a biológiai
sokféleség elvesztése, az erdőirtás, a
vízszennyezés és többek között a globális
felmelegedés, amely klímaváltozáshoz vezet.

Kellékek

Célcsoport
Felnőttek, fiatalok

Idő
2- 3 óra 

Pence.
Színes ceruzák vagy markerek;

Internet kapcsolattal rendelkező
számítógép; újságok és magazinok;

olló és ragasztó;
karton; papír.



 

 

Magyarázza el az éghajlatváltozást egy képregény létrehozásával.
Ehhez a résztvevőknek bemutatniuk kell, mi az éghajlatváltozás, annak okai és
következményei.

A képregény óriásplakátra készül, és amint elkészült, megjelenik a csoport számára.

A csoport párokba szerveződik, akik kutatást végeznek a klímaváltozásról, majd képregény
formájában ábrázolják azt a rajzfilmen.

Végül minden pár megmutatja és elmagyarázza az általa készített rajzfilmet.
Miután minden látható, rövid elmélkedés következik a témáról.
     Energiafüggőség és prioritás, csökkentett energia-elérhetőség esetén.
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Lépésről lépésre
KLÍMAVÁLTOZÁS
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Visszajelzés

KLÍMAVÁLTOZÁS

A tevékenység után a résztvevőkkel reflexiót tartottunk, hogy megismerjük véleményüket és
fejlődni tudjunk.
Valamennyi résztvevő egyetértett abban, hogy a tevékenység ösztönözte kreativitásukat, és
szokatlan módon elgondolkodtatta őket a klímaváltozásról.
A workshop nagyon szórakoztató volt, hiszen a párommal a klímaváltozás különböző
aspektusait dolgoztuk fel, amelyekre korábban nem is gondoltunk, és emellett a kreativitással is
foglalkoztunk.
Elgondolkodtatott, hogyan magyarázzam el kreatív és vizuális módon az éghajlatváltozást, ami
személyesen nagyon nehéz.
Ennek a workshopnak köszönhetően fejleszthettem kreatív készségeimet, és egy partnerrel
dolgozhattam együtt.
A csoportmunka nagyon szórakoztató volt, mert együtt tudtuk kommunikálni, amit akartunk.
Mindannyian képviseltük a klímaváltozást, annak okait és következményeit, és volt időnk
megbeszélni is.
Az összes résztvevővel folytatott tevékenység után elmélkedésre és tapasztalatcserére volt
lehetőségünk, ami nagyon élvezetes volt a résztvevők számára, mivel lehetővé tette számukra,
hogy meglássák, hogyan jelen van a klímaváltozás
mindenki a mindennapi életben, és hogyan javíthatják ezt az apró lépések.
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Fotók

KLÍMAVÁLTOZÁS

Mi a véleményed a klímaváltozásról?

Milyennek tűnt számodra ez a tevékenység?

Ön szerint hasznos ez a műhely az
éghajlatváltozás problémájának
tudatosításában?

KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ
ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ
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A LEGJOBB KAMPÁNYOM

 

Cél

 

Részvételi média workshop, amely
személyes tanúságtételeket készít arról,
hogyan kell fellépni a klímaváltozásért.

Kellékek

Célcsoport
Felnőttek, fiatalok

Idő
2 óra

 

Lépésről lépésre

1. rész : Számítógép és videoprojektor az
éghajlatváltozás elleni küzdelemre
vonatkozó kommunikáció néhány

példájának bemutatása érdekében,
2. rész: okostelefon, mikrofon, állvány.

A résztvevők, miután megnézték a
környezetvédelem fontosságát hangsúlyozó
kampányvideókat, klipet készítenek
kampányukkal.
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Visszajelzés KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ
ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ

A LEGJOBB KAMPÁNYOM

Az alábbiakban a tevékenység egyik
résztvevőjének nyilatkozata
olvasható: "Nagyon jó volt részt venni
ezen a workshopon, mert
mindkettőnknek ki kellett találni egy
innovatív szlogent, saját magunknak
kellett tennünk, és egy videót kellett
forgatnunk, ahol népszerűsítette
szlogenünket, amellyel bolygónkkal
kapcsolatos aggódó gondolatainkat
szeretnénk átadni másoknak”.
Példák:
- A földet 71%-ban víz borítja, és
mindezt be tudtuk szennyezni!
- Nincs B bolygónk!
- Meg tudom csinálni, jobban kell
csinálnom, mint az apám.
- A fajam kihalóban van.

Nehéz volt a szlogenedre gondolni?

Gondolod, hogy valaki, aki megnézi a
videódat, felhívhatja a figyelmet a
témára?
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Fotók
A LEGJOBB KAMPÁNYOM
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A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
IRÁNYÍTÁSA

 

Cél

 Figyelemfelkeltő és tájékoztató
foglalkozások, ahol a résztvevők jó
példákon és együttműködéseken keresztül
ismerkedhetnek meg a szelektív
hulladékgyűjtéssel.
Az is felmerülhet, hogy miért kell így
kezelni a hulladékot.

Kellékek

Célcsoport
Felnőttek, fiatalok

Idő
4 X 1,5óra 

 

Lépésről lépésre
ismerkedés, bemutatkozás,
az adott téma bemutatása,
bevezetés a hazai és nemzetközi helyzetbe,
saját ötletek és további lépések a szelektív
hulladékgyűjtés felé,
megoldási javaslatok, jó példák gyűjtése,
jövőbeli lehetőségek, hasznos tanácsok.

előre kidolgozott feladatleírások,
Internetes cikkek a témában,
jó példák hazai és nemzetközi
gyűjteménye,

power point előadások a szelektív
hulladékgyűjtésről.
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 Visszajelzés
KÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZKÉRDÉSEK ÉS ÖTLETEK AZ

ÉRTÉKELÉSHEZÉRTÉKELÉSHEZ

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
IRÁNYÍTÁSA

Szoktad otthon a szelektív gyűjtést?

Próbáltad már elmagyarázni azoknak, akik
nem gyakorolják a szelektív gyűjtés
fontosságát?

Ez a tevékenység nagyon hasznos volt a
minőségi szelektív gyűjtés minden
előnyének bemutatásában.
A legjobb, amit tehetünk, hogy
tájékoztassuk a gyerekeket, akik részt
vettek ebben a tevékenységben, hogy
ennek következtében hazahozhassák ezt
az új tudást, és az idősebb rokonokkal,
akiket úgy tűnik, mindig kevéssé érdekel ez
a jó gyakorlat, amely ehelyett sokat adhat
a fenntarthatóbb életért. bolygó.
A kialakult vita nagyon élénk és hasznos
volt, és lehetővé tette minden résztvevő
számára, hogy gazdagodjon.
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A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
IRÁNYÍTÁSAFotók



 

 

Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával, az Erasmus+ program
keretében valósult meg. Ez a kézikönyv csak a szerző nézeteit tükrözi,
és a Bizottság nem tehető felelőssé a benne foglalt információk
bármilyen felhasználásáért.

SZERKESZTŐ CSAPAT: 
FABIOLA PORCELLI. LUCA PASQUADIBISCEGLIE. AINHOA GANDARIASBEITIA ARENAZA.

https://protectyourselfeu.com/

https://www.facebook.com/groups/protectyourselfandtheenvironment

https://protectyourselfeu.com/
https://www.facebook.com/groups/protectyourselfandtheenvironment


 

 


