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Képzés nyilvántartási száma:

Szakmai beszámoló

A továbbképzés
neve

Felkészítő képzés Ökoiskola koordinátorok részére

A továbbképzés
alapítási
engedély száma

23/65/2015

A továbbképzés
helye

Magyarhertelendi Ifjúsági
Tábor (Magyarhertelend,
Tábor u. 1.)

Oktatók/
trénerek neve

A továbbképzés
időpontja

2015.
augusztus
24-25-26.

A továbbképzés
időtartama

30 óra

Nagyné Horváth Emília

Elhelyezés: Csodálatos táj, csend, jó levegő, tiszta és kényelmes faházak.
Vendéglátás: A helyi önkormányzat főzőkonyhájától rendelte meg az Okt-full Kft., mint
Regionális Forrásközpont (továbbiakban Szervező) a reggeli- ebéd- vacsorát. A főétkezések közötti
időszakban bioszörp, ásványvíz, teljes kiőrlésű kenyér, biolekvárok (som-alma-bodza, sütőtöknarancs) padlizsánkrém, szőlő, alma, körte, aszalt goji, almasajt, kölesgolyó, buláta állt a résztvevők
rendelkezésére. Ezzel is tudatosítva a környezet-egészségvédelem fontosságát. (Üveg-és
porcelánpoharak a műanyag helyett.)

Szakmai munka:
A képzési program és időbeosztás alapján zajlott a képzés.
Az első napon a távolról is érkező kollégák miatt 8 óra helyett 9 óra 30-kor kezdődött a munka és
így délután ennyivel később tudtuk befejezni.

A projekt
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A résztvevői anyagot email-ben kapták meg a résztvevők és többségük laptoppal rendelkezett.

A reggeli „hangulatképek” választéka
Így papíralapon az Ökobingó, a TOTO, a Reflektív naplók (mellékelve) az elégedettségi kérdőív
(mellékelve) lett előre kinyomtatva. Szintén papíralapon és spirálozva került kiosztásra a Natura
2000 segédanyag. A csoportbeosztás kialakításánál különböző gyümölcsmagok tapintásos
választása volt a besoroló.
Az első napon ellenőrző látogatónk érkezett az OFI részéről, Halácsy Ágnes, aki bemutatta a
résztvevőknek a Natura 2000 területekről szóló és a gazdálkodási lehetőségeket bemutató
kiadványokat. Segített eligazodni a TIR rendszerben, így a környék Natura 2000 –es terület
megjelenítését is sikerült elérni.

A képző által kivetített feladatokat a résztvevők elektronikusan vagy papíralapon oldották meg. A
„képzés fáján” megjelenített hozott értékek, elvárások, megállapodások, elvihető értékek különböző
színű kis post-it cédulái szintén mellékelve.
A 2. nap terepi programját Adorján Rita vezette, az erdei iskola és a Natura 2000 téma kiváló
szakértője, aki ezeken a területeken is alkalmazható játékokra is megtanított bennünket. (fotók)
Különböző irodalmakat is hozott, amelyekből a kollégák is kaptak.
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A képzésen az egészséges táplálkozás mellett a mozgás hangsúlyozására is sor került. Reggelente és
vacsora után az érdeklődők (a résztvevők 80%-a) a „312 meridián tornával” ismerkedhettek meg
illetve gyakorolhatták a képző vezetésével.

Kedden a képzés után a gyógyfürdőben relaxáltunk este 7-ig, amit szintén a Szervező
finanszírozott. (A Svájcban látott képkészítési technikát is kipróbáltuk.)
A képzési anyagot előadással illetve főleg csoportos munkával sikerült átadni, folyamatosan
hadilábon állva az idővel. Ez különösen a résztvevők iskoláinak bemutatásánál csúcsosodott ki,
ugyanis rendkívül érdekes és tanulságos anyagot (90%-ban ppt.) hoztak a kollégák. Az „Egymástól
tanulunk” cél megvalósítását a legjobban ez a programpont szolgálta. A csoportmunkák
produktumai is bővítették a fenti cél megvalósítási palettáját.
(A bemutatók anyagát elmentettem és a produktumok nagy részét fotókon is megörökítettem.)
A Natura 2000 –es területeken történő gazdálkodási lehetőségek megbeszélésénél jó szolgálatot tett
a „Madárbarát kert” plakát, melyet az OFI-tól kaptunk.
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Összességében úgy értékelem, hogy egy jó hangulatú és eredményes 3 napon vagyunk túl. Ezt a
résztvevők véleményei is alátámasztják: post-it cédulák, reflektív naplók, elégedettségi kérdőív.
Remélem, hogy az ökoiskolai pályázatok is igazolják majd ezt!
(Az anyag mennyisége a ráfordítható idő viszonylatában soknak bizonyult. Bizonyos részeket
érdemes lenne átgondolni!)

Budapest, 2015. 08. 28.

Nagyné Horváth Emília
képzésvezető
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