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Programelem
Szakmai érzékenyítés pedagógusoknak - szakmai út Ágostonliget Erdei Iskola (alternatív
energiák foglalkozás) Agostyán Ökofalu
A Szakmai érzékenyítés, szakmai út 50 fő bevonásával, 1 alkalommal. A programon a résztvevők
belekóstolhatnak az ökofalu mindennapi életébe, kipróbálhatják az öko-gazdálkodási technikákat, illetve
első kézből kaphatnak tanácsokat a fenntartható település működtetéséről. A „Szelíd energiák tanösvény”
célja, hogy bemutassa a résztvevők számára, hogy hogyan lehet a természettel együtt működve a
természetben élve felhasználni a természet energiáit. A kirándulás keretében Ágostonligeten, az Agostyán
ökofaluban egy fenntartható településmodell- más néven ökofalu elemeinek elméleti és gyakorlati
megvalósítását ismerhetik meg a résztvevők. Az ökofalu célja, hogy megfelelő alapot biztosítson olyan
közösségi célú és közérdekű tevékenységek és vállalkozások támogatására, amelyek egy újfajta, modellként
is szolgáló emberközpontú lakó- és munkaközösség létrehozására irányulnak.
A program célcsoportja pedagógusok, így a kirándulás felépítése a célcsoportoknak megfelelően került
kialakításra. A helyszín mind izgalmas tudás átadására alkalmas, mind a pedagógusok számára is
maradandó élményt biztosít.
A résztvevők szállítása busszal történik a program helyszínére és onnan vissza a településre egyaránt. A
kirándulást délelőttre kívánjuk szervezni, hogy elkerülhessük az időjárás változásából adódó nehézségeket.
Időtartamát tekintve, a busszal történő utazást követően maga az látogatás 3 órát vesz igénybe, így az
utazási idővel és a szükséges pihenőkkel együtt a program teljes időtartamára.
TATA, AGOSTYÁN ÖKOFALU, ÁGOSTONLIGET ERDEI ISKOLA
2019.10.22. 8 órától utazás, majd a programok 10 órától
50
A program során a résztvevők megismerkedhetnek többfajta megújuló energia működésével, illetve
alternatív energiahasznosítási megoldásokkal is találkozhatnak.

Programterv
2019.10.22. 10 órától
Az energiatudatosság témakörében 50 fő pedagógus részvételével az alábbi előadásokon ismerkednek az
alternatív energiák témakörében továbbadható tanítási tartalmakkal:




Alternatív energiák hasznosítása
Szelíd energia ösvény (az energiatermelés és –felhasználás természetbarát formáinak,
működésének napi szintű, gyakorlati bemutatása)
Szelíd energiák a gyakorlatban (Megújuló energiaforrások használata,
eszközeik)

