ALKALMAZÁS

MEGÉRTÉS
FELFEDEZÉS

INSPIRÁCIÓ
INSPI
RÁCIÓ

MODUL 2
SZÉPÍTSÜK LAKÁSUNKAT

ELVEK ÉS CÉLOK

ROMÁNIA MODUL 2:
SZÉPÍTSÜK LAKÁSUNKAT

“A TERMÉSZET LECKÉI” elvek:
- Sokszoros előny
(az élőlényeknek többszörös hasznuk van)
- Hulladék = élelemforrás

CÉLOK:
- a természetet inspirációs forrásnak tekinteni
- felfedezni a természet szépségeit és hasznát
- felfedezni a cirkuláris gazdaság működését
- megérteni az értéknövelő újrahasznosítás lényegét
- értéknövelő újrahasznosítás által tárgyakat tervezni,
készíteni
Műveltségi területek:

- művészet, technológia, természettudomány,
gazdaságtan, idegen nyelv

INSPIRÁCIÓ
INSPI
RÁCIÓ
A TERMÉSZET SZÉPSÉGE

CÉLOK
használják
inspirációs forrásként a
természetet és
megfigyeljék a
természetben
lejátszódó
folyamatokat.

KOMPETENCIÁK
megfigyelés,
beszélgetés, kritikus
gondolkodás,
csoportmunka

A TERMÉSZET MEGFIGYELÉSE
•
Szervezünk egy sétát az iskola kertjébe, a közeli
erdőbe vagy parkba. Ha nem megvalósítható,
helyettesíthetjük természetről készült képek,
filmek vetítésével. Célunk a természet
megcsodálása, készíthetünk fényképeket,
vázlatokat, rajzokat a természet azon elemeiről,
amelyek tetszenek a tanulóknak (virágok,
levelek, tollak, állatok, kövek stb.),
megfigyeljük, hogyan működik a természet.

INSPIRÁCIÓ
INSPI
RÁCIÓ



•
•
•
•

BESZÉLGETÉS A TERMÉSZET ELEMEIRŐL
Csoportokat alkotunk, amelyekben minden tanuló
egy élőlény nevét tartalmazó kártyát kap.
Csoportosan beszélgetnek az élőlényekről.
(Adhatunk kisegítő kérdéseket)
lásd: feladatlapok: kártyák és kérdések
•
kérdések:
Hol él?
Mire van szüksége az élethez?
Milyen a külseje?
Mi történik vele miután elpusztul?

•

Milyen kapcsolatban áll a természet más
elemeivel?

•

Minden csoport bemutatja élőlényeit,
összefüggéseket keresnek ezek között.

FELFEDEZÉS
A HULLADÉK ÉLELEMFORRÁS (?)

CÉLOK




Fedezzék fel és
hasonlítsák össze a
társadalom és a
természet
hulladékgazdálkodását
Ismerkedjenek
meg a cirkuláris
gazdasággal

KOMPETENCIÁK
megfigyelés, beszélgetés,
csoportmunka




FILMVETÍTÉS ÉS BESZÉLGETÉS
Megnézünk egy filmet a modern emberi társadalom
hulladékgazdálkodásáról: ”Mission Greenland –
For a Cleaner Future”
http://www.eea.europa.eu/multimedia



Érdekességek bemutatása és megbeszélése:
“Európa minél gazdagabbá válik, annál több
hulladékot termel. Minden férfi, nő és gyerek aki
az EU-ban él, kb. napi 1 kg szemetet termel. Ezt
mennyiséget megszorozva az EU lakosainak
számával (kb.500 millió), észrevehetjük, hogy a
hulladékgazdálkodást úgy megoldani, hogy ne
okozzon kárt a környezetben, egy fontos
problémává válik.”
“Nagy a tét: ha nem változtatjuk meg a termelési
és fogyasztási szokásainkat, 40 éven belül a Föld
felszínének kétszeresére lenne szükség az
eredményes széndioxid- és
hulladékgazdálkodáshoz. Sürgősen
csökkentenünk kell a környezetre gyakorolt
hatásunkat és fenntarthatóbbá tennünk a
fogyasztást.” (http://www.eea.europa.eu)

FELFEDEZÉS
DESCOPERIŢI


o
o
o
o
o

BESZÉLGETÉS:
Mit nevezünk hulladéknak?
Milyen hatásuk van a környezetre?
Hogyan csökkenthetjük a hulladékok mennyiségét?
Mi a hulladékgazdálkodás?
Mit jelent csökkenteni, újrahasznosítani?



FILMNÉZÉS: Get loopy

http://www.youtube.com/watch?v=njxfN586cFk
•


CSOPORTMUNKA: természet és az ember
hulladékgazdálkodásának összehasonlítása
Lásd. 1. feldatlap

MEGÉRTÉS

CÉLOK




Értsék meg és
hasonlítsák össze
a lineáris és
cirkuláris
gazdaság
működését
Mutassák be és
érveljenek
meglátásaik
mellett

KOMPETENCIÁK
Megfigyelés,
beszélgetés, kritikus
gondolkodás,
csoportmunka

A LINEÁRIS ÉS A CIRKULÁRIS
GAZDASÁG




DIDAKTIKAI JÁTÉK:
Két csoportot alakítunk, amelyek kirakják a
cirkuláris, ill. a lineáris gazdaság modelljét
ábrázoló puzzle-okat. Összehasonlítják ezeket,
felfedezik a különbségeket és hasonlóságokat.
Lásd: cirkuláris, ill. a lineáris gazdaság
modellje (felvágható elemeire vagy a vonalak
alapján)

MEGÉRTÉS
ÎNŢELEGEŢI

o
o
o
o
o
o





Kisegítő kérdések:
Melyek a cirkuláris, ill. lineáris gazdaság
elemei?
Milyen szerepet játszik a természet
ezekben a folyamatokban?
Milyen energiaforrásokat használnak?
Hogyan hasznosítják az erőforrásokat?
Mennyi hulladék keletkezik?
Miért nincs hulladék a cirkuláris
gazdaságban?
BESZÉLGETÉS
Csoportokat alakítunk: a tanulók
beszélgetnek arról, hogyan használjuk a
természeti erőforrásokat céljaink
elérésében, mi ennek a hatása a
környezetre (mindkét gazdaság esetében)
Lásd: 2. feladatlap
FELKÉSZÜLÉS a következő
tevékenységre: olyan hulladékok gyűjtése,
amit a tanuló hasznosíthatónak ítélnek

ALKALMAZÁS
EGY KIS MŰVÉSZET

•
•
•

CÉLOK




Értsék meg az
újrahasznosítás
fontosságát
•
Használják fel kreatívan

a hulladékokat

KOMPETENCIÁK
Kreativitás, megfigyelés,
beszélgetés,
csoportmunka



HULLADÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA ÉS
ELEMZÉSE
Milyen nyersanyagból készültek?
Mire használtuk?
Lehet-e újrahasznosítani? Ha igen, akkor hogyan,
milyen formában?
Milyen módon használhatjuk még ezeket?
BRAINSTORMING: ötletgyűjtés – csoportosan
vagy egyénileg – hogyan hasznosíthajuk az
összegyűjtött anyagokat. Ötleteket lehet venni
internetről is.
(http://toponlineengineeringdegree.com/?page_id=
116, http://www.trendhunter.com/trends/keyboardpencil-cup#!/photos/72529/3,
http://factorydirectcraft.com/factorydirectcraft_blo
g/upcycling-cds-transform-entertainment-mediaentertaining-crafts/,
http://www.greenprophet.com/2010/04/hasadnaupcycled-design-workshop/, etc.)
GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG: a tanulók
tárgyakat terveznek és készítenek az összegyűjtött
hulladékokból.

ALKALMAZÁS
APLICAŢI
FELMÉRÉS, FEED-BACK
A legfontosabb dolgok
amelyeket a Természet
leckéiből tanultam:

•...................................................................................
•...................................................................................
•...................................................................................

A Természet leckéiben
a legjobban tetszett:

•....................................................................................
•....................................................................................
•....................................................................................

A Természet leckéiből
a következőket fogom
hasznosítani:

•....................................................................................
•....................................................................................
•....................................................................................

Minden oszlopból válaszd ki azt az állítást, mely legjobban igaz rád a modul befejezése után!
KRITIKUS GONDOLKODÁS

KREATIVITÁS

Információk
elemzése
Képes vagyok elemezni
és összegezni az
információkat egyedül
is. Döntéshozatalkor
használom az
eredményeket.

Információk
megítélése
Mindig megvizsgálok
több információt, ahhoz
hogy eldöntsem melyik
a megbízható.

Képzelet
használata
A képzeletemet
használom, hogy az
információk új
értelmet nyerjenek.

Bizonytalanság
Szívesen vállalok új
feladatokat, még akkor
is ha a végeredmény
bizonytalan.

Barátaimmal tudom
elemezni és összegezni
az információkat.
Döntéshozatalkor is
csak segítséggel
használom az
eredményeket.

Mindig megvizsgálok
több információt, de
segítségre van
szükségem, ahhoz hogy
eldöntsem, melyik
megbízható.

Szeretek kapcsolatot
teremteni az
információk és az
értelmük között. Ezt
csak a barátaim
segítségével
valósítom meg.

Tanári segítséggel
sikerül elemeznem és
összegeznem az
információkat.

Segítségre van
szükségem, ahhoz hogy
megvizsgáljam és
eldöntsem, az
információk
megbízhatóságát.

Nehezemre esik
felnőtt segítsége
nélkül kapcsolatot
teremtenem az
információk és
értelmük között.

Nehezen elemzem és
összegzem az
információkat a tanár
segítsége nélkül.

Egy információt
Szeretem, ha
vizsgálok meg, és
elmagyarázzák az új
segítségre van
információkat.
szükségem, ahhoz hogy
eldöntsem, melyik
megbízható.

ÁTADÁS

REFLEKTÁLÁS

Átadás

Reflektálás

Állandóan
megosztom
gondolataimat
beszéd, írás vagy
közösségi
oldalakon
keresztül.

Szeretek
elgondolkodni azon,
amit tanulok vagy
amit másoktól
hallottam, mert így új
ötleteim születnek.

Csak akkor vállalok új
feladatokat, amelyeknek
a végeredmény
bizonytalan, ha
segítenek barátaim vagy
tanáraim.

Barátokkal,
családtagok-kal és
tanárokkal
megosztom
gondolatai-mat.

Szeretek
elgondolkodni azon,
amit tanulok vagy
amit másoktól
hallottam, de az új
ötletek kidolgozásához segítségre van
szükségem.

Csatlakozom
társaimhoz, akik új
feladatokat próbálnak
ki, amelyeknek a
végeredmény
bizonytalan.

Csak akkor osztom Ha tanulok,
meg gondolataisegítségre van
mat, ha kérdeznek. szükségem az
ismeretek
elmélyítésé-hez.

Inkább másokra
hagyom az új,
bizonytalan kimenetelű
tevékenységeket.

Inkább nem osztom
meg gondolataimat
és aggódom, hogy
elfogadják-e
meglátásom.

Követem az
utasításokat és
megtanulom amit
kell.

