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Promotie / Imago
Bij dit thema snijdt het mes aan twee kanten. Het is een
overzicht van in RIGO-/KIGO-projecten geproduceerde
leermiddelen over 'groene' onderwerpen. Ze gaan over natuur
en milieu-educatie, duurzaamheid, de groene sector.
Tegelijkertijd leveren ze een bijdrage aan de bekendheid van
groene opleidingen en aan imagoverbetering van de groene
sector.
De leermiddelen zijn bedoeld voor het basis- en voortgezet
onderwijs en vragen in een aantal gevallen de inzet van leerlingen mbo groen. Het betreft lessen,
Wikiwijs-arrangementen en handleidingen voor workshops.

Leermiddelen 1

Leermiddelen 2

Samen aan de slag met

Kinderen gaan voor groen,

natuuronderwijs anders (2013)
Lesmateriaal buitenactiviteiten
natuureducatie. Basisonderwijs en
buitenschoolse opvang.

natuurlijk (2011)
Arrangementen en lessen voor natuuren milieuactiviteiten voor
basisschoolleerlingen en cliënten
zorginstellingen uit te voeren door
leerlingen mbo groen.
Niveau: mbo groen voor basisonderwijs

Groen anders dan gedacht (2010)
Wikiwijs-arrangement met opdrachten
voor vmbo-groenleerlingen om het
groen onderwijs en de sector te
presenteren aan basisschool-leerlingen.
Niveau: vmbo groen leerjaar 3/4 voor
basisonderwijs

Groene kennistransfer Stad en
Midden-Delftland (2012)

De Natuurkalender (2010)

Lessen die leerlingen mbo-groen
kunnen uitvoeren voor leerlingen in het
niet-groene vmbo.
Niveau: mbo groen voor vmbo.

Wikiwijs- arrangementen, ontwikkeld in

Stadteland (2012)

het kader van de Natuurkalender

Wikiwijs-arrangementen die mbogroenleerlingen kunnen uitvoeren met
leerlingen buiten groen onderwijs.

Toegang met Entree

Eikenprocessierups
Hooikoorts
Niveau: mbo groen

Niveau: mbo groen voor voortgezet
onderwijs.
Floriade Workshops Groen
Onderwijs (2012)
Handleidingen en materialen van
workshops die het groene onderwijs op
de Floriade heeft verzorgd. Niveau:
mbo groen voor basisonderwijs.
Toegang met Entree-account.
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Contact
Reageren op dit dossier?
Stuur je reactie of document naar:
info@groenkennisnet.nl
Meer dossiers vind je op:
Groen Kennisnet Dossiers
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