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Szemléletfromálás Élménypedagógiai eszközökkel

Mimó és Csipek a klímatudatos mesehősök

Egyesületi referenciák:

Az  Európaláta  Egyesület  célja  a  klímatudatosság  és  tájékozottság  növelése  a
kisgyermek  célcsoportban  élményközpontú  környezeti  nevelési  projektek
megvalósításával.  Egyesületünk  a  szemléletfromálásban  8  éves  tapasztalattal
rendelkezik így magas színvonalon tudja támogatni ennek lebonyolítását. 

Eszközeink a nevelésben a korcsoport sajátosságait figyelembe véve a mese, játék és
bábos  foglalkozások  óvodai  és  családi  környezetben  és  a  természetben  egyaránt.
Programjaink  elsősorban  askisgyermek  célcsoport  sajátosságait  figyelembe  véve  a
mese és  a  játék  nyelvén közvetítik  a  szemléletformáláshoz  szükséges  valamennyi
ismeretet.  Módszertanunk  a  legfrissebb  és  leghatékonyabb  élménypedagógiai
eszközöket  használjuk  amelyeket  személyre  szabottan  alkalmazzuk  hogy
megrendelőink a leghatékonyabb eredményeket érhessék el.

Eredményeink a szemléletformálásban: 

- 6 meseösvény, 20 interaktív játékállomás
- 30 db bábos ládikó, 2 mesekönyv, 7 bábfigura

- 50 regisztrált Mimó óvoda
- 250 rendezvény, 85 bábelőadás, 30 öko-mesekuckó

- 150 képzett óvónő, 7 lebonyolított képzés
- 4000 aktív elérés (óvodák és családi rendezvények)

- 2 millió passzív elérés (TV, rádió, sajtó)

Ajánlatunk partnereink számára:

Szemléletformálási  programjainkat  óvodák,  önkormányzatok  és  vállalatok  egyaránt
igénybe  vehetik.  Bábelőadások,  Bábos  Öko-Mesekuckó  foglalkozások,  Játszóház  és
Óriás  Társasjáték,  Óriásbábok,  Bábos  Meseösvény  vezetések  családi  és
gyermekprogramokhoz  adaptálhatók.  Vállalatok  társadalmi  felelősségvállalási
programjaik  során  óvodai  programjainkhoz,  kampányainkhoz  és  természetvédelmi
akcióinkhoz egyaránt csatlakozhatnak. Személyre szabott programcsomag az ország
egész területén!



Célok és Tervek:
Mimó és Csipek a hazai környezeti  nevelés jelentős tagjává váltak és céljuk ezt a
pozíciót  megőrizni  és  nemzetközi  szinten  is  kiterjeszteni.  Meséink,  bábjaink  és
interaktív meseösvényünk itthon és külföldön is személyre szabottan adoptálható a
helyi  jellegzetességékre.  Ha  projektjéhez  kreatív,  stratégiai  gondolkodású  partnert
keres, akkor a mi csapatunkban megtalálta!

Programjainkről bővebben: 

honlap: www.mimoescsipek.hu
Facebook: Mimó és Csipek
Flickr: Mimó és Csipek

Európalánta Egyesület
Az élményszerű  tanulás  mellett  elkötelezett,  a  környezeti  nevelésben  már  többéves  tapasztalattal  rendelkező
Európalánta Egyesület kreatív figurákat alkalmaz a gyermekekkel való kommunikációban, melyben kiemelkedő
szerepet kap  Mimó és Csipek a két környezettudatos mesehős. A zöld gondolkodás a fenntarthatóság mellett
magába foglalja a természet ismeretét és szeretetét, ez jelenik meg az egyesület minden projektjében. 

Dolgozzon Velünk Ön is!

Üdvözlettel:

Szűcs Krisztina

Európalánta Egyesület
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Képzeld el Zöldben!

Think before you print.
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