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KÉPZÉSI PROGRAM
1. A KÉPZÉSI PROGRAM MEGNEVEZÉSE.
1.1
1.2.
1.3.

1.4.

Megnevezése
OKJ azonosító (amennyiben „A” képzési
kör került megjelölésre)
Szakmai vagy nyelvi programkövetelmény
azonosítója (amennyiben „B” vagy „C”
képzési kör került megjelölésre
Engedély megszerzését követően a
nyilvántartásba vételi szám (utólag kell
beírni)

Környezeti fenntarthatósági ismeretek
Nem releváns
Nem releváns

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
2.1.

a környezettudatosság beépítése a mindennapokba otthon és a munkahelyen egyaránt

2.2.

a környezeti fenntarthatóság lehetőségeinek és módszereinek felismerése

2.3.

a szükségletek tudatos alakítása és környezeti elvárásoknak megfelelően

2.4.

a rendelkezésünkre álló erőforrások optimális felhasználása

2.5.

mások orientálása a környezettudatos megatartásra

2.6.

egyéni és közösségi környezettudatosság kialakítása

2.7.

a vállalat környezettudatos magatartásával való azonosulás

2.8.

környezetvédelem és környezeti fenntarthatóság kapcsolata
3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI

3.1.

Iskolai végzettség

3.2.

Szakmai végzettség

3.3.

Szakmai gyakorlat

nem igényel befejezett iskolai
végzettséget
nem szükséges
nem szükséges

3.4.

Egészségügyi alkalmasság

nem szükséges

3.5.

Előzetesen elvárt ismeretek

nem szükséges

3.6.

Egyéb feltételek

nincs
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4. A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
4.1.

Részvétel követésének módja

4.2.

Megengedett hiányzás

képzési napló, amely tartalmazza a
résztvevők által aláírt jelenléti íveket is
az összes óraszám 10%-a

4.3.

Egyéb feltételek

nincs
5. TERVEZETT KÉPZÉSI IDŐ

5.1.

Elméleti órák száma

6 tanóra

5.2.

Gyakorlati órák száma

0 tanóra

5.3.

Összes óraszám

6 tanóra

6. A KÉPZÉS FORMÁJÁNAK (EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS, VAGY
CSOPORTOS KÉPZÉS, VAGY TÁVOKTATÁS) MEGHATÁROZÁSA
6.1.

A képzés formája

csoportos képzés
7. A TANANYAGEGYSÉGEK

7.1.

A tananyagegység megnevezése
A környezeti fenntarthatóság meghatározása, környezettudatosság,
környezetvédelem.
7.1. TANANYAGEGYSÉG

7.1.1.

Megnevezése

7.1.2.

Célja

7.1.3.

Tartalma

7.1.4.

Terjedelme

A környezeti fenntarthatóság meghatározása,
környezettudatosság, környezetvédelem.
A környezettudatosság beépítése a miden napos
tevékenységeinkbe, valamint meglátni a lehetőségeket és
módszereket a fenntarthatóság érdekében.
A környezeti elvárások szerint felismerni a lehetőségeket a
szükségletek tudatos alakítása céljából.
A rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználása.
Egyéni és közösségi környezettudatosság kialakítása és
mások orientálása környezettudatosságra.
Környezetvédelem és a környezeti fenntarthatóság.
A fenntarthatóság fogalma. A fenntarthatóság és a
civilizáció. Energiaforrások és végességük. Az alapvető
emberi szükségletek meghatározása. Az alapvető
szükségeltek kielégítéséhez szükséges erőforrások.
Folyamatos innováció hatása környezetünkre. Az „ésszerű”
fejlődés irányvonalai. A környezettudatos magatartás
ismérvei. Egyéni és közösségi tudatosság. A vállalkozás
küldetése a környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódóan.
Konkrét munkakör kapcsán meghatározható
környezettudatos magatartás. A környezetvédelem és
környezeti fenntarthatóság kapcsolata.
6 tanóra ( 6x45 perc)
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7.1.5.

Elméleti órák száma

7.1.6.

Gyakorlati órák száma A tananyagegység
elvégzéséről szóló
Ld. 10.1. pont
igazolás kiadásának
feltételei

7.1.7.

6 tanóra

8. CSOPORTLÉTSZÁM
8.1.

Maximális
csoportlétszám (fő)

25 fő

9. A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT
ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA
9.1.

Számonkérések formája

Írásbeli.

9.2.

Számonkérések rendszeressége

9.3.

Számonkérések tartalma

A képzés végén 1 alkalommal.
A tananyagegységek bemutatásánál a 7.1.3. pontban
meghatározott tananyag.

9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

A felnőttek tudásszintjének
ellenőrzésére szolgáló
módszer (ek)
Megszerezhető minősítések
Megszerezhető minősítésekhez
tartozó követelményszintek
Sikertelen teljesítés
következménye

Írásban, kérdőív kitöltése.
Megfelelt – Nem felelt meg.
0-50% Nem felelt meg.
51% fölött Megfelelt
Sikertelen teszt esetén pótteszt megírása kötelező.
Amennyiben másodszor is sikertelen a számonkérés
eredménye, a résztvevő nem kap tanúsítványt.

10. A KÉPZÉS ZÁRÁSA

10.1.

A képzés elvégzéséről szóló
igazolás kiadásának feltételei

A képzésben résztvevő tanúsítványt kap,
amennyiben:
- óralátogatási kötelezettségének eleget tett,
- a felnőttképző intézménnyel kötött felnőttképzési
szerződésben vállalt egyéb kötelezettségeinek
eleget tett,
- a számonkérést sikeresen teljesítette.
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11. A KÉPZÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES FELTÉTELEK

11.1.

11.1.1.

11.2.

11.2.1.
11.3.
11.3.1.

Személyi feltételek
Személyi feltételek
biztosításának módja

Tárgyi feltételek

Tárgyi feltételek biztosításának
módja
Egyéb speciális feltételek
Egyéb speciális feltételek
biztosításának módja:

- tanári vagy andragógusi végzettség és legalább
egy éves – a szakmai önéletrajzban igazolt –
oktatási tapasztalat az adott területen, vagy:
- képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai
végzettség és 1 éves oktatói gyakorlat.
Az oktatóval kötött megbízási szerződés vagy
vállalkozói szerződés.
Elméleti oktatásra alkalmas terem, amely alkalmas
25 fő befogadására:
- hallgatói asztalok, székek 25 fő számára,
- oktatói asztal, szék,
- tábla,
- laptop és projektor, kivetítésre alkalmas felület
Képző és/vagy résztvevő/ megbízó által biztosított
saját tulajdonú vagy bérelt infrastruktúra (tulajdoni
lap vagy bérleti szerződés vagy a szolgáltatási
szerződésben megadott infrastruktúra).
-
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