Kreditpontos szakmai továbbképzés pedagógusoknak, szaktanároknak
Az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. által szervezett „Tükörben a Világ” kiállítás keretében a Nemzeti
Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) egy napos, kreditpontos szakmai
továbbképzést szervez „Ökológia, környezetvédelem, környezeti nevelés” témakörben 2013. május 7-én. A
továbbképzés szakmai partnere a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete (HOE).
A résztvevők köre: környezeti neveléssel foglalkozó tanárok; környezetvédelem-vízgazdálkodás
szakmacsoportban oktató szaktanárok.
Célok: a továbbképzésen a pedagógusok olyan elméleti és gyakorlati ismereteket kapnak, melyek
hozzásegítik őket a gyerekek és a diákok környezettudatos magatartásának, életvitelének hatékonyabb
formálásához. A globális és a magyarországi ökológiai állapotok, trendek és technológiák elméleti és
vizuális bemutatásával adunk gyakorlati tanácsokat, ötleteket a környezeti nevelés és a szakmai képzés
hatékonyságának, élményszerűségének növeléséhez.
A résztvevők szerezzenek személyes tapasztalatokat a természeti és a humán környezet állapotáról és a
környezeti konfliktusok feltárásában, kezelési alternatíváiban.
Tudjanak a résztvevők a természeti és technikai környezet jelenségeivel, folyamataival, változásaival
kapcsolatos aktuális ismeretekhez jutni a legújabb írott és elektronikus ismeretterjesztő irodalom, a
hagyományos és az e-könyvtár használata révén.
Számonkérés: feleletválasztásos felmérő lap kitöltése
A tanfolyam óraszáma: 6 óra (4 óra elmélet, 2 óra gyakorlat)
Tervezett létszám: 50 fő (2 szekció; környezeti nevelés, szakmai ismeretek)
A képzés ideje: 2013. május 7. (kedd) 09.30-16.00 óra
Helyszín: Országos Mezőgazdasági Könyvtár, Darányi Terem
Budapest I. kerület, Attila út 93. (a Déli pályaudvartól gyalog 5 perc)
Részvételi díj: nincs, de az előzetes regisztráció kötelező
Tervezett program:
09.00-09.30 Regisztráció
09.30-09.35 Megnyitó, programismertető
09.35-10.20 Nyitó előadás: A fenntartható fejlődés aktuális pedagógiai kérdései – Czippán Katalin,
környezeti nevelési szakértő CZ&K Consulting Kft.
10.20-10.35 Kérdések válaszok
I. csoport: (szaktanárok)
10.40-11.25 A környezetvédelmi szakképzés új szabályai: OKJ változásai, szakképzési törvény változásai, az
iskolarendszert érintő változások – Wayda Imréné igazgató-helyettes, NAKVI Szakképzési és
Szaktanácsadási Igazgatóság
11.25-11.40 Kérdések válaszok
11.45-12.30 A „Tükörben a Világ” kiállítás megtekintése szakvezetéssel

II. csoport: (környezeti neveléssel foglalkozó tanárok)
10.40-11.30 A „Tükörben a Világ” kiállítás megtekintése szakvezetéssel
11.35-12.20 Jó gyakorlatok a környezeti nevelés területén – Karlné Menráth Réka osztályvezető, DunaIpoly Nemzeti Park Igazgatóság Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály
12.20-12.35 Kérdések válaszok
12.35 – 13.15 EBÉD
13.15 – 14.00 A vízgazdálkodás aktuális kérdései, az új budapesti szennyvíztisztító telep technológiája
(Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep) – Márialigeti Bence műszaki igazgató
14.00-14.15 Kérdések válaszok
14.20-15.05 Életciklus elemzés a hulladékgazdálkodás tervezésében – István Zsolt osztályvezető, Bay Zoltán
Nonprofit Kft. Környezetmenedzsment és Logisztika Osztály
15.05-15-20 Kérdések válaszok
15.25-15.45 Tesztlapok kitöltése
15.45-16.00 Képzési megállapodások aláírása
16.00-17.00 Kötetlen beszélgetés
„A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító
Hatóságának jóváhagyásával valósul meg.”
Programszervező:
Rakaczky István szakképzési szakreferens (NAKVI)
Tel: 06 30/823-31-43
E-mail: rakaczky@nakvi.hu

