A képzési program megnevezése:
Szelektív hulladékgyűjtés és –kezelés (képzők képzése)

Azonosítója:
620020
WASTE project
„Hulladékgazdálkodás és feldolgozóipar a felnőttoktatásban” projekt
Waste management systems and recycling industry in adult education
Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci sub-programme Transfer of
Innovation action (Supported by the European Comission)

Képzési célterület szerinti besorolása
Általános képzés
x
Nyelvi képzés
Szakmai képzés
Egyéb:
Szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismeretek
Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás
Képzők képzése (módszertan) x
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A fejlesztő partnerség tagjai:
Koordinátor: P1
Címe:
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma:
Akkreditációs lajstromszáma:
Fejlesztő munkatárs / munkatársak:

Kecskeméti Regionális Képző Központ
6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.
03-0153-05
AL-0002
Csányi Róbert
Kovátsné Vörös Ágnes

Aktív közreműködő: P0

Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszeripari Gazdaságtan
Tanszék
Kajári Karolina
Podruzsik Szilárd

Fejlesztő munkatárs / munkatársak:
Aktív közreműködő: P2
Fejlesztő munkatárs / munkatársak:

ÉAI Magyarország Kht., Budapest
Balázs Gyula
Jeszenszky-Zsilinszky Erzsébet

A fejlesztés befejezésének dátuma:

2009. szeptember 25.

A képzési program azonosítói:
Megnevezése:
Megszerezhető szakképesítés / képzettség:
Szakmacsoport szerinti besorolása:
OKJ száma:
Nem OKJ szerinti képzés felnőttképzési
nyilvántartásban használt azonosítója
A szakképesítéssel betölthető munkakörök,
feladatok:

Szelektív hulladékgyűjtés és –kezelés
(képzők képzése)
Tanúsítvány a „Szelektív hulladékgyűjtés és –
kezelés”
(képzők
képzése)
tanfolyam
elvégzéséről
------620020
Oktatás a WASTE projekt másodlagos
célcsoportja
számára
a
„Szelektív
hulladékgyűjtés és kezelés” témakörben

A szakmai követelményeket meghatározó
-----jogszabály:
Egyéb,
a
program
megvalósítására 2001. évi CI. törvény
vonatkozó szabályozások:
24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet
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OKJ-s programrész óraszáma:

0 óra

A szakmai és vizsgakövetelmények szerinti elméleti órák

0 óra
0 óra

A szakmai és vizsgakövetelmények szerinti gyakorlati órák:

Nem OKJ-s programrész óraszáma:

32 óra
Elméleti órák

Gyakorlati órák

15 óra
17 óra

Összes óraszám: 32 óra (32*45 perc tanóra)
A tervezett képzési idő és ajánlott intenzitás: 4 nap, napi 8*45 perc,
A program célja:
A WASTE projekt másodlagos célcsoportja számára képzést biztosító szakemberek
felkészítése az oktatás feladataira (az oktatni kívánt ismeretek körének pontosítása, a képzés
programjának tisztázása), oktatás-módszertani ismeretek megerősítése.
A program célcsoportja / célcsoportjai:
1.

2.

Környezetvédelemben, hulladékgazdálkodásban jártas szakemberek, akik a projekt
céljaival egyetértenek, azokat ismeretterjesztés szintjén továbbadják, és a projektben
oktatói feladatokat vállalnak a halmozottan hátrányos helyzetűek, a munkaerő-piaci
szempontból hátrányos helyzetűek vagy kisebbséghez tartozók célcsoportjaiban.
Felnőttoktatásban jártas szakemberek, akik a projekt céljaival egyetértenek, azokat
oktatói munkájukban továbbadják és motiváltak az alapvető környezetvédelmi,
hulladékgazdálkodási ismeretek elsajátítására, oktatói feladatokat vállalnak.

A célcsoport sajátosságai, figyelembevételük módja:
Felnőttkori sajátosságok:
Figyelembevételük módja:
- Élettapasztalattal
megszerzett - A résztvevők előzetesen megszerzett tudását,
szakmai tapasztalatait a képzés során interaktív
előzetes tudás
módszerekkel megerősítjük.
- Felnőttkori tanulás jellemzői
- Partnerségi viszony a tanulási-tanítási folyamatban
Fogyatékossággal élők speciális Figyelembevételük módja:
igényei:
Mozgáskorlátozott résztvevőknek teljes vagy
A programot alapvetően nem
részleges fizikailag akadálymentes környezet
fogyatékossággal élők számára
biztosítása (pl. kerekesszékkel vagy segédeszközzel
terveztük. Lehetőség van
közlekedő résztvevők érdekében rámpa, folyosói
fogyatékossággal élő résztvevők
korlátok, lift, küszöbmentes képzőterem stb.)
speciális igényeinek figyelembe
Allergiával élők speciális igényeit (pl. rendszeres
vételére, amennyiben a résztvevők
étkezés vagy gyógyszerbevétel, rendszeres pihenés
egészségügyi állapota,
stb.) figyelembe kell venni a napi időbeosztás
fogyatékosságuk jellege és mértéke
kialakítása során (pl. a tanulócsoport tagjaival
nem gátolja a képzésben való
közösen kialakítva lehetőség van rendszeres rövid,
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részvételt, a tanulási folyamatban
képesek együtt haladni a csoport más
tagjaival. Elsősorban mozgásukban
korlátozott, légúti vagy táplálkozási
allergiával élők speciális igényeit
tudjuk figyelembe venni.

egészségügyi szünetek beiktatására).
Vak vagy súlyos látási fogyatékkal élők, siketek és
súlyosan nagyothallók, vagy értelmi fogyatékkal élők
számára a képzést nem ajánljuk a képzés jellegénél
fogva.

Csoportlétszám:
Minimum:
Maximum:

10 fő
16 fő

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség:
Szakmai gyakorlat:
Egészségügyi alkalmasság:

Minimum középfokú.
Nem szükséges
Alkalmasság csoportos jelenléti oktatásban való
részvételre.
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: Nem szükséges. Fogyatékossággal élő résztvevő esetén
egyéni mérlegelés, a résztvevő és a képző együttes
döntése alapján léphet képzésbe a résztvevő.
Szakmai alkalmassági vizsgálat:
------Előzetesen elvárt ismeretek:
Alapvető jártasság a környezetvédelemben, hulladékgazdálkodásban és/vagy –feldolgozásban.
Egyéb feltételek:
-------Teljesített vagy megszűnt tankötelezettség
Nyilvántartási lap kitöltése / a képzésben való
részvételi szándék jelzése
Részvétel tanfolyami tájékoztatón.
Felnőttképzési szerződés aláírása a 2001. évi CI.
törvény a felnőttképzésről előírásai szerint
Részvétel
munkavédelmi
oktatáson
a
képzésbelépéskor, erről jegyzőkönyv aláírása.
Motiváltság a WASTE projekt másodlagos
célcsoportjának oktatására, a módszertani ismeretek
elsajátítására
A képzésben való részvétel feltételei:
Általános feltételek:

A felnőttképzési szerződésben foglaltak betartása,
különös tekintettel a következőkre:
- aktív
részvétel
a
tanítási
órákon,
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Megengedett maximális hiányzás:
A részvétel követésének módja:

A haladásmérések teljesítése
Egyéb feltételek:

együttműködés az oktatókkal, csoporttársakkal
- a hiányzásra vonatkozó feltételek betartása
- a képzés helyszínét biztosító intézmény
működési rendjének betartása
- a munkavédelmi előírások betartása, egymás
testi épségének védelme
- a társas viselkedés szabályainak betartása
~ 10 %, azaz 4óra
- Képzési napló
- Napi jelenléti ív vezetése, a hallgató saját kezű
aláírásával, melyet az oktató igazol
- Haladásmérések igazolásai
A haladásmérések sikeres teljesítését a KRKK
igazolja, amely feltétele a tanúsítvány bocsátásának.
-----

A képzés jellemző formája:
1. Csoportos, jelenléti oktatás
2. Egyéni felkészülés (egyéni tanulási szükségletek szerint)
A képzés jellemző munkamódszerei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Előadás, magyarázat
Prezentációval kísért előadás, magyarázat
Interaktív munka nagycsoportban
Kiscsoportos, vagy pármunka
Egyéni munka
Gyakorlat közben történő elsajátítás (esetszimulációk)

A képzés tananyag-egységeinek / moduljainak átfogó felsorolása
A modul
azonosítója

A modul megnevezése

A modul óraszáma
OKJ
elmélet

OKJ
gyakorlat

Egyéb
elmélet

Egyéb
gyakorlat

Összesen

620020-01 Fenntarthatóság
620020-02 Hulladékgazdálkodás
Vállalkozás-gazdaságtani
620020-03
alapismeretek
Módszertani / oktatástechnikai
620020-04
készségek megerősítése

0
0

0
0

6
5

2
3

8
8

0

0

2

6

8

0

0

2

6

8

Összes óraszám:
KÉPZÉSI PROGRAM SABLON _ VERZIÓ _ 02

0

0

15

17

32

A program folyamatának leírása (modultérkép):
1.
2.
3.
4.

Fenntarthatóság
Hulladékgazdálkodás
Vállalkozás-gazdaságtani alapismeretek
Módszertani / oktatástechnikai készségek megerősítése

Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja
A 3. Vállalkozás gazdaságtani alapismeretek modul esetében a regisztrált mérlegképes
könyvelők mentesülhetnek a modulban való részvételi kötelezettség alól.
Egyéb modulok tekintetében az előzetesen megszerzett tudás elismerésére nincs lehetőség,
látogatásuk alól felmentés nem adható, mivel a képzés egyik célja e tudás megerősítése, és
kiegészítése oktatás-módszertani ismeretekkel.
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:
Haladásmérés és folyamatközi értékelés:
A számonkérések formája:

Szóbeli, interaktív ismeretellenőrzés nyitott, irányított
oktatói kérdésekkel; modulzáró feladat bemutatása

Számonkérések rendszeressége:

A modulok végén, összesen 4 alkalommal.

Számonkérések tartalma:

Az egyes modulokban elsajátított ismeretanyag alapján
összeállított oktatói kérdések, feladat-megoldás.

A felnőttek tudásszintjének
ellenőrzésére szolgáló módszerek:

Interaktív ismeretellenőrzés; nyitott és zárt végű oktatói
kérdések, önálló feladat-kidolgozás

Megszerezhető minősítések:

Megfelelt – nem felelt meg

Megszerezhető minősítésekhez tartozó
követelményszintek:

Megfelelt: a résztvevő aktívan válaszol az irányított
kérdésekre, válaszai gördülékenyek, esetleg jegyzeteire
támaszkodhat. Modulzáró feladatát elkészíti, bemutatja.
Nem felelt meg: a résztvevő válaszai minimálisan sem
kielégítők, még jegyzeteire támaszkodva sem tud
megfelelő választ adni a kérdésekre. Modulzáró feladatát
nem készíti el.

Sikertelen teljesítés(ek) következménye: A modulzáró értékelés a képzés befejezésétől számított
max. 2 hét felkészülés után max. 1 alkalommal
megismételhető. Ha ez is sikertelen, a modul teljesítése
nem igazolható.
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A részteljesítésekről szóló igazolás
kiadásának feltételei:

A sikeresen teljesített modulokról a résztvevő a teljesítés
időpontjában igazolást kap.

Végső értékelés / programzárás:
A programzárás feltételei:

A programzárás akkor lehetséges, ha az
- lezajlott a megfelelő óraszámban
- a képző intézmény és a résztvevők teljesítették a
rájuk vonatkozó kötelezettségeket
- a résztvevők teljesítették a vizsgakötelezettségüket
A programzárás módja:
Záró értékelés, elégedettségmérés, tanúsítványok
kiosztása
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A 4 modulzáró teljesítésének igazolása.
A záróvizsga rendje:
Igazolások ellenőrzés, 4 modulzáró (közbülső) vizsga
összesítő értékelése (önértékelés, társértékelés és
oktatói értékelés alapján).
A záróvizsga minősítési szintje Megfelelt: mind a 4 modulzáró vizsga sikeresen
vizsgatevékenységenként:
teljesített.
Nem felelt meg: ha nincs meg a 4 sikeres modulzáró
vizsga.
A záróvizsga követelményei vizsga- Nem releváns; a záró értékelés a modulzáró vizsgák
tevékenységenként
összesítő értékelését foglalja magába.
A záróvizsga sikertelen teljesítésének Amennyiben van nem teljesített modulzáró vizsga,
következményei:
azt meg kell ismételni a modul előírásai szerint.
Sikertelen modulzáró vizsga esetén a program
teljesítéséről szóló tanúsítvány nem adható ki.
A képzési program elvégzését igazoló okirat és kiadásának feltételei:
Tanúsítvány a
„Szelektív hulladékgyűjtés és –
kezelés” (képzők képzése) tanfolyam
elvégzéséről

A programban való aktív részvétel
A
felnőttképzési
szerződésben
maradéktalan betartása
A záróvizsga sikeres teljesítése

foglaltak

Alapvető minőségbiztosítási előírások:
A képzési program végrehajtásához Az egyes modulokban meghatározott személyi
szükséges személyi feltételek:
feltételek biztosítása: felsőfokú végzettséggel
rendelkező oktató, az egyes modulok szakirányainak
megfelelően.
A személyi feltételek biztosításának A feltételek meglétének ellenőrzése (önéletrajz,
módja:
bizonyítványok, szakmai gyakorlat stb.)
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A képzési program végrehajtásához Az egyes modulokban meghatározott tárgyi feltételek
szükséges tárgyi feltételek:
biztosítása:
Oktatóterem,
Oktatástechnológiai
eszközök, modulfüzetek stb. az egyes modulokban
meghatározott paraméterek szerint.
A tárgyi feltételek biztosításának Saját vagy bérelt eszköz. A képző helyszíni szemlén
módja:
köteles ellenőrizni a megfelelőséget.
A képzéssel kapcsolatos információk gyűjtésének eszközei, eljárásai, a feldolgozás és
felhasználás módja
A
résztvevők
elégedettségére „Vélemény a tanfolyamról” anonim hallgatói kérdőív
vonatkozó információk
(ismeretek minősége, személyi és tárgyi feltételek
véleményezése)
A képzés megvalósulására vonatkozó „Vélemény a tanfolyamról” anonim hallgatói kérdőív
információk
(szervezés és információk minősége, helyszín, oktató
és modulfüzetek minősítése)
A képzés eredményességére vonatkozó „Vélemény a tanfolyamról” anonim hallgatói kérdőív
információk
(ismeretek
hasznosíthatósága,
gyakorlatiassága,
távlati haszna)
A feldolgozás módja
Tanfolyam-záró és –értékelő ülés
A hasznosítás módja:
Visszacsatolás a tervezési, program-fejlesztési
fázishoz, szükséges korrekciók meghatározása és
elvégzése

Kötelező mellékletek:
Modulazonosító Modul megnevezése
Fenntarthatóság
Hulladékgazdálkodás
Vállalkozás gazdaságtani alapismeretek
Módszertani/oktatástechnikai készségek megerősítése
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Dokumentum
Modulleírás
Modulleírás
Modulleírás
Modulleírás

