„A hulladék nem szemét.”
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WASTE MANAGEMENT SYSTEMS AND RECYCLING
INDUSTRY IN ADULT EDUCATION
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS FELDOLGOZÓIPAR A
FELNŐTTOKTATÁSBAN

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
Projekt elemei:

A hulladékgazdálkodás és újrahasznosítás a gazdaság szempontjából nagy

• Hulladékgazdálkodás

stratégiai jelentőséggel bír, ezért fényes jövő elé tekint. A kis- és

• Felnőttképzés
• Vállalkozásfejlesztés
• Környezetvédelem

középvállalkozások, valamint a magánszemélyek hulladékgyűjtő tárhelyei egyre
nagyobb értéket képviselnek.
A hulladékgazdálkodás és környezetvédelem témájában indított speciális
felnőttoktatás és szakképzés növelheti a hulladékgyűjtés és újrahasznosítás
hatékonyságát, különösen a használt fém dobozok (UCB) esetében. Az oktatás
eredményeként várhatóan az újonnan megjelenő kis- és középvállalkozások idővel
hulladékfelvásárló telepek megjelenését is generálhatják.
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TÁMOGATÓ
A projektet az Európai Unió támogatja az Élethosszig Tartó
Tanulás Program (Lifelong learning Programme) Leonardo da
Vici alprogram Innováció Transzfer akciója keretében.
Megvalósításának időtartama 2008. október 1. – 2010.
szeptember 30.

KOORDINÁTOR
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Karának
Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszéke.

PARTNER-INTÉZMÉNYEK
¾ Kecskeméti Regionális Képző Központ (KRKK), Kecskemét
¾ Recan GmbH., Ratingen Németország
¾ Brantner Walter GmbH, Krems, Ausztria
¾ PÁZS Bt., Szombathely
¾ Bluewaters Environmental Consultant, Wien, Ausztria
¾ Vasi Tálentum Bt., Szombathely
¾ Radioökológiai Tisztaságért Társadalmi Szervezet, Veszprém
¾ ÉAI Magyarország Kht., Budapest
¾ Tiszavasvári Önkormányzat, Tiszavasvári
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CÉLOK
A hulladékgazdálkodás, környezetvédelem, környezettudatos magatartás területén
érintett oktatók, trénerek, környezetvédelmi szakemberek, vállalkozásokat segítő
tanácsadók, önkormányzatok szakembereinek és szakmapolitikusainak képzése annak
érdekében, hogy a projekt közvetett célcsoportjának hatékony segítséget nyújtsanak
tevékenységük legalizálásában, egyéni vagy kisvállalkozások indításában.
A hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévők, roma kisebbséghez tartozó
számára lehetővé tenni, hogy hulladékgazdálkodással, hulladékfeldolgozással foglalkozó
vállalkozást indíthassanak, részt vegyenek ilyen vállalkozás működésében, illetve eddig
végzett esetlegesen illegális tevékenységüket legalizálhassák.

CÉLCSOPORTOK
A Magyarország területén megrendezendő innovatív tréningek („Az oktató oktatása”) révén
elsődlegesen a következő csoportokat célozza meg:
o közhasznú társaságok dogozóit,
o hulladékgazdálkodás és környezetvédelem területén működő kis- és középvállalkozások
alkalmazottait,
o oktatással és hulladékgazdálkodással foglalkozó tanácsadó cégek dolgozóit,
o egyéni vállalkozókat,
o a romák oktatására szakosodott szakembereket és
o egyéni érdeklődőket.
Az innovatív tréningen résztvevő szakemberek nyújtanak képzést a projekt másodlagos
célcsoportja számára: azoknak a munkapiaci szempontból hátrányos helyzetűeknek, roma
kisebbséghez

tartozóknak,

akik

korábban

már

foglalkoztak

hulladékgyűjtéssel

vagy

–

újrahasznosítással, de nem rendelkeznek az újrafeldolgozáshoz szükséges elméleti ismeretanyaggal
vagy gyakorlati tapasztalattal.
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SZÜKSÉGLETELEMZÉS
A szükségletelemzés módszere a kérdőíves megkérdezés volt. Az érintettek: vállalkozásfejlesztéssel
foglalkozó szervezetek, oktatási-képzési szervezetek, gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok,
kisebbségi szervezetek, roma kisebbséggel foglalkozó szervezetek. A válaszadási arány 27,4% volt.
A visszaérkezett kérdőívek ágazat szerinti megoszlása:
¾ Gazdálkodó szervezet:

11

¾ Oktatási intézmény:

9

¾ Civil szervezet:

9

¾ Roma kérdéssel foglalkozó szervezet:

5

¾ Önkormányzat szervezete:

5

¾ Önkormányzat (CKÖ):

2

Oktatási tapasztalattal rendelkezők észrevételei, igényei
Az oktatók szerint a az oktatás során felhasznált ismertető anyag, valamint az alkalmazott módszerek
megfelelőek, jók. Az oktatás időtartamának növelése mellett a hallgatók aktivitásának növekedése a
kívánatos a hatékonyabb munka érdekében.
Az időbeni ütemezésnél figyelembe kell venni az oktatott célcsoport jellemzőit. Munkanélküliek
esetében intenzív, napi 8 órás oktatás a javasolt, dolgozók esetében figyelembe kell venni, hogy a hét
végére már fáradtak a munkától.
A szakmai gyakorlati képzés folyamán sokkal jobban összhangba kellene hozni az adott téma
(hulladékgazdálkodás) szakmát érintő elméleti és gyakorlati ismeretanyagának elsajátítási módszereit.
Bátrabban kell alkalmazni felnőttképzési oktatási módszereket, bár az idősebb generáció nehezen tud
már ehhez alkalmazkodni.
o Több időt a hallgatókkal való foglalkozásra
o Interaktivitás
o Élménypedagógia
o Projektpedagógia
o Team-munka
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Oktatottként tapasztalatot szerzett válaszadók észrevételei, igényei
Az oktatásban résztvevők szempontjából kiemelt fontossággal bír a helyszín kiválasztása, a színvonalas
környezetben hatékonyabb a munka. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a megszerzett ismeretek
hasznosíthatósága, valamint tényleges gyakorlati felhasználása még hagy kívánnivalót maga után.
o

Szakmai képzésekhez kapcsolódóan: időtartam kevés, több gyakorlati ismeretre van szükség a
szakmához kapcsolódóan

o
o

Ismeretterjesztő céllal bonyolított képzési modulok esetén: jó, ötletes, de nincs szakmai haszna
Még több gyakorlati ismeret átadására lenne szükség

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az oktatók jól felkészültek, előadásmódjuk és az oktatási
segédeszközök használata is megfelelő.
Hiányosság tapasztalható az oktatók empatikus készségét illetően, ami a hátrányos helyzetűekkel
kapcsolatos programok esetén kiemelt fontossággal bír.

Hulladékgazdálkodással foglalkozó szervezetek véleménye
A program felhívására a legnagyobb aktivitást a mikro-és kisvállalkozások mutatták. Ezek a
vállalkozások rugalmasságukat kihasználva jobban tudnak alkalmazkodni a programban való részvétel
feltételeihez, emellett üzleti lehetőséget is látnak a nehéz gazdasági helyzetben.

TANANYAG
Az 2009. március 26-án Veszprémben megtartott workshopon a projekt
résztvevői, a szükségletelemzés eredményeinek ismeretében arra az álláspontra
helyezkedtek, hogy a tananyag módszertani hátterének kidolgozása különös
figyelmet érdemel, mert az elsődleges célcsoportot olyan személyek képezik, akik a
későbbiekben az oktatást közvetlenül végzik.
A módszertani modul jelentőségét a kérdőíves megkérdezésre adott válaszok is
megerősítették. Ebben a modulban az oktatottakat meg kell ismertetni a
felnőttoktatásban alkalmazható oktatási módszerekkel, lehetőségeikkel, előnyeikkel,
hátrányaikkal és alkalmazásuk mikéntjével.
A tananyag második modulja a hulladékgazdálkodás gazdasági, szociális és kulturális
fenntarthatóságával, az újrahasznosítás és a környezetvédelem kérdésével, jogi hátterével foglalkozik
majd. A gyakorlati oktatás keretein belül a hallgatók elsajátítják a probléma feltárásának,
megismerésének és megoldásának módszereit.
A harmadik modul az egyes hulladéktípusok sajátosságaival ismerteti meg a hallgatókat, és
különösen részletesen foglalkozik az alumínium hulladék (italos dobozok) gyűjtésével és
újrahasznosításával.
A negyedik modul a vállalkozások alapításához, működtetéséhez, igazgatásához és irányításához
szükséges gazdasági és jogi alapismereteket tartalmazza.
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EDDIGI TEVÉKENYSÉG
A támogatás elnyerése után 2008. október 14.-én került sor a Projektindító
találkozóra. Ezen a megbeszélésen a munka megkezdése, a sürgős feladatok

W

felosztása, konkrét munkaterv készítése és a határidők pontosítása volt a fő téma.
A pályázat tartalmának megfelelően, projekt első szakaszában a nemzetközi
képzési anyag adaptálása, a képzési módszerek meghatározása történik. Ennek
érdekében 2009. februárjában 124 érdekelt és érintett címre kérdőívet postáztunk,
hogy felmérjük az eddigi tapasztalatokat, az igényeket és a tervezett képzéssel
kapcsolatos ötleteket, észrevételeket. Folyamatban van a visszajelzések feldolgozása,
értékelése, és a beérkezett képzési igények rendszerezése. Az igényfelmérés
eredményéről tanulmány készül.

KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK
“A hulladék nem
szemét.”

Az igényfelmérés után az oktatói tréningek, szükségletekkel összehangolt
tananyagának összeállítása a következő feladat: meghatározzuk a tervezett képzés
tartalmát, kijelöljük a tananyag adaptálandó részeit és megkezdjük a magyarországi
igényekre

alakított

tananyag

fejlesztését.

A

tananyag

függvényében

lesznek

meghatározhatók az alkalmazott módszerek, személyi és tárgyi feltételek és a tréningek
pontos időtartama.
A tréningek megszervezése és realizálása folyó év szeptemberétől várható.
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