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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.
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¾ Recan GmbH., Ratingen Németország
¾ Brantner Walter GmbH, Krems, Ausztria
¾ PÁZS Bt., Szombathely
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¾ Radioökológiai Tisztaságért Társadalmi Szervezet, Veszprém
¾ ÉAI Magyarország Kht., Budapest
¾ Tiszavasvári Önkormányzat, Tiszavasvári
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Projekt események
EZ TÖRTÉNT VELÜNK:
Az első számunk megjelenése (2009. április) óta eltelt időben a projekt megvalósítása a tervezett
ütemben halad.
2009. május 28-án a Budapesti Corvinus Egyetem Villányi úti campusán (1118 Budapest, Villányi
út 29-43 „K” épület III. emelet) megtartottuk az első Tájékoztató napot. A tájékoztató célja a
szélesebb közvélemény tájékoztatása a sajtó és az elektronikus média révén a projekt elért
eredményeiről és a jövőbeli tervekről.

A program:
10:00-10:05

A vendégek köszöntése – Dr. Podruzsik Szilárd

10:05-10:20

Az Élethosszig tartó tanulás (LLP) program bemutatása – Fügedi László

10:20-10:35

A projekt és a partnerek bemutatása – Dr. Kajári Karolina

10:35-10:50

Az eddigi eredmények - szükségletelemzés - bemutatása – Nagy Imre

10:50-11:05

A tananyag adaptálása és a hozzá kapcsolódó feladatok – Kováts Vörös Ágnes

11:05-11:35

A projekt várható társadalmi-gazdasági hasznai –
Cservári Gábor, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Kasza Gyula, Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium

11:35-12:05

Kérdések-válaszok

13:00-15:30 Workshop a projekt résztvevői számára

“A hulladék nem szemét.”
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Képek a jó hangulatú sajtótájékoztatóról
Vendégelőadóink

Vendégeink
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A sajtótájékoztató után megtartott workshopon a projekt résztvevői megbeszélték a további feladatokat,
határidőket.
A workshop képei:

TEMPUS monitoring látogatás
2009. június 18-án a Tempus iroda munkatársai – Faur Melinda (pénzügyi) és
Levanda Judit (tartalmi), valamint Dr. Bulla Miklós (szakértő) első értékelése és
monitoring látogatása.
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Workshop, Kecskemét
2009. szeptember 25-én, Kecskeméten a Kecskeméti regionális Képző Központ
szervezésében egy újabb workshopra került sor, amelynek feladata a tréningek
moduljainak véglegesítése, azok adminisztrációs és minőségellenőrző rendszerének
megalapozása és a kurzusok elkezdésének megbeszélése volt.
A modulok kidolgozásával párhuzamosan folyt a képzési program kidolgozása
is. A kecskeméti műhelymunka során véglegesített modulok alapján a képzési
program véglegesítése is lehetségessé válik, melyet a fejlesztők október hónap
közepére elvégeznek. Közben a tananyagok kidolgozása is befejeződött.

Október hó végén lebonyolódik az első kísérleti képzés, melynek különleges feladata is
van: a képzési program és a tananyagok tartalmi tesztelése, véleményezése. Az első
képzés tapasztalatai alapján – ha szükséges – elvégezzük a korrekciókat, majd a további
7 kísérleti képzés lebonyolítását.
A modulok kidolgozásával párhuzamosan folyt a képzési program kidolgozása is. A
kecskeméti műhelymunka során véglegesített modulok alapján a képzési program
véglegesítése is lehetségessé válik, melyet a fejlesztők október hónap közepére
elvégeznek.

7. oldal

W.A.S.T.E. projekt hírlevél

A tananyag és a modulok
A WASTE project „Szelektív hulladékgyűjtés és – kezelés (képzők képzése)” tananyag
az alábbi modulokból épül fel:
1. modul: 620020-01- Környezeti fenntarthatóság
A modul célja:
A modul elvégzése után a résztvevő képes lesz
o

felsorolni a legjellemzőbb környezeti terheket

o

felsorolni a globális környezeti problémákat

o

ismertetni a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyozott általános feladatokat

o

ismertetni a környezet és egészség kapcsolatát

2. modul: 620020-02 Hulladékgazdálkodás
A modul célja:
A modul elvégzése után a résztvevő képes lesz
o

felsorolni a hulladékok csoportjait, jellemezni a hulladékpiramist, és a hulladékok
által okozott környezeti terhek következményeit

o

ismertetni a polimerek újrahasznosításának/újrafeldolgozásának módját, és
magyarországi gyakorlatát

o

ismertetni az elektronikus hulladékok újrahasznosításának/újrafeldolgozásának
módját, és magyarországi gyakorlatát

o

ismertetni az alumínium hulladékok újrahasznosításának/újrafeldolgozásának
/begyűjtésének

szervezeti

módját,

a

külföldön

honos

gyakorlatokat

és

magyarországi bevezetésük gyakorlati hasznát
3. modul: 620020-03 Vállalkozás-gazdaságtan
A modul célja:
A modul elvégzése után a résztvevők birtokában lesznek annak az ismeretanyagnak,
amelyet a másodlagos célcsoportnak közvetíteniük kell, és amely a vállalkozások
megindításhoz, működtetéséhez kapcsolatos elemi jogi, költséggazdálkodás, szervezési
és tervezési ismereteket képezik.
4. modul: 620020-03 Módszertani/oktatástechnikai készségek megerősítése
A modul célja:
A modul elvégzése után a résztvevő képes lesz hatékonyan alkalmazni a modul során
elsajátított ismeret-közvetítési módszereket, oktatói fogásokat, óravezetési módokat.
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Tervek
Október végén lebonyolódik az első kísérleti képzés, melynek különleges feladata is van: a
képzési program és a tananyagok tartalmi tesztelése, véleményezése. Az első képzés
tapasztalatai alapján – ha szükséges – elvégezzük a korrekciókat, majd a további 7 kísérleti
képzés lebonyolítását.
A kísérleti képzés tapasztalatainak alapján november-december hónapokban Dombóváron
és Tiszavasváriban indulnak tanfolyamok. Ezekhez a tanfolyamokhoz a résztvevők
toborzása folyamatban van.
Az érintett régiókban élő intézményi és egyéni érdeklődők a következő címeken
érdeklődhetnek a képzésről:
Ovi Arts Oktatási központ
Óvári Vendel ügyvezető
Telefon: 06-20-3-650-450, e-mail: oviartis@gmail.com
Tiszavasvári Önkormányzata
Telefon: 42-520-505, e-mail: toth.tibor@tiszavasvari.hu.
A kurzuson részt vevő hallgatók száma limitált – 10 fő kurzusonként.
A projekt első félideje után az időközi beszámoló kidolgozását megkezdtük.

Elérhetőség
W.A.S.T.E. projekt kordinátor:
Dr. Kajári Karolina
Corvinus Egyetem-Budapest
Telefon: 36-1-482-6177
Fax: 36-1-209-0961
E-Mail: karolina.kajarik@uni-corvinus.hu
Website:
www.wasteproject.eu

Szerkesztette:Jobbágy Viktor, Radioökológiai Tisztaságért Társadalmi Szervezet

