Clipma – tematika
Éghajlatvédelmi szakemberképzés
Magyarországon
1. Képzés áttekintése, témák
1.1. Időtartam
Összesen 6 nap, 64 egység, egységenként 45 perc
(összesen 48 óra, ami vagy napi 8 órát, vagy napi 10-11 egységet jelent)
Összes egység
Egységek száma egy napra
Témák
38
Ajánljuk az egységek jó
elosztását egy napon belül.
Csoportmunka, eLearning
14
Adminisztráció, szünetek
12
Összesen
64
3 alkalommal 2 napos modul.
A képzés (három modul) lebonyolítása után egy plusz egy nap: disszeminációs nap / oklevél
átadó ünnepség.
1.2. Témák
6 fő témát ölel magába a program, összesen 38 egységgel.
Minden témára van egy minimálisan teljesítendő egység meghatározva, de van 8 szabadon
felhasználható egység, minden ország a nemzeti specifikus témákra használhatja fel ezeket az
egységeket, ami természetesen kapcsolódik az éghajlatvédelem témaköréhez.
Pl. Szlovéniában a megújulók iránt nagy az érdeklődés, így a főszervezők úgy dönthetnek,
hogy két plusz egységet szánnak a megújuló energiák témakörére a kötelező 5 egységen felül.
Téma
Minimális egység
1. Alap fogalmak, tudományos és politikai
5
háttér
2. Megújuló energiaforrások,
5
energiahatékonyság
Mezőgazdaság, élelmiszerbiztonság,
5
talajvédelem
Mobilitás, regionális földhasználat tervezése 5
Projekt fejlesztés, és projektek végrehajtása
5
az önkormányzatoknál
Megoldások és adaptációs stratégiák
5
Szabadon felhasználható egységek ország8
specifikus témákra (a fent említett hat
témához kapcsolódóan)
Összesen
38

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
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Country specific curriculum in Hungary
Content of the course:
Minimal
units
1. Basic principles, scientific
and political background

2. Renewable Energy and
energy efficiency
3. Agriculture, alimentation
and soil protection

5

5

5

Effective
units
5

5

5

1. module

‐

1. Biomass heating
system
1. Possibilities in
the agriculture –
local and organic
2. Herbal garden

2. module
1‐5 Introduction to
the world of
sustainable
development
2‐3. The program in
Gömörszőlős
Renewables
3‐5. Gömörszőlős –
Fruits, composting,
organic garden

5

5. Project development and
implementation of projects
in a municipality

5

5

Free Units to spend on
country‐specific issues
corresponding to one of the
six main topics

‐

1‐3. Local ways
towards
sustainability

‐

5

1. Sustainable
tájgazdálkodás and
agriculture;
2. Local
developments
towards
sustainability in
Pannonhalma
Abbey

8

8

1‐3. Challenges
and possibilities
for the
municipalities in
the climate
protection

14

1‐6. Group work
and E‐learning
exercises

5
6. Solutions and adaptation
strategies

‐

Total number of topic units
Group work and E‐learning

Administration and breaks

‐

4‐5. ClimateStar –
Veszprém (SEA)

‐
1‐3. land‐use
planning in local and
regional level
4‐5. Soft tourism for
the sustainable
development
4. Local ways
towards
sustainability
5. Outbreaking
possibilities ‐
Snétberger Musical
Talent Center

5
4. Mobility, traffic and
regional land‐use planning

3. module

‐

3‐4. Adaptation to
the changed climate
– tasks and
possibilities of the
municipalities.

4‐5. Farmer‐wellness
– The role of
voluntary work in
sustainability

6‐7. Climate
protection initiatives
of Csalán Association
8. Situation of fair‐
trade in Hungary ‐
possibilities

38 units
14

12

12

1‐2.Registration;
3.Background and
reviewing of the of
the training;
4. Breaks

7‐10. Group work
and E‐learning
exercises
5‐6. Registration,
breaks;
7‐9. Actual things to
do concerning the
course, consultation

11‐14. Group work
and E‐learning
exercises
10. Registration,
breaks;
11‐12. Evaluation of
the training course,
certifications
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Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak
bárminemû felhasználásért.

2

Total number of units per
modules
Total number of units (all
modules)

21 units

21 units

22 units

64 units

A képzés (három modul) lebonyolítása után egy plusz egy nap: disszeminációs nap / oklevél
átadó ünnepség, ahol a résztvevők a csoport és egyéni munka eredményeit bemutatják.
Azért van szükség a 6 napon felül egy plusz egyéni/csoportmunka bemutató, disszeminációs
/díjátadó napra, mivel a képzés résztvevőinek megfelelő idő kell rendelkezésre állnia, hogy a
házi feladatot megfelelő minőségben elkészítsék.
A disszeminációs, oklevél átadó ünnepség programja a következő:

Települési utak a fenntarthatóság felé
2013. május 22. – Pannonhalma, Szent Jakab Zarándokház
(9090 Pannonhalma, Cseider‐völgy)

MEGHÍVÓ
a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség és a Reflex Környezetvédő Egyesület
műhelykonferenciájára a globális környezeti problémákra adható helyi válaszokról
Program
09:15‐10:00
10:00‐10:15
10:15‐10:30

10:30‐12:00

12:00‐12:15
12:15‐13:30

13:30‐14:30
15:00‐16:30

Megérkezés, regisztráció, Fairtrade és helyi termék büfé
Köszöntő ‐ dr. Várszegi Asztrik főapát, Pannonhalmi Főapátság
A CLIPMA Éghajlatvédelmi Szakképzés okleveleinek és a KlímaSztár 2013 díjainak
átadása – dr. Várszegi Asztrik főapát, Pannonhalmi Főapátság és Lajtmann Csaba
elnök, Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség
KlímaSztár 2013 – települési utak a fenntarthatóság felé. Tizennégy település
pályázott az Európai Klímaszövetség mintája alapján hazánkban másodszor
meghirdetett KlímaSztár felhívásra. Bemutatkoznak a díjazott települések és
projektek: Derekegyháza, Óbuda‐Békásmegyer, Pitvaros és Szeged.
Fairtrade és helyi termék büfé
CLIPMA Éghajlatvédelmi Szakképzés
A képzéssorozat bemutatása – Szabó Krisztina programvezető, Reflex Környezetvédő
Egyesület és Lajtmann Csaba elnök, Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség.
A képzés keretin belül elkészült projektötleteket ismertetik a képzés résztvevői.
Ebéd – állófogadás hazai ízekkel
Fenntartható kezdeményezések a Pannonhalmi Főapátságban ‐ A biomassza fűtőmű
és a gyógynövénykert megtekintése – Pottyondy Ákos, Pannonhalmi Főapátság

Jelentkezés
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A részvétel a rendezvényen ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Részvételi szándékát kérjük, a
klimasztar2013@gmail.com címen jelezze legkésőbb 2013. május 17‐ig a résztvevő nevének és a
képviselt önkormányzat, szervezet nevének megadásával.
Távolabbról érkező vendégeinknek 2013. május 21‐re ingyenes szálláslehetőséget biztosítunk a
találkozó helyszínén. Kérjük, hogy szállásigényét a jelentkezéskor jelezze!
A rendezvényen szeretettel látjuk az önkormányzatok és társadalmi szervezetek képviselőit!

Részletek, bővebb felvilágosítás
Lajtmann Csaba – 06 30 232 6658 – lajtmann@gmail.com
Győr, 2013. május 10.

1.3. Csoport munka és e-learning
Ezeket az egységeket a következőkre lehet felhasználni:
- az egyéni- és a csoport munka elmagyarázása
- lehetőséget adni a résztvevőknek tapasztalatcserére a csoportmunkával kapcsolatban,
megbeszéljék a találkozókat, a következő tennivalókat
- a csoportmunka eredményeinek a bemutatása, prezentáció formájában a kurzus végén
- bemutatni, elmagyarázni az e-learning eszközök használatát, a kötelező felhasználások
bemutatása
A következő csak ajánlás, a hatékony elosztás a főszervező kezében van:
-

csoportmunka, feladatok: 5 egység
A csoportmunka eredményeinek prezentációja a képzés végén: 6 egység (30-45 perc
csoportonként)
E-learning: e-learning eszközök bemutatása, instrukciók, magyarázat (3 egység)

1.4. Adminisztráció
12 egység bemutatkozásra, adminisztratív megbeszélésekre, kávé- és ebédszünetekre
használhatók. A következő elosztás csak ajánlás. A leghatékonyabb elosztás a szervezőn
múlik.
-

Üdvözlés, a napi program bemutatása a nap elején (15 perc naponta)
Kávészünet (30 perc naponta – egy szünet a délelőtti részben, egy szünet a
délutániban)
Ebédszünet (45 perc)

1.5. E-learning
Az E-learning felülettel foglalkozó rész 14 egységből áll. 2 egységet az első modulba kell
integrálni. Az E-learning felületnek a következő elemeket kell tartalmaznia:
- Fórum – ahol a résztvevők témábavágó dolgokról értekezhetnek, illetve a
házifeladattal kapcsolatban egyeztethetnek
- Feltöltés / Letöltés – A résztvevők feltölthetnek anyagokat(házifeladatot, egyéb
anyagot), illetve a szervezők feltölthetik az előadások anyagát, témábavágó egyéb
szakmai anyagokat
- Hírek – figyelmeztetések a résztvevőknek a határidőkről, egyebekről
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
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-

Rövidfilmek – a hat tematikus témához kapcsolódó rövid filmek feltöltése
Minden kétnapos modulhoz tartozik 15 kvíz kérdés, amire a résztvevőknek kell
válaszolniuk, ezzel ellenőrizve a megszerzett tudásukat
Az E-learning feladatokat otthonról is elvégezhetik a résztvevők (12 egység).
1.6. Diagram: A képzési anyag áttekintése

64 egységből áll a képzési anyag. Egy egység 45 perces.
A 64 egység három modulra osztható, három kétnapos modulra.
A képzési anyag 9 elemre osztható: 6 témakör, 8 szabadon választható egység a hat
témakörhöz kapcsolódóan, adminisztráció és szünetek illetve üdvözlések, napi bevezetések,
E-learning elmagyarázása (hogyan használható az E-learning felület?), csoport munka
(elmagyarázni miről van szó, csoportok kialakítása, munkamenet tervezése a csoportnak).
Ajánlás: az első témát lehetőleg az első napon iktassuk be, hiszen ez az alapja mindennek.
A többi témát szabadon lehet tervezni az időben.
Ha adminisztrációra, szünetekre több idő kéne, lehetséges, de a 38 egységnek (6 témáról) és
14 csoportmunkás, E-learninges egységnek meg kell lennie, tehát azon felül lehet növelni a
képzés időtartamát több szünettel.
1.7. Oktatási módszerek
Aktív tanulás: aktívvá tenni a tanulót az egész tanulási folyamatban. A tanulást próbáljuk
tanuló centrikussá tenni. Például a csoportmunka segíti, rákényszeríti a tanulókat az aktív
részvételre, ezzel segítve, hogy a tanulók gyakorolják az együttműködési technikáikat, mint
az együttműködés, megbeszélés, kérdésfeltevés, vita.
Ajánlott módszerek:
-

Brainstorming – ötletbörze – spontán ötletelés egy adott problémával, kérdéskörrel
kapcsolatban
http://en.wikipedia.org/wiki/Brainstorming

-

Mind map: http://e.wikipedia.org/wiki/Mind_map

-

Google Earth: különböző forgatókönyvek az éghajlatváltozásról, különböző megoldási
lehetőségek az adaptációra, a következmények enyhítésére.

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
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-

Google Earth video túra Kofi Annannal, aki elmagyarázza az éghajlatváltozás hatásait.

-

Metaplan technika – ötletgyűjtés speciális módszere csoportmunkára.
http://en.wikipedia.org/wiki/Role-playing_game

-

Interaktív kvíz, kérdőív

-

Brit parlamentáris stílusú vita (5-6 perces beszédek)

-

Jigsaw stratégia egy hatékony tanítási módszer, amely bátorítja az odafigyelést,
interakciót, az együttműködést (mindenki részt vesz a tevékenységben). A módszer
négy képességet vesz igénybe egyszerre: olvasás, beszéd, odafigyelés, írás.

-

http://www.jigsaw.org/steps.htm

-

World Café dialógus …

-

Open-space technológia

2. TÉMÁK
2.1. Alapfogalmak, tudományos és politikai háttér
Modul mérete
Modul célja, leírása

Előtanulmányok /
előfeltételek
Tartalom

Minimum 5 egység
Alapvető éghajlatvédelemmel összefüggő fogalmak átadása
nemzeti és nemzetközi szinten, környezetvédelmi programok,
kapcsolódó törvényi háttér, szemléletformáló intézkedések
sikeres végrehajtása érdekében az érintett önkormányzatoknál.
Alapfogalmak elsajátítása előadások, csoportos beszélgetések,
e-learning eszközök segítségével. Esettanulmányok is
segíthetnek az alapfogalmak megértésében.
Ez a rész lehetőséget nyújt abban, hogy alapvető
kommunikációs, képességet sajátítsunk el az éghajlatvédelmi
témák terén.
nincs
-

tudományos alapok a éghajlatról, időjárásról, üvegház
hatás
éghajlattal és energiával kapcsolatos EU-s célok, EU
irányelvek
EUs országok csökkentési céljai 2012-ig
kibocsátás-kereskedelmi rendszer 2012 után
UN-FCCC éghajlatvédelmi egyezmény
IPCC Intergovernmental panel on climate change –
Kormányközi egyezmény az éghajlatvédelemről
Kiotói Egyezmény 2008-2012 (mechanizmus, jelenlegi
lépések)
Nemzeti intézkedések Kiotóval és az EU-s irányelvekkel
kapcsolatban, nemzeti éghajlatvédelmi stratégia
Nemzeti éghajlatvédelmi program az
energiahatékonyság és a megújulók érdekében

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
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-

Koppenhága, Durban

Alap kompetenciák és tanulási eredmények
Alap kompetenciák
Tudományos háttér
megértése, az éghajlat és a
széndioxid koncentráció,
hazai és nemzetközi
széndioxid kibocsátások
Jogi háttér, nemzeti,
nemzetközi, európai szintű
intézkedések és célok
Az éghajlatvédelem
alapfogalmainak a
megértése, az üvegház
hatás tudományos
magyarázata, különbség a
természetes és antropogén
üvegházhatású gázok
között
A különböző éghajlati
forgatókönyvek és
modellek megismerése,
erősségek, gyengeségek,
jövőbeli trendek
Annak a megértése, hogy
a technikai, szociális és
szemléletformáló
tevékenységeket össze kell
hangolni.
Az adaptációs és
stabilizációs módszerek
megismerése, lehetőségek,
veszélyek (pl. IPCC
beszámoló), az enyhítés,
illetve az adaptációs
forgatókönyvek becsült
költségei
Alapvető fogalmak a geoengineering-ről (előnyök,
hátrányok), ökológiai
lábnyom fogalma

Tanulási eredmények
A résztvevőnek képesnek kell lennie a következőkre
Elmagyarázni az éghajlatváltozás, a globális felmelegedés
hatásait, elmondani a legfőbb üvegház gázokat, a legjelentősebb
nemzeti és nemzetközi kibocsátásokat
Felismerni a törvénykezéseket nemzeti, nemzetközi, európai
szinten az éghajlatvédelemhez kapcsolódó projektek
tekintetében
Felismerni az éghajlatvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket
a következő területeken: megújulók, energiahatékonyság,
mobilitás, tömegközlekedés, közintézmények, táplálkozás, talaj,
mezőgazdálkodás, zöld beszerzés

Elmagyarázni a fontos intézkedéseket az érintett közösségnek

Szemléletformálásra kell használni a stratégiákat, illetve hogy
integráljuk a releváns döntéshozókat (stakeholderek)

Sikeresen megvalósítani éghajlatvédelmi intézkedéseket az
adott önkormányzatnál.

Analizálni a közösség ökológiai lábnyomát, intézkedéseket
megfogalmazni

2.2. Megújulók, energiahatékonyság
Modul mérete
Modul célja, leírása

Minimum 5 egység
Nemzeti, nemzetközi, európai irányelvek
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Előtanulmányok,
előfeltételek
Tartalom

energiahatékonysággal és megújulókkal kapcsolatban,
szemléletformáló intézkedések, jogi alapok, amellyel energiát
lehet megtakarítani a közösségekben, önkormányzatoknál.
Az alapok elsajátítása előadásokon, csoportos megbeszéléseken
és e-learning eszközökön keresztül történik. Ezen kívül további
eszközök: jó példák meglátogatása, esettanulmányok,
kirándulások
2.1. Téma: Alap fogalmak, tudományos és politikai háttér
-

Megújulós irányelvek EU szinten, EU irányelvek
Nemzeti program energiahatékonyságra, megújulókra
A Környezetvédelmi minisztérium (vagy hasonló) céljai
Szabványok
Helyi intézkedések megújulók, energiahatékonyság
tekintetében
A különböző megújuló energiaforrások bemutatása
Megújulók, energiahatékonyság, energia megtakarítási
intézkedések a (köz)épületek tekintetében
Építészeti háttér: felújítás, építkezés
Felújítási gyakorlatok, szigetelés
Fűtés és vízellátás a (köz)épületekben
Közvilágítás
A középületek, egyéb épületek energia indexe, energia
mérlege
Energiatudatos életmód
Energiatakarékosság otthon
Együttműködő partnerek
Hálózati tevékenységek gazdasági szereplők, civilek és
regionális képviselők között
Pénzügyi támogatások, pályázatok az önkormányzatok
számára
Tanácsadási struktúrák az önkormányzatok részére
Önkormányzati jó példák, sikertörténetek előadása

Alap kompetenciák és tanulási kimenetek
Alap kompetencia
Megérteni a tudományos
hátterét a különböző
megújulóknak,
energiahatékonyságnak
Tudni a jogi hátteret,
megújuló energiás célokat,
intézkedéseket nemzeti és
európai szinten egyaránt
Megérteni a megújulók és
energiahatékonyság alapvető

Tanulási eredmények
A résztvevőnek képesnek kell lennie a következőkre
Elmagyarázni a megújulók előnyeit, az energiahatékonyság
hatásait
Felismerni az európai és nemzeti intézkedéseket,
törvénykezéseket a megújulókkal és energiahatékonysággal
kapcsolatban
Felismerni az energetikai tevékenységek lehetséges
területeit a megújulók, energiahatékonyság, megtakarítás

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak
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fogalmait a (köz)épületek
tekintetében.
Megújuló elektromosság
lehetőségei, előnyök,
hátrányok, jövőbeli trendek
Energiatudatos életmód
módszerei, energiamegtakarítási intézkedések
otthon
Tudni a hazai hálózati
tevékenységekről gazdasági
szereplők, civilek és
regionális képviselők között
Megérteni a pénzügyi
támogatási sémák, pályázati
rendszerek működését
Megérteni a technikai,
szociális és szemléletformáló
intézkedések közti összhang
fontosságát
Megismerni a létező jó
példákat, sikertörténeteket a
környéken

tekintetében, (köz)épületek felújítása, szigetelése, energia és
áramellátás, fűtési lehetőségek, vízellátás, közvilágítás…
ezekkel kapcsolatos jelenlegi intézkedések az adott
közösségben
Megújuló áramellátás lehetőségei, módszerei a közösség
számára
Prezentálni az energia-hatékony életmódot,
szemléletformálás a közösségben
Felhasználni a hálózati stratégiákat a releváns
„stakeholderek” bevonásával.
Megosztani a lehetőségeket a releváns döntéshozókkal,
támogatni a sémák felhasználását a projekt tervezésében
A stratégiákat hasznosítani a szemléletformálásban, és
integrálni a releváns döntéshozókat a tevékenységekbe
Sikeresen véghezvinni megújulós, energiahatékonysági
intézkedéseket az önkormányzatnál

2.3. Mezőgazdaság, élelmezés, talajvédelem
Modul nagysága
Modul célja, leírása

Előtanulmányok,
előfeltételek
Tartalom

Minimum 5 egység
Cél, hogy a résztvevők megértsék a talajvédelem alapvető
fogalmait, ismerjék a bioüzemanyagok előnyeit, hátrányait,
megértsék az összefüggést a talajvédelem és az
éghajlatvédelem között helyi és globális szinten egyaránt.
Sikeres intézkedések az ökológiai gazdálkodásból és
méltányos kereskedelemből származó termékek beszerzése
terén, sikertörténetek, jó példák bemutatása, kirándulások.
Ez az egység lehetőséget biztosít továbbá
2.1. Téma: Alap fogalmak, tudományos és politikai háttér
-

A talajvédelem és az éghajlatvédelem összefüggései
Talaj: különböző fajták, természetes funkciók,
összetevők
Zöld trágyázás: funkciók, előnyök
Komposztálás: funkciók, előnyök
Mezőgazdaság és üvegházgázok kibocsátása
A szintetikus trágyázás és a szerves trágyázás
összehasonlítása
Az állatállomány etetése, takarmánynövények –
környezetbarát megoldások

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak
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-

-

Európai Talaj- és Klímaszövetség, nemzeti ajánlások
és tevékenységek
Zöld beszerzés - Ökológiai gazdálkodásból illetve
méltányos kereskedelemből származó termékek
beszerzése nemzeti és regionális szinten, jogi háttér, a
helyi önkormányzatok feladatai
Ökológiai gazdálkodásból származó termékek:
előnyök, lehetőségek, veszélyek, szabványok
A méltányos kereskedelem alapelvei
Élelmiszerekkel kapcsolatos kibocsátásmérő
rendszerek
Bioüzemanyagokkal kapcsolatos háttéranyag,
veszélyek
Bioüzemanyagok kötelező összetétele EUs és
nemzeti szinten

Alap kompetenciák és tanulási eredmények
Alap kompetenciák
Megismerni az Európai
Talaj- és Klímaszövetség
ajánlásait, tevékenységeit,
illetve a nemzeti
tevékenységeket a
témában
Megérteni a talajvédelem
és az éghajlatvédelem
összefüggéseit
Ismerni a talajfajtákat, a
talaj összetevőit, állatok
tartásának,
takarmánynövények
ismerete – környezetbarát
megoldások, a
földhasználat növelése és
lehetséges csökkentési
intézkedések
Ismerni az ökológiai
gazdálkodás, méltányos
kereskedelem hátterét, a
közbeszerzések alapvető
sajátosságait, helyi
önkormányzatok
feladatait. Ismerni a
nehézségeket azzal
kapcsolatban, hogy a
beszerzéseknél vegyék
figyelembe a

Tanulási eredmények
A résztvevőnek képesnek kell lennie a következőkre:
Felismerni a nemzeti ajánlásokat, tevékenységeket,
kapcsolatba lépni a releváns hivatalokkal és
szolgáltatásokkal, amelyek az önkormányzatokat segítik a
helyi szintű szemléletformálás érdekében.
Elmagyarázni a talajvédelem és az éghajlatvédelem
összefüggéseit.
Elmagyarázni a bioüzemanyagokkal kapcsolatos
háttéranyagot, a termények típusait, a bioüzemanyagok
kötelező összetétele nemzeti és EUs szinten.
Érvelni a biüzemanyagok veszélyeiről az esőerdőkre és az
őslakos emberekre nézve, a bioüzemanyagok lehetőségei.

Ajánlásokat megfogalmazni, kifejleszteni azt, hogy a
beszerzéseknél vegyék figyelembe a környezetvédelmi és
szociális aspektusokat is az önkormányzatoknál.

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak
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környezetvédelmi és
szociális aspektusokat is,
illetve az ezzel
kapcsolatos lehetőségeket.
Az ökológiai
gazdálkodásból és
méltányos
kereskedelemből
származó termékek
nemzeti szinten.
Megérteni a méltányos
kereskedelem
alapfogalmát, bizonyos
termékek termelésének
földrajzi régióját ismerni.
Hogyan folyik a termelés,
pl milyen a munkások
helyzete. A méltányos
kereskedelmi modell
ismerete.
Ismerni az
élelmiszertermelés
energiaigényét és az abból
származó kibocsátásokat
globális szinten.

Érvelni az élelmiszertermeléssel kapcsolatban a fejlődő és a
gazdagabb, fejlett országokban. Elmagyarázni a
munkakörülmények közötti különbségeket a fejlődő és a
fejlett országokban.
Kialakítani ajánlásokat, akció programokat az
önkormányzatok számára közbeszerzésre, amely a méltányos
kereskedelmet illetve ezzel kapcsolatos szempontokat is
tartalmaz.

Elmagyarázni a nemzetközi és a globális mezőgazdasági
összefüggéseket, az élelmiszertermelés energiaigényét és az
abból származó kibocsátásokat globális szinten és ezek
következményeit.
Kritikusan szemlélni a élelmiszertermeléssel kapcsolatos
kibocsátás mérési módszereket és az élelmiszertermelés
globális összefüggéseit.
Érvelni az élelmiszertermelés globális összefüggéseinek
előnyeiről, hátrányairól a fogyasztó illetve az éghajlat
szempontjából.
Kifejleszteni ajánlásokat üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentésére a mezőgazdaságban.
Előterjeszteni környezetbarát megoldásokat az állatok
takarmányozása és a takarmánynövények termesztésével
kapcsolatban.

2.4. Mobilitás, közlekedés és regionális földhasználat tervezése
Minimum 5 egység
A modul célja, hogy a résztvevők megértsék a közlekedésből
származó kibocsátások és a regionális területhasználattervezés hatásait az éghajlatra. További cél, hogy a
résztvevők ki tudjanak fejleszteni stratégiákat a közlekedési
problémákra a régiójukban és fenntartható közlekedési
módszereket tudjanak bemutatni.
Az alapfogalmakat a résztvevők előadások, csoportos
megbeszélések illetve egy e-learning eszköz formájában
kapják meg. Továbbá esettanulmányok és sikertörténetek
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
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Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak
Modul mérete
Modul célja és leírása

bárminemû felhasználásért.

Előtanulmányok /
előfeltételek
Tartalom

bemutatásával egészül ki az oktatás.
2.1. Téma: Alap fogalmak, tudományos és politikai háttér
-

-

-

a közlekedésből eredő kibocsátás hatásainak a
éghajlatra és emberi egészségre gyakorolt hatásai –
tudományos háttér; statisztikai adatok a forgalomból
származó kibocsátásról
közlekedési koncepciók, statisztikai adatok és
háttéranyag a pozitív éghajlati mérleget okozó
közlekedési formákról (gyaloglás, biciklizés)
Városi és regionális területhasználat tervezés
(regional land-use planning) és a közlekedésre
gyakorolt hatásai, illetve az önkormányzat
költségeire gyakorolt hatások (pl. szennyvíz rendszer,
közvilágítás, áramellátás, közutak fenntartása)
A közlekedés tervezésének szociális szempontjai
Lehetőségek önkormányzatok számára, hogy aktívvá
váljanak, kifejlesszenek és végrehajtsanak
stratégiákat a közlekedésből eredő kibocsátások
csökkentésére, a közlekedés fenntartható
módozatainak tervezésének a támogatása,
előmozdítása

Alap kompetenciák és tanulási eredmények
Alapkompetenciák
Tanulási eredmények
A résztvevőnek képesnek kell lennie a
következőkre:
Megérteni a közlekedésből eredő széndioxid Elmagyarázni a közlekedésből eredő
kibocsátások tudományos hátterét és
kibocsátás hatásainak az éghajlatra és emberi
statisztikai adatokat is tudni ehhez
egészségre gyakorolt hatásait felhasználva a
kapcsolódóan.
statisztikai adatokat a forgalomból származó
kibocsátásról
Megérteni a különböző közlekedési
Elmagyarázni a különböző közlekedési
koncepciók és a pozitív éghajlati mérleggel
koncepciókat.
rendelkező közlekedési formákra.
Megérteni a közlekedésből eredő kibocsátás
Felismerni a fenntartható közlekedési módok
és a fenntartható közlekedés összefüggéseit
pozitív hatásait.
(elősegíteni a tömegközlekedést, biciklis,
Elmagyarázni az önkormányzatoknak,
gyalogos közlekedést és a közlekedés új
regionális döntéshozóknak, hogy mik a
formáit).
fenntartható közlekedés előnyei.
Megérteni a városi és regionális
Felismerni a területhasználat, az
területhasználat tervezés alapelveit és a
energiafelhasználás növekedése és a
közlekedésre gyakorolt hatásait, illetve az
önkormányzati plusz költségek közötti
önkormányzati plusz költségeit ezzel
összefüggéseket.
kapcsolatban (expels s. content outline),
Felismerni a közlekedés, lakásépítések,
továbbá megérteni az alapelveket az
energiafelhasználás, önkormányzati
önkormányzati energia igénnyel és a globális költségek hatásait.
energiaigénnyel kapcsolatban.
Felismerni a területhasználat problémáit
lakásépítéssel és közlekedéssel kapcsolatban.
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak
bárminemû felhasználásért.

12

Kifejleszteni fenntarthatósági megoldásokat
az önkormányzati kihívásokra a lakhatás és a
közlekedés területén.
Ismerni a közlekedésből eredő kibocsátás
csökkentésének fenntartható stratégiáit,
annak kifejlesztését és megvalósítását
egyaránt.

Bevonni a releváns döntéshozókat a
stratégiák kifejlesztésébe, az önkormányzati
intézkedések sikeres megvalósításába.
Ajánlások kidolgozása, a stratégiák sikeres
megvalósítása, amelyek a közlekedésből
adódó kibocsátásokat csökkentik a régióban,
illetve elősegítik a fenntartható közlekedési
formák illetve a regionális terület-használat
elterjedését.

2.5. Projekt fejlesztés és projekt végrehajtás az önkormányzatoknál
Modul mérete
Modul célja és leírása

Előtanulmányok /
előfeltételek
Tartalom

Minimum 5 egység
A modul célja, hogy a tanulók képesek legyenek tervezni,
fejleszteni és végrehajtani éghajlatvédelmi projekteket
önkormányzatoknál vagy helyi szinten (különböző
témakörökben, mint pl. megújuló energiaforrások,
energiahatékonyság, közlekedés, talajvédelem, stb.)
Továbbá a tanulóknak ismerniük kell a marketing,
kommunikáció, kommunikációs intézkedések alapfogalmait,
csakúgy, mint a szemléletformálás, kampányolás és PR
stratégiák alapjait az önkormányzatokra összpontosítva.
Az alapfogalmakat előadások, gyakorlatok, esettanulmányok
és e-learning elemekkel adjuk át a tanulóknak.
A modul lehetőséget teremt a tanulók számára, hogy
alapvető kompetenciát sajátítsanak el a projekt menedzsment
és a kommunikáció területén.
2.1. Téma: Alap fogalmak, tudományos és politikai háttér
-

projekt menedzsment alapjai (projekt tervezés, célok,
célcsoportok, lépések és mérföldkövek, költségvetés
tervezés és projekt finanszírozás)
döntéshozók, érdekelt felek bevonása a projektekbe
veszélyek, siker- és hibafaktorok
kutatás a környezetvédelmi projektekre fókuszálva
A marketing alapjai: motivációk és szükségletek,
szemléletformálás és kommunikáció
PR stratégiák
Kommunikációs stratégiák
Kampány stratégiák
Vita stratégiák
A reklámozás természete (praktikus példák, reklámok

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
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-

elemzése)
A környezetbarát attitűd elmélete, szemléletformálás
Normák és befolyásoló tényezők
Életstílusok
Emancipáció
Hálózatépítés – stratégiák
A társadalmi csoportok átalakításának fázisai
Az átalakítási folyamatok végrehajtása

Alap kompetenciák és tanulási eredmények
Alap kompetenciák
Ismerni a projektfejlesztés alapjait az
önkormányzatoknál / helyi szinten.
Ismerni a projektvégrehajtás alapjait, lépéseit
önkormányzatoknál / helyi szinten.
Ismerni a projekt menedzselés alapjait
önkormányzatoknál / helyi szinten.
Megérteni a marketing, PR, kommunikáció,
szemléletformálás, kampányszervezés
alapelveit az éghajlatvédelem tekintetében.
Megérteni a társadalmi csoportok
átalakításának fázisait.

Tanulási eredmények
A résztvevőnek képesnek kell lennie a
következőkre:
Beazonosítani a helyi, önkormányzati szintű
igényt az éghajlatvédelmi projektekre és
sikeresen kifejleszteni éghajlatvédelmi
projekteket.
Sikeresen megvalósítani projekteket helyi
szinten az éghajlatvédelem témakörében.
Sikeresen felügyelni a projektet a projekt
befejezéséig.
Felismerni a stratégiák sorát, és kiválasztani
a megfelelő intézkedéseket.
Különböző önkormányzati, helyi
döntéshozók bevonása a projektekbe, az
éghajlatbarát attitűd kialakításába.

2.6. Megoldások és adaptációs stratégiák
Minimum 5 egység
Modul mérete
A modul célja, hogy a tanulók megértsék, hogy az
Modul célja és leírása
éghajlatváltozásnak milyen hatásai vannak a nemzeti és a
globális gazdaságra adaptációs stratégiákat tudjanak
kifejleszteni az önkormányzatok számára.
Az alapokat előadásokon és csoportmunkán keresztül
juttatjuk el a tanulókhoz. Az alapelveket továbbá
esettanulmányokon keresztül illusztráljuk. Ez az egység
lehetőséget nyújt, hogy a résztvevők alapvető
kompetenciákat sajátítsanak el a problémamegoldás terén.
2.1. Téma: Alap fogalmak, tudományos és politikai háttér
Előtanulmányok /
előfeltételek
- Gazdasági háttértudás, globális energiaválság,
Tartalom
gazdasági válság (olaj, gáz), éghajlatváltozás, az
éghajlatváltozásból adódó félelmek, klímapolitika
Koppenhága után, Kiotói célok és nemzeti helyzet,
globális fejlesztések, mint: az időskorú népesség
számának növekedése, migrációs ciklusok, a
fizetések közötti különbségek a lakosság körében, a
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak
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-

lakosság legszegényebb 80%-a; technikai innovációs
stratégiák, EU stratégiák 2020-ig, G-20 célok 2050ig, kompatibilis energetikai rendszerek, a szén utáni
társadalom, a nemzeti helyzet kihívásai, globális
perspektívák és a nemzeti és regionális valóság;
oktatás, politika és gazdaság;
Az éghajlatvédelemhez való alkalmazkodás nemzeti
szinten
Nemzetközi és EUs stratégiák: kibocsátás
kereskedelmi rendszerek és jogi keretek, EU célok
2020-ig, CO2 menedzselés
Nemzeti stratégiák: nemzeti támogatási sémák
éghajlatvédelmi tevékenységekre, nemzeti kibocsátás
kereskedelmi jegyzék
Regionális stratégiák: támogatási sémák
éghajlatvédelmi tevékenységekre
önkormányzatoknak, regionális tanácsadási
lehetőségek

Alap kompetenciák és tanulási eredmények:
Alap kompetenciák
Tanulási eredmények
A résztvevőnek képesnek kell lennie a
következőkre:
Megérteni a gazdaság, a globális
Érvelni az önkormányzatnál az EU 2020-ig
energiakrízis, a gazdasági válság hátterét,
szóló stratégiájáról, a G-20 céljairól 2050Európai energia válságot, éghajlatváltozás, ig, a globális perspektívákról és a nemzeti
klímapolitika Koppenhága után, Kiotói
valóságról.
célok és nemzeti helyzet, globális
Dolgozni a sikertörténetekkel, jó példákkal.
fejlesztések
Ismerni az adaptációs stratégiák különböző Megtervezni egy önkormányzati,
kapacitásait és kritériumait minden
adaptációs stratégia koncepcióját.
szektorban, az éghajlatvédelemmel
Partnereket találni a projekt
kapcsolatban: vízgazdálkodás,
megvalósításához.
mezőgazdaság, közlekedés, infrastruktúra,
területhasználat, fűtés, stb.
Megérteni a kibocsátás kereskedelmi sémák Elmagyarázni a kibocsátás kereskedelmi
hátterét, az éghajlat és energiapolitika
sémákat, a CO2 menedzsmentet és az EU
illetve a globális CO2 kibocsátás
célokat.
összefüggéseit.
Ismerni az Európai és nemzeti
Sikeresen bevonni polgármestereket,
klímaszövetséget és egyéb
regionális döntéshozókat a projektekbe, és
éghajlatvédelemmel foglalkozó hálózatokat, bevonni őket a hálózati munkába
szervezeteket.
(beléptetni őket a szövetségbe)
Ismerni a nemzeti és regionális stratégiákat, Hasznosítani a nemzeti és regionális
a pénzügyi támogatások rendszerét az
stratégiákat, hogy éghajlatvédelmi
éghajlatvédelmi intézkedésekkel
intézkedéseket hozzanak egy
kapcsolatban.
önkormányzatnál.
Felhasználni a meglévő pénzügyi és a
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak
bárminemû felhasználásért.
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finanszírozás egyéb eszközeit a
tevékenységek megvalósítására az
önkormányzatoknál.
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3. Csoportmunka és egyéni munka
3.1. Csoportmunka és 3.2 egyéni munka
Egy előadás használható fel a csoport munka feladatainak a bemutatására. A kidolgozandó
feladatot kell bemutatni a résztvevők számára. 3-4 főből álló csoportokat kell alkotni,
akiknek a lenti kritériumokat kell együttes erővel teljesíteniük. A résztvevőknek megfelelő
időt kell rendelkezésre bocsátani az együttműködésre, a közösen kiválasztott feladatok
megbeszélésére. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük az együttműködést, lehetőleg a
csoportokat úgy alakítsuk ki, hogy egy régióból jövő emberek legyenek együtt. A
csoportmunka célja, hogy a résztvevők a képzésen elhangzott elméletet aktívan
megbeszéljék és gyakorlatba legyenek képesek átültetni. A csoportmunka révén a
résztvevők megtanulják, hogyan tudnak függetlenül, önszerveződő módon dolgozni,
közösen kell kidolgozniuk a kapott feladat tartalmi és vizuálisan megjeleníthető részét,
amelyet majd együtt kell prezentálniuk. A képzés utolsó napján minden csoport előadja a
kapott feladat megoldását, az eredményeket a többi résztvevőnek és szervezőknek.
Minden prezentációt feltöltünk majd az e-learning felületre, ahonnan mindenki számára
elérhetővé válik az anyag letölthető formában.
Feladatok leírása
Csoportok kialakítása: 3-4 fős csoportok, otthon egyénileg is dolgoznak rajta.
Témák: 2 kidolgozandó téma ajánlása, ezekből lehet választani
Eredmények: A díjátadó ünnepségen a résztvevők prezentálják a kidolgozott feladatot a
többi résztvevőnek PowerPoint prezentáció formájában.
Két lehetséges feladat:
- az adott önkormányzat energia önrendelkezése
- az adott önkormányzat élelmiszer önrendelkezése
A szervezők segítségképpen egy adatlapot készítették, amely sorvezetőként szolgál a
CLIPMA – Éghajlatvédelmi szakképzés résztvevőinek a képzési programhoz kapcsolódó
projektfejlesztés elvégzéséhez. A képzésen kötött szóbeli megállapodás alapján a települések
energia és élelmiszer önrendelkezéséhez kapcsolódóan segítenek a szervezők feltárni az
adottságokat és lehetőségeket.
Az adatlap 3 részből áll:
I. A települési adatok áttekintése, vizsgálata az éghajlatvédelem szempontjából;
II. Stratégiai irányok, lehetőségek a helyi fenntarthatóságért;
III. Projektötlet ismertető
A csoportmunkát/egyéni munkát a harmadik modul (harmadik kétnapos képzés) előtt kell
leadnia. A feladatot a képzés szervezői, szakértői ellenőrzik és minden résztvevő visszajelzést
kap a képzés befejezése előtt. Ha a feladat nem teljes, vagy hibás, akkor a szakértők
rávilágítanak minden hiányosságra, amelyeket a résztvevőnek pótolni kell. Ez azt jelenti,
hogy mindenkinek egy javított házi feladatot kell prezentálnia. Nincs osztályozás. Minden
házi feladat felkerül az e-learning felületre letölthető formában kivéve, ha valaki nem
engedélyezi a feladata feltöltését.
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak
bárminemû felhasználásért.
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Formátum – irányvonalak
Borító: A projekt címe
A résztvevő neve
Méret, kiterjedés: 8-10 oldal (képekkel együtt)
Fejezet: Ariel 12 betű, fekete
Szöveg: Ariel 11 betű, fekete
Fejléc: balra: családi-, keresztnév, jobbra: oldalszámok
Tartalomjegyzék: Név, cím:….
Beadás: Határidő: ….
Kérjük, hogy küldje el az egyéni feladatot pdf formátumban (ne legyen több 5 MB-nál) a
következő email címre:…….@hushfush.hu
4. A csoportmunka/egyéni munka eredményeinek az előadása és oklevél átadó
ünnepség
A képzés végén, egy plusz disszeminációs /oklevélátadó nap keretében a csoport
prezentálja a csoport feladatának / egyéni feladatok eredményeit a többi résztvevő és a
képzés szervezői és szakértői számára.
A csoportmunkát minden résztvevő számára elérhetővé kell tenni az e-learning felületen
is. A prezentációk segítenek, hogy a résztvevők tapasztalatokat szerezzenek a többi
önkormányzattól az ő választott témájukkal kapcsolatban. Más lépéseket, más
megoldásokat hallhatnak az adott problémákkal kapcsolatban. Az előadások végén a
szabad vita, megbeszélés során visszajelzéseket kaphatnak a saját feladatukkal,
megoldásukkal kapcsolatban.
Minden résztvevő oklevelet kap a képzés sikeres teljesítése után (a képzési idő 75% -án
való részvétel alapfeltétel). Az oklevél átadása ünnepélyes formában történik, az
ünnepségen részt vesz a képzés fővédnöke, a releváns minisztériumok (pl.
Környezetvédelmi Minisztérium) képviselői, a képzés szervezői, partnerei, szakértői.
Fotók készítése: marketing.
Magyarországon a csoportmunka / egyéni munka prezentálása és az oklevélátadás egy
napon történik.
Azért van szükség a 6 napon felül egy plusz egyéni/csoportmunka bemutató,
disszeminációs /díjátadó napra, mivel a képzés résztvevőinek megfelelő idő kell
rendelkezésre állnia, hogy a házi feladatot megfelelő minőségben elkészítsék.

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
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