
 

 

 

 

 

Tájékoztató a továbbképzés feltételeiről 

és egyéb tudnivalók 

 

A hulladékgazdálkodás és a fogyasztói társadalom ismeretanyagához kötődő nevelési feladatok elméleti és 

gyakorlati problémái, lehetőségei 

(akkreditált pedagógus-továbbképzés) 

 

 

A képzés alapítási engedély száma: 82/239/2012 

A képzés alapítója és indítója: Humusz Szövetség (1111 Bp., Saru u. 11.) 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01063606  

 

40 órás akkreditált pedagógus továbbképzés. A képzés során 40 kreditpont számolható el. 

 

A képzés helyszíne: Humusz Ház, 1111 Bp., Saru u. 11. 

 
Térkép: http://www.humusz.hu/humuszhaz 

Megközelítés: 

4-6-os villamossal lehet eljutni, a 4-es villamosról a Petőfi híd – budai hídfőjénél kell leszállni, és az Egry J. 

utcán keresztül lehet eljutni, a 6-os villamosról a Karinthy F. út, Budafoki út megállójától, az Egry J. utcáról 

balra lehet eljutni a Humusz Házba. 

 

A képzés tematikája: 

1. nap: A fogyasztói társadalom vesztésre áll (globális környezeti problémák) 

2. nap: Reklám – fogyasztás – hulladék összefüggései  

3. nap: Hulladékkezelés I. (hulladék típusai, szelektív hulladékgyűjtés, újrafeldolgozás, 

komposztálás)  

4. nap: Hulladékkezelés II. (hulladékártalmatlanítás módjai és problémái - hulladékégetés, 

hulladéklerakás,   veszélyes és folyékony hulladékok) 

5. nap: A hulladékmegelőzés, mint a korszerű hulladékgazdálkodás legfőbb eleme (a 

hulladékmegelőzés és az újrahasználat lehetőségei) 

 

http://www.humusz.hu/humuszhaz


 

 

 

 

 

A képzés oktatói a környezetvédelemben dolgozó vagy egyetemen oktató szakemberek és gyakorló 

környezeti nevelők: 

 Bátyi-Földesi Dóra 

Tájépítész mérnök. 2005 óta foglalkozik aktívan környezeti neveléssel.  
 

 Graczka Sylvia 

Közgazdászként végzett a Budapesti Gazdasági Főiskolán, majd a Corvinus 

Egyetemen, valamint az Óbudai Egyetemen szerzett környezetmérnöki diplomát. 16 

éves pályafutása alatt dolgozott minisztériumban, médiában, az üzleti szférában 

kommunikációs, CSR és lobbi területeken. 10 éve önkénteskedik aktívan környezet-, 

természetvédelmi és szociális civil szervezeteknél. A Humusznál  2005-ben 

önkéntesként kezdte meg a munkát. Jelenleg a Humusz elnöke és az Országos 

Környezetvédelmi Tanács civil delegáltja. 
 

 Némethné Kavecsánszki Alexandra 

Természetvédelmi mérnökként végzett Debrecenben, majd hulladékgazdálkodási 

technológusként és környezetgazdálkodási agrármérnökként a Szent István 

Egyetemen. 2007 óta foglalkozik aktívan környezeti neveléssel. Jelenleg a Humusz 

környezeti nevelője. 
 

 Dr. Munkácsy Béla 

1995 óta az ELTE oktatója. Jelenleg a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék 

adjunktusaként végez oktatási és kutatási tevékenységet az erőforrásgazdálkodás 

területén. Végzettségét tekintve biológia- földrajz szakos tanár és környezetmenedzser, 

a földtudományok doktora (PhD). A HuMuSz munkájában a kezdetektől részt vesz, 

főként különféle képzési programok kidolgozásában és lebonyolításában, valamint a 

Nulla Hulladék Programban tevékenykedik. A HuMuSz Tanácsadó Testületének tagja. 
 

 Szilágyi László 

A HuMuSz alapítója és hat évig az elnöke volt. A környezeti neveléstől a 

hulladékmagelőzési stratégián át a "kukapolitikáig" mindennel foglalkozott. Rengeteg 

kampány és akció szervezésében volt főkolompos, és azóta is rengeteget foglalkozik a 

hulladékgazdálkodással. 
 

 Szuhi Attila 

Az ELTE oktatója. 2009 óta a Humusz Tanácsadó Testületének tagja.  
 

Részvétei díj: 52. 000 Ft/ fő (az első 10 jelentkezőnek 49.000 Ft/fő, pártolói tagoknak 10% 

kedvezmény) 

 

Az összeg tartalmazza a képzésen való részvétel díját, a kötelező irodalmat, kávét, teát a szünetekben és az 

oktatási segédanyagokat. 

A képzés napjai: 2013. október 12-13., november 9-10., és november 30. 
Érkezés: 8:30-8:50 

Kezdés: 9:00 



 

 

 

 

 

A képzés időbeosztása: 

Vizsgaidőpont: a képzést követően, külön időpontban, melyet az első képzési napon egyeztetünk a 

résztvevőkkel. 

 

 

 

 

 

 

 

A továbbképzés célja:  

A hulladék egyre növekvő mennyisége és veszélyességének fokozódása napjaink mindinkább 

nyomasztó problémája, ezért az EU és hazánk jogszabályalkotói kimondták, hogy a hulladékkal 

kapcsolatos ismereteket minden oktatási intézményben tárgyalni, bemutatni szükséges. A 

továbbképzés célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel a fogyasztói társadalom és a 

hulladékgazdálkodás alapfogalmait (pl. jólét, megelőzés, stb.), illetve összefüggéseit, formálja a 

téma nevelési feladataihoz szükséges pedagógiai szemléletmódot és kompetenciákat, valamint 

olyan módszertani ismereteket nyújtson (pl. szerepjáték, multimédia, csoport játék stb.), melyek 

segítik a téma könnyebb átadását a gyerekek számára.  

 

Az előírt tartalmi követelmények: 

A résztvevő ismerje a hulladékgazdálkodás fogalmait, a reklám-fogyasztás-hulladék összefüggését 

és következményeit. Ismerje és tudja alkalmazni a fogyasztói társadalomból a fenntartható 

társadalom felé vezető út hulladékgazdálkodással kapcsolatos lépéseit a hétköznapi ember 

nézőpontjából. Legyen képes bemutatni a hulladékkeletkezés megelőzésének a lehetőségeit, a 

hulladék kezelésének és ártalmatlanításának rendszerét. Legyen képes elemezni és értékelni a 

sajtóban megjelenő különböző színvonalú hulladékgazdálkodási témájú híradásokat, írásokat.  

Legyenek módszertani ismeretei a téma továbbadására. Legyen képes módszertani játék 

kifejlesztésére.  

 

A továbbképzés teljesítésének formai követelményei:  

 Minimális részvétel a továbbképzésen: az össz. óraszám 80 százaléka.  

 A 2 db házi dolgozat elkészítése és bemutatása (1. téma: hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

módszertani játék leírása, a játék elkészítése és max. 5 perces bemutatása. 2. téma: "A" Az 

iskolában már megvalósított vagy megvalósítható hulladékmegelőzési ötletek és a reklámok 

megjelenése az intézményben c. vagy "B" A szelektív hulladékgyűjtés és az iskola c. 

dolgozatok elkészítése és bemutatása. ("A" vagy "B" témában).  

 

Napi időbeosztás

8:30-8:50 érkezés

9:00-10:30 előadás 1,5 óra

10:30-10:45 szünet 15 perc

10:45-12:15 előadás 1,5 óra

12:15-13:00 ebédszünet 45 perc

13:00-14:30 előadás 1,5 óra

14:30-14:45 szünet 15 perc

14:45-16:15 előadás 1,5 óra



 

 

 

 

 

 A csoportmunkákba, illetve a tematikai egységek végén lévő ellenőrzési feladatokba való 

bekapcsolódás.  

 Egy 60 perces írásbeli vizsga megírása az alábbi értékelési szempontoknak megfelelően: 

fogalmak pontos használata, összefüggések felismerése, módszertani ismeretek megléte, 

környezettudatos szemléletmód érvényesülése. 

 

A résztvevők tanúsítványt kapnak a tanfolyam elvégzéséről. 

 

A képzést (minimum) 12 fő jelentkezésével tudjuk elindítani. 

 

Jelentkezési határidő: 2013. október 4. 

 

Kötelező irodalom:  
Hulladék Munkaszövetség: Belefulladunk? - 3. kiadás 2009. 

(Az oktatócsomagot a képzésen minden résztvevő megkapja.) 

A sikertelen teljesítés, a programból való kimaradás, illetve visszalépés jogkövetkezményeit a 

felnőttképzési szerződés tartalmazza. 

 

Kelt: Budapest, 2013. augusztus 26. 

 

   

Némethné Kavecsánszki Alexandra 

oktatási programvezető 

drótposta: axi@humusz.hu 


