
A továbbképzés megnevezése: A fogyasztói társadalom igényeinek kielégítése környezetbarát 

módon - szakmai és módszertani képzés pedagógusoknak 

Szervező neve: Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.  
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0325-04  

Alapítási engedély szám: 23/176/2015  

Alapító neve: Soter-Li e Oktatási, Tová képző és Szolgáltató Kft.  
 

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 06. 19. 

Foglalkozási órák száma: 30  

A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami 

A továbbképzés célja:  

- A él soport kellő szak ai és gyakorlati tudással re delkezze  a kör yezetvédele  és a fogyasztói 
társadalom igényeinek kapcsolatáról. 

- Átfogó módon ismerje meg a civilizáció környezetkárosító hatását. 

- Alakítsa ki az életkori sajátosságok ak egfelelő kör yezettudatos agatartást, erősítse eg a 
gyermekekben a természet közeliségét. 

- Összefüggésekben lássák meg a fogyasztói társadalom igényeit, annak környezetükre- és a 

természetre gyakorolt hatásait. 

- Összefüggéseiben értsék meg az ipar és a közlekedés Földre gyakorolt globális hatását. 

- A szak ai tudást játékos ódo  és a oder  elvárások ak egfelelőe  alkal azzák a napi 

pedagógiai munkában. 

A program tartalmának rövid ismertetése:  

A környezetünk védelme napjainkban a legfo tosa  feladatok közé őtte ki agát. Képzésü k sorá  
a pedagógusok megismerik a környezetvédelem alaptéziseit, fontosságát, a modern környezeti 

nevelés alappilléreit; képesek lesznek párhuzamot vonni a fogyasztói társadalom és a 

környezetvédelmi problémák között. 

 

A tová képzést az élettele  kör yezeti té yezők egis erésével kezdjük, glo ális átteki tjük 
Földünk legaggasztóbb környezeti problémáit, ezeknek okát és számba vesszük a lehetséges elhárító 

intézkedéseket. Foglalkozunk a kommunális és az ipari környezeti szennyezésekkel, havária 

helyzetekkel, ennek rövid és hosszú távú következményeivel. Különös figyelemmel foglalkozunk 

környezetbarát eljárásokkal, energiatakarékossággal, hulladékgazdálkodással, alternatív 

energiaforrásokkal.  

 

Programunk a fogyasztói társadalom környezetre gyakorolt hatását is vizsgálja. Megismertetjük a 

külö öző országok fogyasztási szokásait, e ergiaigé yét, rávilágítu k a fejlődő és a fejlett országok 
energiapazarló magatartására, megoldásokat keresünk a fenntartható fejlődés állapotá ak 

egőrzésére és egtartására, rávilágítu k a iodiverzitás fo tosságára. Célu k az, hogy az 
elsajátított ismereteket a pedagógusok a mindennapi munkájukban alkalmazni tudják; módszertani 

segítséget nyújtunk a pedagógusoknak, hogy a környezeti nevelést milyen módon építsék be a 

külö öző szakterületeke  tevéke ykedő kollégák, illetve, hogy a szakköröket, ta ul á yi 
kirándulásokat hogyan építsék fel. 



 

A záró számonkérés módja: minimum 4 oldalas projektterv készítése, 12-es etű érettel, ,  
sorközzel, a ta folya  zárását követő  héte  elül. A eküldés elektro ikus ódo  az oktató ak 
történik. A projekttervnek tartalmaznia kell egy óratervezetet környezetvédelmi témakörben, ami 

lehet szaktantárgyi -, osztályfő öki-, szakköri óratervezet, vagy projekt nap, illetve projekt hét 

óratervezete. Az óratervezetnek szakmai, tartalmi és formai szempontból meg kell felelnie a 

i de kori pedagógus i ősítési eljárás a  elfogadott irá yadó óratervezet i tájá ak. 
 

Értékelési szempont:  

A projektterv összeállításának tudatossága; szakmai, módszertani tartalma; 

életkori sajátosságok és szo iális helyzetek figyele e vétele. Mi ősítés: Jól egfelelt % -tól), 

megfelelt (50%-tól), ne felelet meg (49% alatt).  

A ta úsítvá y kiadásá ak feltétele a dolgozatok idő e  törté ő eérkezése, i ősége, vala i t a 
képzésen való jelenlét minimum 90%-os teljesítése. 

Az előírt tartalmi követelmények:  

- A résztvevő átlátja, is eri a kör yezetvédele , ter észetvédele  súlypo ti szerepét és az ezzel 
kapcsolatos nevelési feladatok fontosságát a pedagógiai folyamatokban.  

- A résztvevő legye  képes egis ertet i a ta ulókkal azokat a ódszereket, a elyekkel 
könnyíthetik a környezeti terheket. 

- Legyen képes megértetni a diákokkal az energiatakarékosság hatékony módszereit, a helyes 

hulladék és vízgazdálkodást.  

- A résztvevő is eri, átlátja a kör yezetkárosító folya atokat, azok rövid, illetve hosszú távú hatásait 
fe tartható fejlődés . 

- Legyen képes megfogalmazni a fogyasztói társadalom környezetre gyakorolt hatásait, az urbanizáció 

hátrá yos következ é yeit, a jele legi te h ikai fejlődés hosszú távú hatását. 
 

 

Az ismeretek számonkérésének módja:  

A záró számonkérés módja: minimum 4 oldalas projektterv készítése, 12-es etű érettel, ,  
sorközzel, a ta folya  zárását követő  héten belül. A beküldés elektronikus módon az oktatónak 

történik. A projekttervnek tartalmaznia kell egy óratervezetet környezetvédelmi témakörben, ami 

lehet szakta tárgyi óratervezet, osztályfő öki óratervezet, szakköri óratervezet, vagy projekt ap, 
illetve projekt hét óratervezete. Az óratervezetnek szakmai, tartalmi és formai szempontból meg kell 

felel ie a i de kori pedagógus i ősítési eljárás a  elfogadott irá yadó óratervezet i tájá ak. 
Értékelési szempont (100%):  

- szakmai, módszertani tartalom (60%); 

- a projektterv összeállításának tudatossága (20%) ;  

- életkori sajátosságok és szociális helyzetek figyelembe vétele (20%) 

 

Mi ősítés: Jól egfelelt % -tól), megfelelt (50%-tól , e felelet eg % alatt . A résztvevőket a 
záró dolgozat megküldésétől szá ított háro  apo  elül írás a  tájékoztatjuk az értékelésről. 
 



A jelentkezés feltételei:  

– iskolai végzettség: egyete  és/vagy főiskola; ár ilye  szakos általá os-, és középiskolai tanár; 

pedagógus.  

– megelőző szakmai gyakorlat:  

– egyéb, éspedig: 

Javasolt munkakörök:  

Tanár, Szakoktató, gyakorlati oktató 

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):  

I téz é yvezető, I téz é yvezető-helyettes, Gyakorlóiskolai vezető ta ár, óvodai szakvezető 

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem jelle ző. 

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?  

e  jelle ző 

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?  

e  jelle ző 

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Bármelyik napon, optimális 

eset e  háro  egy ást követő apo , api  ta órával szá olva. 

Részvételi díj összege:  

– Minimum: 40000 Ft  

– Maximum: 80000 Ft  

Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Szállás, utazás, étkezés, ha szükséges. 

 


