TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSRŐL ÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGÉRŐL

A képzés megnevezése: Környezeti fenntarthatósági ismeretek
Nyilvántartásba vételi száma: E-000333/2014/D044
A képzés célja: A képzés célja megismertetni a résztvevőkkel a fenntarthatóság gondolatát és a környezeti fenntarthatóság
fontosságát. Célunk annak a gondolatnak az elültetése a résztvevőkben, hogy a környezeti nevelés, a fenntarthatóságra
nevelés tulajdonképpen teljes személyiségfejlesztés. A továbbképzésen való részvétel után a továbbképzés elvégzői
ismerjék meg a környezet, a környezeti nevelés, a fenntarthatóság fogalomkörét. Erősödjön a környezeti nevelési
kompetenciájuk az új tartalmak, módszerek, stratégiák bemutatása és gyakorlatban történő alkalmazása által. Kapjanak
olyan elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek hozzásegítik őket saját családjuk, gyermekeik környezettudatos
magatartásának, életvitelének kialakításához, formálásához. Ismerjék meg a környezeti nevelés, a fenntarthatóságra
nevelés színtereit, témaköreit, és a megszerzett ismeretek alkalmazásával környezettudatos életmódot kialakítani.
A programba való bekapcsolódás feltételei:


nincs előírt feltétel

A képzés során megszerezhető kompetenciák:


A résztvevő képes lesz felismerni a környezeti elemeket és ezek védelmével kapcsolatos lépéseket



A részvevő képes lesz a fenntarthatóság elméleti gondolatának alkalmazására a gyakorlatban



A résztvevő megismeri, hogyan lehet komplexen látni a környezetvédelem, természetvédelem súlyponti szerepét,
feladatait, az ezzel kapcsolatos feladatok fontosságát átértékeli személyes életvitele szempontjából



A résztvevő elsajátítja a környezet, a környezeti nevelés, a fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés, a
fenntarthatóság pedagógiája, a fenntartható fogyasztás fogalmát, céljait, jellemzőit



A résztvevő gyakorlatot szerez abban, a környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés tulajdonképpen teljes
személyiségfejlesztés

A képzés óraszáma: 30 óra
Elméleti órák száma: 8 óra
Gyakorlati órák száma: 22 óra
A megszerezhető képesítés, a képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése: Tanúsítvány
Ügyfélszolgálat, panasztételi lehetőség, a képzési program megtekintésének lehetősége:
Ügyfélszolgálat címe:
Levelezési cím:
Telefonszám:
Fax:
Elektronikus levelezési
cím:
Weblap cím:

Ügyfélszolgálat idő

1043 Budapest, Csányi László u. 34. B.ép. 103.
1043 Budapest, Csányi László u. 34. B.ép. 103.
06-70/426-9721
06-1/788-2778
info@furkeszholding.hu
www.furkeszholding.hu
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