eukona

Fenntarthatóság
a szakképzésben
„A képzés az egyik legfontosabb eszköz az emberi erőforrás
fejlesztésben és megkönnyíti egy fenntarthatóbb világba
való átmenet.” (Agenda 21)
A társadalmunk és a munkánk jövőbeli alakulásában a
fenntarthatóság elveinek alkalmazása kulcsfontosságú.
Ezen elvek alkalmazása a legfontosabb feltétel ahhoz,
hogy garantálható legyen a szilárd és tartós fejlődés minden ember számára. A fenntarthatóság elméletében a gazdasági boldogulás, saját környezetünk védelme és a társadalmi szolidaritás egyaránt cél.
A fenntartható fejlődés megköveteli a vállalkozásoktól és
szervezetektől, hogy alávessék magukat és alkalmazzák a
fenntarthatóság elveit. Ez azt jelenti, hogy a szervezetek
tevékenységeikben és döntéseikben megfontolják ezen
elveket és egyensúlyozzanak a környezeti, szociális és
gazdasági szempontok között. Ezért szükséges a fenntarthatóság oktatása a szakképzésben valamint a szakmai
továbbképzésekben.
Ezekre a megfontolások épül az eukona projekt.
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A Leonardo da Vinci A fenntartható fejlődés eléréséhez
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A projektet az Európai Bizottság támogatja. A kiadvány
a szerző véleményét és álláspontját tükrözi, az Európa
Tanácsot semmilyen felelősség nem terheli a szöveg felhasználásából eredő esetleges problémák kapcsán.
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Projekt partnerek:

Programterv
2007.03 – 2007.09
Elgondolás és tartalom

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes
Nordrhein-Westfalen, Soest, Deutschland,
www.msw.nrw.de

2007.10 - 2008.02
Tananyagfejlesztés a különböző célcsoportok számára
2008.02 – 2008.07
Tanítási és tanulási segédletek fejlesztése
2008.07 – 2008.10
Kísérleti alkalmazás, értékelés, áttekintés
2008.10 – 2008.12
Gyakorlati tapasztalatok cseréje és a képzések körvonalazása
2008.12 - 2009.02
Végső értékelés, eredmények elterjesztése, dokumentációja

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH,
Wuppertal, Deutschland, www.wupperinst.org

Termékek
A projekt célja új tanulási módszer tesztelése, tanárok, trénerek és oktatók támogatása és képzése annak érdekében,
hogy az európai szakképzési rendszer minősége magasabb
szintre emelkedjen a fenntarthatóság oktatásának területén.
A kísérleti alkalmazás során a projekt az élelmiszer és élelmezési területekre koncentrál, a célcsoportok a tanárok,
trénerek és tanulók a szakképzésben valamint a szakmai
továbbképzésekben.
Az újszerő és összetett megközelítés a projektben az, hogy
integrálja a szociális, gazdasági és környezeti nézőpontokat.
A képzési elgondolások tartalma és módszertana megfelel
a „Fenntartható fejlődét szolgáló oktatás” ENSZ-évtized
(2005–2014) filozófiájának.
Konkrét célok:
• Tananyagfejlesztés a fenntarthatóság integrált oktatásához
• Tanítási és tanulási módszertan fejlesztés
• Kísérleti tesztelése a kifejlesztett tananyagoknak
• Tanárok és trénerek kompetenciafejlesztése
• Ajánlás a projekt eredményeinek hasznosítására speciális célcsoportok számára különböző országokban

Trifolium – Beratungsgesellschaft mbH,
Friedberg, Deutschland, www.nachhaltigkeit.de
Berufskolleg Elberfeld, Wuppertal, Deutschland,
www.berufskolleg-elberfeld.de
Berufskolleg Glockenspitz Krefeld, Deutschland,
www.glockenspitz.de
Hansa Berufskolleg, Unna, Deutschland,
www.hbk-unna.de
Karl-Schiller-Berufskolleg, Dortmund, Deutschland,
www.karl-schiller-berufskolleg.de
DEHOGA Nordrhein e. V., Düsseldorf, Deutschland,
www.dehoga-nordrhein.de
Faktor 10 Institut Austria, Wien, Österreich,
www.faktor10.at
Austrian Business Academy for Sustainable
Development (ASD), Wien, Österreich, www.asd.at
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de
Pescados Y Mariscos (Anfaco),
(Spanish national association of fish and
seafood canneries)
Vigo, Spanien, www.anfaco.es
Salpaus Further Education,
Lahti, Finnland, www.salpaus.fi
Kereskedelmi és Iparkamara
Csongrád megyei
(Chamber of Commerce and
Industry Csongrád County)
Szeged, Ungarn, www.csmkik.hu

