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KLÍMASTRATÉGIÁK ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS
KÉPZÉSEK

KEHOP 1.2.0 PROJEKT CÉLJA
ÉS TEVÉKENYSÉGEI
•
•

•

•

A konstrukció 1, a KTSZ által végrehajtott és 20, a megyei és a fővárosi
önkormányzat által megvalósított projektből áll
Cél: Magyarország összes megyéjének, továbbá a hazai települések
legalább felének a vezetése tisztában lesz a klímaváltozás jelentette helyi
kihívásokkal
a megyei és települési döntéshozók helyi klímastratégia formájában
meghatározzák mindazon cselekvési irányokat, amelyek a klímaváltozás
megelőzését és a helyben jelentkező kedvezőtlen hatásainak mérséklését
célozzák, továbbá gondoskodnak szemléletformálási akciók
megszervezéséről
A KTSZ a projektjében 6 db jól elkülöníthető tevékenységcsoportot kíván
megvalósítani:
– Módszertani fejlesztés
– Mintajelleggel települési klímastratégiák kidolgozása és kapcsolódó
szemléletformálási akciók megvalósítása 5 db településen
– Tanácsadási tevékenységek
– Szemléletformálási tevékenységek
– Új képzési rendszer kialakítása, különböző helyszíneken konkrét képzések
lebonyolítása
– közbeszerzés, nyilvánosság, előkészületi tanulmányok, könyvvizsgálat

ÚJ KÉPZÉSI RENDSZER JELLEMZŐI

CÉL: Segítséget

CÉLCSOPORT: megyei

kíván nyújtani
a megyei klímastratégiák
elkészítéséhez,
véleményezéséhez

önkormányzat
munkaszervezete,
háttérintézménye,
klímaplatform tagok

KÉPZÉSI DOKUMENTUMOK
ELÉRHETŐSÉGE: Tanagyag a
résztvevőknek pendrive-on átadásra
kerül, és a KTSZ honlapján is
elérhető lesz az önellenőrző
tesztekkel együtt

Elméleti és gyakorlati
egységek, önellenőrző
tesztekkel

Minden megyében
megszervezésre
kerül

Időtartam: 2 nap,
napi 8 tanóra

Személyes részvételen
alapuló képzés, de a
tananyag önálló tanulásra
is alkalmas

KÉPZŐK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

Szakértők:
 Dr. Sági Zsolt
 Kiss Gyula

Tréner:
 Ujhelyi Márta

Közvetlen e-mail
elérhetőségek:
kepzes.kbtsz@gmail.com
kepzes@klimabarat.hu
Honlap:
www.klimabarat.hu

A TRÉNING FŐ TANANYAGEGYSÉGEI ÉS PROGRAMJA
1. NAP
Bemutatkozás, a projekt bemutatás, program és célok ismertetése

előadás

Szociometria / együttműködési szabályok

gyakorlat

Éghajlatváltozás globálisan: a változó éghajlati tényezők, negatív és pozitív hatások bemutatása

szakértői előadás

Éghajlatváltozás hatásai: a várható hatások Magyarországon, regionális specifikumokkal

szakértői előadás

KÁVÉSZÜNET

Az éghajlatváltozás hatásainak feldolgozása: személyes tapasztalatok, ismeretek

Alapvető információk az üvegház gázokról, ÜHG kibocsátás csökkentésének jelentősége
Mitigációs trendek elemzése

gyakorlat
szakértői előadás
gyakorlat

EBÉDSZÜNET

Adaptációs fogalmak megismerése (érzékenység, adaptív kapacitás, sérülékenység)

Adaptációs alapismeretek alkalmazása gyakorlati példán

szakértői előadás

gyakorlat

KÁVÉSZÜNET

Kommunikációs és szemléletformálás alapismeretek
Kommunikációs gyakorlat , Szemléletformáló kampány tervezése

szakértői előadás
gyakorlat

A TRÉNING FŐ TANANYAGEGYSÉGEI ÉS PROGRAMJA, 2. NAP

szakértői előadás
Klímastratégiák sajátosságai (bizonytalanság, mainstreaming, rugalmas tervezés fontossága)
Helyzetelemzés megvalósítása – ÜHG leltár, adaptációs helyzet, sérülékenység-vizsgálat
szakértői előadás
lehetőségei
KÁVÉSZÜNET
gyakorlat
Helyzetértékelés a gyakorlatban
Klímastratégiai célok 3 csoportja, alkalmazkodási megoldások típusai, megyei szint lehetséges
intézkedési területei
szakértői előadás
gyakorlat
Vízió és célrendszer felvázolása
EBÉDSZÜNET
gyakorlat
Intézkedési lehetőségek feltérképezése
gyakorlat
Megyei Klímaplatformok működése, lehetőségei
KÁVÉSZÜNET
Helyzetgyakorlat - a klímaváltozással kapcsolatos információk áramlása
Tréning zárása (Tudásfelmérő kérdőív kitöltés másodszorra)

gyakorlat

KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!

