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„MENTSÜK MEG A FÖLDET!” – Környezettudatos létezés 
Mentorprogram a „Zöld Zemplénért” 

 
 

Játékos interaktív, élményszerű bemutató Kálloy-Molnár Péter színművésszel 

 

A mentorképzés időpontja: 2015. március 29-30-31.  

 (március 29-én 10.00-16.00, március 30-án és 31-én 16.00-19.00) 

 

A mentorképzés helyszíne: Sárospatak, Hotel Bodrog Wellness  

 (3950 Sárospatak Rákóczi u. 58.) 

 

Részletes program:   

 10.00 Hova tartunk?  

Tendenciák a XXII. századra, Mi lesz gyerekeinkkel, unokáinkkal? 

Felgyorsulás, urbanizáció, szemétkeletkezés, erdőirtás, globális 

felmelegedés 

 Hogyan tudunk motiválni, lelkesíteni, meggyőzni?  

 Röviden a program bemutatása. Tudatos vásárlás, komposztálás, 

 szelektív hulladékgyűjtés 

 11.00 Kit hogyan tudunk meggyőzni, motiválni?  

 Különböző embertípusok és a hozzájuk vezető út, interaktív játék 

Kálloy-Molnár Péterrel 

 12.30 Ebédszünet – szendvicset, üdítőt biztosítunk  

 13.00 Tudatos vásárlás 

 Otthoni hulladékfeldolgozás, újrahasznosítás, komposztálás 

 Szelektív hulladékgyűjtés 

 14.45 A térségben épülő hulladékgazdálkodási rendszer és a 

kapcsolódási lehetőségek   

MEGHÍVÓ 
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Bizonyára értesült már arról, hogy a térségben egy nyertes pályázat keretében Abaúj-Zempléni 

Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer teljes kiépítése folyik. Ehhez kapcsolódóan a Zöld 

Zemplén programsorozat keretein belül szervezünk tájékoztató, kedvcsináló, szórakoztató, 

élményszerű programokat a lakosság részére.  

 

A mentorprogramba szeretnénk bevonni összesen 60-70 főt, bárkit, akit érdekel, az, hogy a 

hagyományos tanítás mellett, milyen mentori eszközökkel lehet motiválni, mozgósítani, 

információt átadni. Olyan emberek jelentkezését várjuk, akik szívügyüknek tartják, és szívesen 

foglalkoznak környezetük védelmével, az egészséges, környezettudatos létezéssel.  

 

A mentorképzés célja, hogy a programot elvégző mentorok a meggyőzéshez pozitív 

kommunikációs eszközöket sajátítsanak el, megismerjék a programot, később pedig egy-egy 

rendezvényen részt vegyenek, segítsenek az információ terjesztésével aktivizálni közvetlen 

környezetüket. 

 

A képzés ingyenes, a résztvevő mentorok oklevelet kapnak elvégzéséről. Pedagógusoknak 

akkreditált, pontszerzős képzéseinken kedvezményes részvételi lehetőséget biztosítunk.  
 

A mentorprogramban való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet a 

mentor@zoldzemplen.hu -n tudnak a jelentkezők megtenni. 

További információt a www.zoldzemplen.hu  vagy a www.facebook.com/zoldzemplen oldalakon 

kaphatnak.  
 
Előre is köszönjük, ha segítségével részt vesz a Zöld Zemplén program sikeres megvalósításában, 
és támogatásával együtt tehetünk térségünk élhetőbbé és „zöldebbé” tételéért. 
 

A programról a következő telefonszámon kaphat részletesebb felvilágosítást: 20/315-1254 

 

Üdvözlettel,  

Dr. Piczkó Katalin – Zöld Zemplén mentorképzés 

70/340-9032, 1/214-2469 

Tolerance-Training Kft 

 

2015. március 11.  
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