YAŞIL İQTISADIYYAT E-KURSUNA GIRIŞ
https://unccelearn.org/course/view.php?id=120&page=overview

Hədəf auditoriyası
Nazirliklərdə, yerli idarələrdə və yerli
hakimiyyət orqanlarında çalışan məmurlar
Özəl sektor və vətəndaş cəmiyyəti
təşkilatlarının ekoloji menecerləri
Müəllimlər, tədqiqatçılar və tələbələr
Maraqlanan vətəndaşlar

Metodologiya və format
Kursun axını sizin öyrənmə sürətindən asılıdır və
idarə olunmur. Kurs nəzərdə tutulan
məqsədlərə çatmağa kömək etmək üçün beş
modula bölünmüşdür. Modullar bir-birindən
asılı deyil. Kurs boyunca öyrənənlər daha dərin
araşdırma tələb olunarsa inklüziv yaşıl
iqtisadiyyat barədə arayışlar və nəşrlər ilə
təmin ediləcəklər. Hər modulda interaktiv dərs,
video və testlər mövcuddur. Təxminən 10
saatlıq iş.

Modul 1: Mövcud vəziyyəti başa düşmək İnklüziv yaşıl iqtisadiyyatı inkişaf
etdirməyin səbəbləri
İqtisadi paradiqmanı yenidən nəzərdən keçirmək
Yaşıl keçidə başlamaq üçün əsaslandırma
2030 Gündəliyi və inklüziv yaşıl iqtisadiyyatlar ona
necə töhfə verir

Modul 3: Məqsədi görmək - Yüksək
yaşıllaşdırma potensialı olan əsas sektorlar
Dayanıqlı inkişafın milli konteksti
Təbii kapitala investisiya qoymaq
Qurulma kapitala investisiya qoymaq

Modul 5: Münbit mühit - İnklüziv yaşıl
iqtisadiyyatları dəstəkləyən beynəlxalq
çərçivələr və təşəbbüslər

Tədris məqsədləri
Ənənəvi təcrübələrdən fərqli olaraq inklüziv
yaşıl iqtisadiyyatın reallaşdırılması üçün
məntiqi və əsas anlayışları təsvir etmək
Milli iqtisadiyyatların yaşıllaşdırılması üçün
əlverişli şərtləri müəyyənləşdirmək
Əsas sektorlarda prinsipal imkanlar və
çətinliklər barədə məlumat vermək
İnkluziv yaşıl iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək
üçün milli strategiya və planlaşdırma
nümunələrini təqdim etmək
İnklüziv yaşıl iqtisadiyyatı dəstəkləmək üçün
beynəlxalq çərçivələri və təşəbbüsləri
fərqləndirmək

Sertifikatın verilməsi
Kursu müvəffəqiyyətli keçmək haqqında sertifikatı
almaq üçün bütün beş modul tamamlanmalı və
hər biri üzrə testi uğurla başa vurmaq lazımdır

Modul 2: Alətlərə fokuslanmaq - Struktur
dəyişikliyinə şərait yaratmaq
Daha məqsədəuyğun dövlət maliyyə axınlarının
təşviqi
Ciddi tənzimləyici çərçivələrin yaradılması
Beynəlxalq tənzimləmə mexanizmləri
Özəl maliyyənin cəlb olunması
Potensialın inkişafı ilə dəyişikliyin aparıcı
qüvvələrinin işə salınması

Modul 4: Yol çızmaq - Yaşıl iqtisadiyyat
siyasətinin məqsədlərinə çatmaq üçün
strategiyalar və planlaşdırma
Yaşıl keçiddə maraqlı tərəfləri cəlb etmək
İnkişaf proseslərin planlaşdırılmasına yaşıl
ideaların inteqrasiyası

Yaşıl keçidi istiqamətləndirən beynəlxalq çərçivələr
İnklüziv yaşıl iqtisadiyyat üçün inkişaf maliyyəsi
Dünyada inklüziv yaşıl iqtisadiyyat təşəbbüsləri

Bu vərəqə Avropa Birliyinin maliyyə yardımı ilə hazırlanıb. Elektron kursun
materialları Yaşıl İqtisadiyyata dair Fəaliyyət Tərəfdaşlığı çərçivəsində
hazırlanmışdır. Burada səslənən fikirlər heç bir şəkildə Avropa Birliyinin,
üzvlərinin və ya Şərq Tərəfdaşlığı Ölkələri Hökumətlərinin rəsmi fikrini əks
etdirmək üçün qəbul edilə bilməz.

