fit 4 future

Osnova
Název modulu: Train the Trainer ECOPROFIT Assistant (TtT EA)
Obsah:

ECOPROFIT Asisstant Trainer se zabývá především obsahem vzdělávacího programu ECOPROFIT Assistant, jakož i vzdělávacími
metodami (praktické příklady, výukové materiály, didaktickými přístupy) tohoto programu.

Předmluva / cíle:

Hlavním cílem tohoto kurzu je předání základních znalostí v oblasti udržitelného rozvoje, čistší produkce, odpadů a energetického
managementu. Hlavní důraz je navíc kladen na příslušné nástroje, jakož i didaktické postupy, které se nejlépe hodí pro předávání
znalostí a rozšiřování vědomostí.
Hlavní témata školení
- udržitelný rozvoj,
- udržitelný ekonomický rozvoj,
- vědomé zavádění ekologických a ekonomických principů ve firmách,
- ochrana klimatu a ekologická uhlíková stopa,
- privátní, firemní ochrana životního prostředí (čistší produkce),
- odpadové hospodářství,
- energetický management.
Prezentace a aplikace
- vyučovacích a vzdělávacích materiálů,
- praktické práce,
- médií,
- příkladů a
- metod.
Obsah a didaktické oblasti často nejsou v průběhu kurzu oddělovány, ale jsou vyučovány ve vzájemné interakci.
(například: předání znalostí – doplňující úkoly; nebo předání znalostí – mediální a didaktická příprava)
Vodítkem pro praktickou implementaci tréninku ECOPROFIT Assistant je “ECOPROFIT Assistant Train the Trainer booklet”, který
poskytuje užitečné informace pro lektory a učitele.

fit 4 future

Cíle:

Cílem kurzu Train the Trainer je předání základních znalostí a dovedností o tom, jak učit vzdělávací program ECOPROFIT Assistant
efektivně a s ohledem na cílovou skupinu. Nicméně není nutné se jej držet zcela důsledně. Konečně školitelé mají možnost individuálně
upravovat vzdělávací materiály.
Hlavní cíle kurzu Train the Trainer jsou:
- předání kompetencí pro vhodné školení vzdělávacího programu EA EA
- předání základních informací o obsahu vzdělávacího programu EA
- zvýšení povědomí o tématech vzdělávacího programu EA
- naučit se prakticky využívat nabyté dovednosti z tréninku a vzdělávání (praktické příklady, vytvářet kalkulace, analyzovat příklady a
data, přesně aplikovat vzdělávací metody, využívat vzdělávací materiály, exkurze)
Realizace dosažení těchto cílů probíhá prostřednictvím komplexního a často tematicky propojeného tréninku. Tento způsob, vzdělávací
metody (jako diskuse a dotazy), využití vzdělávacích materiálů (filmy, příklady) a praktických příkladů, které jsou součástí témat
(kalkulace, pracovní skupiny atd.), lze považovat za nejlepší a nejpopisnější, a může být využíván během realizace kurzu.

Délka trvání:

16 vyučovacích hodin
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Cíle

Témata / Obsah

Odpad

Odpadové hospodářství
Úvod do tématu odpad, definice, odpad/klasifikace odpadu
Odpadové hospodářství, udržitelné nakládání s odpady a tok materiálů
Historie odpadového hospodářství, legislativní normy
Od nákupu po produkci odpadu, o likvidaci, odpad jako suroviny, předcházení plýtvání
nakládání s odpady, skladování odpadu, třídění odpadu
Organizační rámec, náklady, výnosy a poplatky
Systém nakládání s odpady
Udržitelný rozvoj
Úvod do udržitelného rozvoje, definice, koncepty udržitelného rozvoje
Ochrana klimatu
Počasí a klima, skleníkový efekt, skleníkové plyny a globální oteplování
CO2 – nejdůležitější skleníkový plyn, redukce skleníkových plynů
Důsledky klimatických změn
Ekologická uhlíková stopa
Konceptuální pozadí, přístupy k řešení
Má ekologická uhlíková stopa, kalkulace a tipy pro zlepšení účinnosti
Čistší produkce – prevence, firemní ochrana životního prostředí
Definice, rozvoj čistší produkce
Nástroje čistší produkce
Energetika
Energetické principy, základní informace o energii, definice
Zdroje energie, spotřeba energie
Energetický management
Úvod, zavádění energetického management ve firmách a domácnostech
Efektivní využívání energie, úspora energie ve firmách / domácnostech

Udržitelný rozvoj

Energetika

Hodnocení:

Online test

Učebnice

• podklady pro trenéry/učitele (Train the Trainer příručka)

Hodiny
6

5

5

