fit 4 future

Program nauczania
Nazwa modułu: Train the Trainer ECOPROFIT Assistant (TtT EA)
Treść:

Szkolenie Train the trainer ECOPROFIT Asisstant Trainer łączy w sobie treści merytoryczne modułu ECOPROFIT Assistant z metodami
kształcenia (materiały dydaktyczne, warsztaty, ćwiczenia).

Cele:

Szkolenie kładzie największy nacisk na informacje związane ze zrównoważonym rozwojem, czystszą produkcją oraz zarządzaniem
energią. Treści szkolenia są skoncentrowane na możliwościach zastosowania konkretnych narzędzi w celu doskonalenia omawianych
obszarów, a także na metodach dydaktycznych, które budują świadomość słuchaczy i zapewniają pożądany transfer wiedzy.
Treści szkolenia obejmują następujące zagadnienia:
- zrównoważony rozwój
- zrównoważony rozwój w ekonomii
- budowanie świadomości w zakresie ekologii i ekonomiki (efektywności) w przedsiębiorstwie
- ochrona klimatu oraz ślad ekologiczny
- prewencyjna ochrona środowiska (czystsza produkcja)
- gospodarowanie odpadami
- zarządzanie energią
Zagadnienia prezentowane są przy użyciu:
- materiałów edukacyjnych
- ćwiczen praktycznych
- multimediów
- przykładów z życia codziennego
- odpowiednich metod nauczania
Treści kształcenia oraz metody dydaktyczne stanowią integralną całość, dlatego podczas szkolenia omawiane są łącznie
(na przykład: transfer wiedzy – odpowiednie zagadnienia i ćwiczenia; transfer wiedzy – użycie konkretnego medium).
Podręcznik „ECOPROFIT Assistant. Train the Trainer” jest przewodnikiem metodycznym dotyczącym szkolenia w zakresie treści modułu
EA, zawierającym informacje użyteczne dla trenerów i nauczycieli.
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Cele:

Celem szkolenia Train the Trainer jest przekazanie jego uczestnikom doświadczeń oraz podstawowej wiedzy dotyczącej efektywnego
nauczania treści modułu ECOPROFIT Assistant, ukierunkowanym na określoną grupę docelową; z drugiej strony przyszły trener
zachęcany jest do tego, aby dopasowywać metody kształcenia do swoich indywidualnych potrzeb, a także modyfikować materiały
dydaktyczne.
Najważniejsze cele szkolenia Train the Trainer to:
- przekazanie umiejętności dotyczących szkolenia uczestników ECOPROFIT Assistant
- transfer podstawowej wiedzy odnośnie treści modułu ECOPROFIT Assistant
- zwiększenie świadomości dotyczącej tematyki szkolenia ECOPROFIT Assistant
- wykorzystywanie teorii w ćwiczeniach praktycznych (warsztaty, analizy przykładów i danych, wycieczki terenowe itp.)
Realizacja powyższych celów odbywa się poprzez dobór zróżnicowanej metodologii. Kompilacyjne metody nauczania (jak np. wykłady i
dyskusje), zdywersyfikowane materiały edukacyjne (np. praca na tekstem, filmy) oraz ćwiczenia praktyczne (kalkulacje, praca w
grupach) w sposób najbardziej obrazowy i przyswajalny prezentują problematykę zarządzania środowiskiem.

Czas trwania:

16 godzin (jednostek) szkoleniowych
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Tematyka
Odpady

Zrównoważony rozwój

Odpady

Treści edukacyjne

Jednostki

Gospodarowanie odpadami
wprowadzenie do tematyki związanej z odpadami, definicje, klasyfikacja odpadów,
gospodarowanie odpadami, zarządzanie przepływem materiałów w procesie produkcji,
historia gospodarowania odpadami, podstawy prawne dotyczące odpadów, od zakupu do
produkcji śmieci, składowanie odpadów, śmieci jako surowce, unikanie wytwarzania
odpadów, recykling, segregacja śmieci, logistyka odpadów
Zrównoważony rozwój
wprowadzenie do idei, definicje i koncepcje zrównoważonego rozwoju
Ochrona klimatu
pogoda a klimat, efekt cieplarniany, gazy cieplarniane i globalne ocieplenie, rola CO2, próby
redukcji gazów cieplarnianych, efekty zmian klimatycznych
Ślad ekologiczny
powstanie idei, mój ślad ekologiczny, obliczenia i wskazówki dotyczące zwiększenia
efektywności
Czystsza produkcja – prewencyjna ochrona środowiska
definicje, wdrożenie czystszej produkcji, narzędzia czystszej produkcji
Energia
podstawowe prawa fizyki, podstawowe informacje na temat energii, źródła energii,
konsumpcja energii
Zarządzanie energią
wprowadzenie do zarządzania energią, zarządzanie energią w przedsiębiorstwach i
gospodarstwach domowych, efektywne użytkowanie energii, oszczędzanie energii w
przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych
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Ewaluacja
kształcenia:

Egzamin on-line

Materiały
dydaktyczne:

„Podręcznik ECOPROFIT Assistant. Train the Trainer”
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