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Curriculum
Název modulu: ECOPROFIT Assistant (EA)
Obsah:

Vzdělávací program ECOPROFIT Assistant se zabývá základními propojeními mezi hospodářstvím a okolním prostředím a jejich
implementací na soukromou sféru (domácnosti) / podniky.

Předmluva / cíl:

V tomto krátkém tutoriálu (výukovém programu) Vám budou poskytnuty základní znalosti k tematickým oblastem udržitelnosti rozvoje,
čistoty produkce, nakládání s odpadky a hospodaření s energií a budou Vám osvětleny základní pojmy v těchto oblastech.
Účastníci by měli být schopni ve svém prostředí toto téma dále rozvíjet a působit jako multiplikátor.
Předání základních znalostí v
- udržitelnosti rozvoje
- udržitelnosti ekonomického rozvoje
- povědomí o ekologickém a ekonomickém hospodaření v podnicích
- klimatických změnách a ekologické uhlíkové stopě
- ochraně životního prostředí (čistší produkci)
- nakládání s odpadky
- hospodaření s energií
Předání základních znalostí v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí
Zvýšení povědomí o udržitelném ekonomickém rozvoji v podnicích a v privátní oblasti
Praktická činnost: analýza potenciálu, náčrt prvotních opatření, zkouška realizovatelnosti nasazení těchto opatření.

Cíle:

-

Rozsah:

40 vyučovacích lekcí (ve škole: 25 vyučovacích lekcí)
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cíle
Proč udržitelnost rozvoje
3 pilíře symboly a význam

témata / obsah
Udržitelnost rozvoje, změny klimatu, čistota produkce
Úvod do udržitelnosti rozvoje
Definice
Koncept udržitelnosti rozvoje
Udržitelný ekonomický rozvoj
Udržitelný rozvoj a inovace
Změny klimatu
Počasí a klima
Skleníkový efekt
CO2 a globální oteplování
Důsledky změn klimatu
Boj s CO2 – co mohu udělat?
Ekologická uhlíková stopa
Pozadí koncepce
Přístupy
Má ekologická uhlíková stopa
Tipy na zvýšení efektivnosti
Čistota produkce
Definice
Rozvoj čistoty produkce
Proč čistota produkce?
Nástroje pro čistotu produkce

11
(6)
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Odstranění odpadků
Proč sbírat / třídit nápady místo
odpadků

Nakládání s odpadky
Úvod do tématu nakládání s odpadky
Definice
Odpadky / druhy odpadů
Emise
Nakládání s odpadky
Hospodaření s odpadky
Udržitelné hospodaření s odpadky a odpadními látkami
Historie hospodaření s odpadky
Udržitelnost hospodaření s odpadky a odpadními látkami
Principy udržitelného hospodaření s odpadky
Právní rámec
Organizační rámec
Náklady, výnosy a poplatky
Od koupě zboží k odpadku
O vyhazování odpadků
Odpadky jako surovina
Vyhnutí se produkci odpadků
Využití odpadků
Zisky z odpadků
Třídění odpadků

14
(9)

Spotřebitelé
Alternativní formy energie
Hospodaření s energií

Hospodaření s energií
Základy o energii
Základní informace o energiích
Definice pojmů
Nosiče energie
Spotřeba energie
Hospodaření s energií
Úvod
Aplikace hospodaření s energií v podniku
Hospodárné využití energie v podniku
Energetická úspora v podniku / domácnosti

14
(9)

Příprava na zkoušku

1
(1)
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Zkouška:

E-testování

Učebnice:

 Skripta pro účastníky vzdělávání
 Doplňkové materiály lektora

