fit 4 future

Curriculum
Nazwa modułu: ECOPROFIT Assistant (EA)
Treść

Szkolenie ECOPROFIT Assistant dotyczy codziennych relacji między ekonomią a środowiskiem oraz ich zastosowaniem w sferach
prywatnych (jak gospodarstwa domowe) i zawodowych (przedsiębiorstwa).

Wstęp / Cel:

Szkolenie tworzy podstawy do pracy nad kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, gospodarką odpadami i energią oraz
Czystszą Produkcją. Przekazuje również kluczowe pojęcia i istotną wiedzę, dzięki której uczestnicy będą w stanie rozpowszechniać
informacje związane z poruszonymi zagadnieniami.
Tematyka:
- Zrównoważony rozwój
- Zrównoważony rozwój gospodarczy
- Podnoszenie świadomości dotyczącej realnych oraz dopuszczalnych pod względem ekologicznym rozwiązań gospodarczych.
- Ochrona klimatu i Ślad Ekologiczny
- Czystsza Produkcja – zapobiegawcza, dopasowana do specyfiki przedsiębiorstwa ochrona środowiska
- Gospodarka odpadami
- Gospodarka energią

Cele:

-

Czas trwania:

Przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej szeroko pojmowanego tematu zrównoważonego rozwoju I
Czystszej Produkcji
Podniesienie świadomości w kwestii zrównoważonego działania w sferach związanych z życiem prywatnym i zawodowym
Zajęcia praktyczne: analiza potencjału – ustalanie środków – ocena wykonalności – wdrażanie

Szkolenie dorosłych: 40 jednostek (szkoleniowych)
Szkoły: 25 jednostek (szkoleniowych)
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Cele
Znaczenie zrównoważonego rozwoju
Trzy filary stabilnego rozwoju
Znaczenie, zobrazowanie

Tematy / Treść
Zrównoważony rozwój, ochrona klimatu, Czystsza Produkcja
Wprowadzenie do tematyki zrównoważonego rozwoju
Definicja
Koncepcja zrównoważonego rozwoju
Zrównoważona działalność gospodarcza
Zrównoważony rozwój i innowacje
Ochrona klimatu
Pogoda i klimat
Efekt Cieplarniany
Gazy Cieplarniane i Globalne Ocieplenie
CO2 jako główny Gaz Cieplarniany
Konsekwencje zmian klimatycznych
Co mogę zrobić aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla?
Ślad Ekologiczny
Tło koncepcji
Podejścia do problemu
Mój własny ślad
Rady w celu poprawy efektywności
“Czystsza Produkcja” - zapobiegawcza, dopasowana do specyfiki przedsiębiorstwa ochrona
środowiska
Definicja
Rozwój Czystszej Produkcji
Znaczenie Czystszej Produkcji
Narzędzia Czystszej Produkcji

Jednostki
11
(6)
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Cele
Ścieżka odpadów
Znaczenie segregacji
Nowe pomysły zamiast nowych
odpadów

Tematy / Treść
Gospodarka odpadami:
Wprowadzenie do tematyki odpadów
Definicje
Rodzaje odpadów
Emisje
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwach
Zrównoważona gospodarka odpadami i przepływem materiałów
Historia gospodarki odpadami
Zrównoważona gospodarka odpadami i świadome zarządzanie przepływem
materiałów
Zasady zrównoważonej gospodarki odpadami
Wymogi prawne
Ramy organizacyjne
Koszty, przychody, opłaty
Od zakupu produktu do odpadu
O uznaniu czegoś za bezużyteczne
Odpady jako surowce
Unikanie odpadów
O odzysku do zysku
Wytwarzanie odpadów / ilość wytwarzanych odpadów

Jednostki
14
(9)

Cele
Konsumenci energii
Alternatywne źródła energii
Gospodarka energią

Tematy / Treść
Gospodarka energią
Energia i związana z nią tematyka
Podstawowe informacje związane z energią
Definicje i pojęcia
Źródła energii
Zużycie energii
Gospodarka energią
Wprowadzenie
Wdrażanie gospodarowania energią w przedsiębiorstwie
Efektywność energetyczna w firmach
Oszczędzanie energii w życiu prywatnym i zawodowym

Jednostki
14
(9)
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Przygotowanie do egzaminu

Egzamin:

Test online

Podręczniki:

 Materiały dla dorosłych i uczniów
 Materiały i dokumenty pomocnicze dla trenerów/nauczycieli

1
(1)

