Sylabus kurzu:

Ekologie v domácnosti

Hodinový rozsah:

4

Cíl kurzu:

Cílem vzdělávací akce je klient, který po absolvování kurzu bude schopen vést
domácnost v environmentálně šetrném provozu. Získá prakticky využitelné
znalosti a přehled v celé šíři problematiky. Na základě získaných znalostí a
uvědomování si šíře souvislostí bude schopen ekologického zařízení, rekonstrukce
a chodu domácnosti a ekologického hospodaření se zdroji a odpady. Kurz je
koncipován pro osoby hospodařící v domácnosti, např. pro matky s dětmi.
Obsahem kurzu je praktický, ekologicky šetrný provoz a hospodaření domácnosti.
Pozornost je věnována například potravinám a jejich ekologickému aspektu,
chemii, drogerii a kosmetice, elektrickým spotřebičům, bytovému vybavení a
samotnému provozu domácnosti.
Dále kurz obsahuje bloky: ekologické využití zdrojů, minimalizace odpadů,
recyklace, prevence znečišťování a další.
1. blok / 2 hodiny
a) seznámení s problematikou a obsahem kurzu / 0,5 hodiny
 představení, seznámení s obsahem kurzu
 opodstatnění ekologického provozu domácnosti
 všeobecné seznámení s eko. problémy lokálního i globálního charakteru
ve vztahu k tématu kurzu
b) ekologicky šetrné vybavení a provoz domácnosti / 1,5 hodiny
 potraviny a jejich ekologický aspekt
 chemie v domácnosti – čistící a prací prostředky, drogerie, kosmetika
 domácí elektrické spotřebiče
 bytové vybavení – nábytek, podlahy, nátěry, malby atd.
 orientace ve značení výrobků
2. blok / 2 hodiny
a) ekologické využívání zdrojů / 0,25 hodiny
 vytápění a větrání
 hospodaření s vodou a elektrickou energií
b) minimalizace odpadů / 0,5 hodiny
 předcházení vzniku
 hospodaření s obalovými materiály
 domácí využití odpadů
c) recyklace / 0,5 hodiny
 druhy odpadů a možností třídění
 recyklace a následné využití surovin a výrobky z nich
 odběr odpadů v Plzeňském kraji
d) prevence znečišťování / 0,5 hodiny
 znečišťování složek ŽP provozem domácnosti
e) souhrn, závěr, věnování souboru informačních materiálů / 0,25 hodiny

Obsah kurzu:

Organizace výuky:
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Závěrečný test. V případě úspěšného složení závěrečného testu získá každý
účastník osvědčení o absolvování daného kurzu.
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