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Projekt Odpadové hospodářství v praxi koresponduje s cílem programu a oblasti podpory, tedy prohloubení nabídky
dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji za účelem posílení konkurenceschopnosti.
Hlavním cílem projektu je nabídka vzdělávání v oblasti odpadového hospodářství pracovníkům firem a dalším drobným
původcům odpadů. Obsahem projektu je výklad základních pojmů a povinností při nakládání s jednotlivými druhy odpadů vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech na základě novely z roku 2013, s ohledem na další změny, které
budou postupně schvalovány a uplatněny.
Dalším cílem projektu je vytvoření inovativního systému výuky prostřednictvím tzv. Inteligentního E-learningu tj. systému
založeném na kontinuálním vyhodnocování znalostí v dané problematice s cílem přizpůsobit obsah výukového materiálu
individuální úrovni. Vizuální zpracování témat umožní využití multimediálních prvků v podobě filmů, animací, fotografií
a reportáží a změní tak zásadně tradiční pojetí výuky a usnadní zapamatování.
V PROJEK TU BUDOU VY T VOŘENY 4 VÝUKOVÉ PROGRAMY
Firemní odpadové hospodářství pro výrobní firmy
(výroba plastů, montáží kovových konstrukcí, stavebnictví)
Firemní odpadové hospodářství pro obchodní a distribuční firmy
(spotřebního a potravinářského průmyslu)
Povinnosti drobných původců odpadu
(stavebnictví, truhlářství, restaurace)
Požadavky systému jakosti na odpadové hospodářství
CÍLOVÉ SKUPINY
majitelé firem, zodpovědní pracovníci na úseku životního prostředí
ekologové a odpadoví hospodáři
pracovníci orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství
všichni, kteří se chtějí vyhnout postihům za nesprávné nakládání s obaly a odpady
PŘÍNOSY STUDIA POMOCÍ INTELIGENTNÍHO E-LEARNINGU PRO CÍLOVÉ SKUPINY
Možnost volby obsahu programu na základě
oboru podnikání (podle produkce odpadů)
pracovní pozice (vyplývající povinnosti a zodpovědnosti)
individuální úrovně znalostí účastníka v dané problematice
Možnost samostudia v době osobního volna (bez nutnosti přerušit zaměstnání)
Zvýšení efektivity výuky vizuálním zpracováním témat
Výuka inteligentním selektováním pro účastníka známých a neznámých částí výuky
Možnost stálé kontroly svých znalostí bez nutnosti být podroben oficiálnímu testu znalostí
Individuální přístup ze strany lektora prostřednictvím plánovaných osobních konzultací
Možnost vstupu do aplikace i po skončení kurzu a využití nejaktuálnějších informací z oboru

