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shrnutí

Tento dokument byl vypracován s cílem definovat a popsat plánovaných
vzdělávacích činností v rámci projektu Clean Air 2. Comunitatea pentru
Invatarea Permanenta - CPIP z Rumunska koordinuje činnost rozvíjet
vzdělávání metodiky v kontext základny pro všechny další aktivity prováděné
v projektu. Na druhé straně se předpokládá příspěvek ostatních partnerů z
hlediska odpovědnosti za národní obsah a rozvoj.

Proč?

Metodika školení demonstruje základ pro všechny činnosti, které projekt CA 2
vyžaduje. Školicí aktivity jsou vyvíjeny s cílem zajistit relevanci materiálů
vytvořených konsorciem CA2 a upravit je na základě zpětné vazby
shromážděné od účastníků projektu.

Při implementaci projektu Clean Air 2 se předpokládá pět atraktivních a
komplexních produktů:

1) Intelektuální výstup 1 – učební plán a metodika školení

2) Intelektuální výstup 2 – herní scénáře

3) Intelektuální výstup 3 – filmové scénáře a produkce

4) Intelektuální výstup 4 - Hra + prostředí virtuálního světa

5) Intelektuální výstup 5 - Scénáře lekcí a pilotní testování
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Cíle školení
Celkový cíl: Cílem hry Clean Air 2 je vyvinout vylepšenou metodiku školení a

materiály pro výuku-trénink-učení jako integrovanou součást aktualizovaného

kurikula .

Tohoto cíle bude dosaženo proškolením učitelů základních a středních škol v

problematice znečištění ovzduší a jejich vybavením inovativními materiály,

které budou používat k výuce svých žáků a studentů o této problematice.

Projekt CA 2 je strukturován do pěti hlavních fází:

1) „Vytvoření kurikula a metodiky školení“;

2) ''Produkce herních a filmových scénářů'';

3) „Údržba OER a virtuálního vzdělávacího prostředí (webové stránky)“

2) „Ověření, národní přizpůsobení a potenciál spolehlivosti EU“

3) „Činnosti v oblasti šíření a využívání“

Všechny školicí materiály musí obsahovat specifické informace užitečné pro
cílovou skupinu. Obsah školení musí být věnován moderním vzdělávacím
materiálům v kontextu současného znečištění ovzduší.

Účastníci školení by měli na konci školení získat lepší úroveň dovedností a
znalostí o znečištění ovzduší a čistém životním prostředí jako přímý výsledek
participativního přístupu.

„Instruktážní balíček činností“ bude zahrnovat aktualizovanou metodiku
školení a dobře strukturovaný učební plán. Výhody balíčku budou věnovány
prioritám evropského čistého ovzduší.
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Kapitola 1 – Úvod

Intelektuální výstup 1 – Kurikulum a metodika školení

a) Kurikulum b) Metodika školení

Tento výstup je rozdělen do dvou úkolů: Kurikulum a Metodika školení.

Učební plány budou popisovat množství informací a jejich distribuci v rámci
časového harmonogramu. Dokument bude obsahovat témata hlavních částí
školicích materiálů rozdělených do časových intervalů. Tyto osnovy budou
striktně upraveny a navrženy podle nástrojů, které budou zpracovány v
projektu CA 2.

Metodika školení je zpracována na začátku životnosti projektu a bude
podrobně popisovat všechny aktivity, které budou vyvíjeny během jeho
realizace. Podrobně také popíše metodické aspekty realizace projektu.

Intelektuální výstup 2 - Herní scénáře

Tento výstup je věnován vypracování scénářů hry CA 2.

Rozdělení práce na vývoji herních scénářů je:

Herní scénář 1 - Vliv znečištění na zdraví a kvalitu života - CPIP (RO)

Herní scénář 2 - Dopravní znečištění- KAS (PL)

Herní scénář 3 - Průmyslové znečištění - CN (CZ)
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Herní scénář 4 - Nízké emise - DIPGRA (ES)

Herní scénář 5 - Kampaň na ochranu životního prostředí - NewEdu (SK)

Herní scénář 6 - Souhrnný obsah vyhodnocovacího modulu - ARID (PL)

Intelektuální výstup 3 - Filmové scénáře a produkce

Tento výstup se zaměřuje na zpracování filmových scénářů, které jsou
považovány za úvod do každé části hry.

Témata scénářů jsou:

Filmový scénář 1 - Vliv znečištění na zdraví a kvalitu života

Filmový scénář 2 - Znečištění dopravou

Filmový scénář 3 - Průmyslové znečištění

Filmový scénář 4 - Nízké emise

Filmový scénář 5 - Kampaň na ochranu životního prostředí

Intelektuální výstup 4 – Hra + Prostředí virtuálního světa

Virtuální prostředí (webová stránka) je hlavním výstupem tohoto projektu,
který hostí všechny vyvinuté výukové materiály CA 2 (výukové scénáře,
prezentace, multimédia). Hlavní částí webu bude hra, kterou bude možné
využít při výuce o znečištění ovzduší. Platforma bude volně dostupná pro
cílové skupiny CA 2 a mohou ji navštěvovat a využívat pro účely
sebevzdělávání.

Klíčové aktivity:

- Nastavení / konfigurace virtuálního prostředí

- Implementace virtuálních aktivit a integrace výukových materiálů
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Intelektuální výstup 5 - Scénáře lekcí a pilotní testování

Tento výstup je určen především pro učitele a poskytne jim účinné nástroje
pro atraktivnější a efektivnější přípravu lekce. Finální produkt bude obsahovat
6 různých scénářů lekcí, které by mohly být použity při představení hry
mladým lidem. Kromě toho bude tento IO obsahovat také Manuál ke hře s
pokyny a informacemi, jak tento nástroj používat z metodického a
technologického hlediska. Tento produkt (scénáře lekcí + manuál ke hře)
bude dostupný online i offline.

Pilotní testování bude probíhat ve dvou fázích:

První fáze bude provedena s hlavní cílovou skupinou – učiteli ze
základních a středních škol v oblastech s nejvyšším znečištěním ovzduší.
Toto školení povedou školitelé zaměstnanců a stážisty budou učitelé (15
učitelů z každé země).

Druhou fázi pilotního testování provedou vyškolení učitelé za účasti dětí a
mládeže ze základních a středních škol (min. 50 dětí).

Metodiky výuky / Výkon školení / Výsledky učení (LO)

LO1 (Znalosti) Dokážu rozpoznat základní látky znečišťující ovzduší a
porozumět hlavním přínosům při učení v řadě produktů pro prostředí
virtuálního světa (webová stránka)

LO2 (Strategie) Mohu přizpůsobit výuku- tréninková praxe pro uspokojení
základních potřeb dětí (zejména ze základních a středních škol)

LO3 (Mindset) Chápu, že znečištění ovzduší není jedinou negativní příčinou,
ale spektrem „promyšlených znečištěných činností“

Co dělají učitelé? Pojem vyučovací metoda odkazuje na obecné principy,
pedagogiku a strategie řízení používané pro výuku ve třídě.
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Rozvoj školících aktivit – Přínosy interaktivní hry pro čisté prostředí

Hlavním cílem školících aktivit je propagace výhod produktů CA 2, zejména
atraktivní a uživatelsky přívětivá hra a ukáže, že:

- Hra CA 2 může zvýšit motivace dětí k učení o znečištění ovzduší/čistém
prostředí;

- Produkty CA 2 mohou zlepšit vizi výuky/školení o znečištění ovzduší,
zdravotních účincích a povědomí o občanství;

- Školicí aktivity CA 2 mohou vybavit učitele inovativními a interaktivními
vzdělávacími materiály o znečištění ovzduší, které budou dále používat
jejich žáci ve třídě;

- Školicí aktivity CA 2 mohou podporovat participativní učební přístup atd.

Clean Air 2 – Metodika vyučování/učbních stylů

Přístup zaměřený na učitele Přístup zaměřený na děti

Přímá výuka založené na dotazování

Formální autorita Kooperativní učení

Sdílený společný Model výuky Individualizovaný model ''Asimilace''
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Kapitola 2 – Cílové skupiny

Projekt CA 2 má následující profil cílových skupin na základě přínosů
produktů a přidané hodnoty:

Učitelé ze základních a středních škol

Mladí lidé (klíčoví aktéři - studenti)

Žáci z pozdních tříd základních a raných sekundárních škol

OER propagující širší cílové publikum (na
místní/regionální/národní/EU a mezinárodní úrovni)

Zainteresované strany (zejména během pilotního testování) ze
vzdělávacích institucí, jiných nevládních organizací, asociací,
veřejné správy se zaměřením na vzdělávání, technici nebo jiní
zástupci magistrátu, univerzit, výzkumných center atd.

Obyvatelé /občané a jejich potenciál pro snižování znečištění
ovzduší - rodiče studentů

Online cíloví uživatelé/návštěvníci atd.

Postupy používané pro identifikaci cílových skupin:

Potenciál pro asimilaci všech přínosů CA 2 z hlediska znečištění ovzduší,
jeho příčin a zdravotních účinků ;

Výukové potřeby učitelů základních a středních škol s cílem vybudovat
inkluzivnější a atraktivnější hodiny ve třídě;

vzdělávací potřeby dětí a žáků zejména ze základních a středních škol při
řešení znečištění ovzduší a nedostatku „aktualizovaných“ materiálů/zdrojů;
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Různé zainteresované strany a online návštěvníci jako součást ''komunity
Clean Air 2'';

Kapacita klíčových aktérů (občanů) a jejich příspěvek ke snížení místního
znečištění ovzduší;

konsorcium CA 2 jako interní „zbraň“ k dosažení očekávaných výsledků a
cílů projektu;

Potenciál partnerství CA 2 dodávat produkty projektu v dobré kvalitě výuky
a učení identifikovaným cílovým skupinám atd.

● Iniciativa zapojit se a naučit se vhodné výukové metody při řešení
znečištění ovzduší;

● Zájem o zdokonalování stávajících znalostí v rámci vzdělávacího procesu
(u učitelů a následně dětí/žáků ze základních/středních škol);

● Schopnost učitelů základních a středních škol osvojit si obsah kurikula;

● Zájem dětí o hraní interaktivní hry CA 2 a „dekódování“ pravidel;

● Dovednosti pro další implementaci výukových scénářů;

● Schopnost učitelů využívat obsah školení při výuce ve školách;

● Budování kapacit – sladění konstruktivní zpětné vazby jako důsledek
pilotního testování atd.

● Zlepšení profilu učitele „dobrého posluchače“ atd.

S ohledem na analýzu potřeb CA 2 se důrazně doporučuje, aby konečné
produkty projektu vedly k vysoké úrovni výkonnosti a porozumění v oblasti
znečištění ovzduší a čistého životního prostředí.
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Zapojení cílových skupin - Seminář o šíření (E1, E2, E3, E4, E5, E6)

Národní „Workshop o šíření“ je „naplánován“ na konci projektu CA 2. Na
národní akci se sejde minimálně 20 účastníků – zástupců konkrétních
cílových skupin (v každé partnerské zemi).

Všechny produkty CA 2 budou prezentovány během workshopu a jasně
demonstrují přidanou hodnotu Open Education Resources. Interaktivní a
uživatelsky přívětivá hra bude ''hvězdou'' akce.

Všechny ''Diseminační workshopy'' jsou plánovány na období
01-11-2022 / 30-11-2022

Diseminační
workshop

Kdo? Země konání

E1 KAS Polsko

E2 New Edu Slovensko

E3 DIPUTACION PROVINCIAL DE
GRANADA

Španělsko

E4 CPIP Rumunsko
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E5 Čisté nebe Česká republika

E6 KAUNO TECHNOLOGIJOS
UNIVERSITETAS

Litva

Kapitola 3 – Struktura školení a preference učení

Před realizací/dodáním školení...

PŘEDCHOZÍ ZKUŠENOSTI Ne Do jisté

míry

souhlasí

m

Zcela

souhl

asím

Předchozí školení o účincích znečištění ovzduší

Předchozí školení o požadavcích zelených

pracovních míst
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Odpovědnost za vývoj specifických

(aktualizovaných) strategií pro zlepšení kvality

ovzduší

Zkušenosti z evropských projektů

Zájem o poskytování obsahu školení dalším

klíčovým aktérům relevantní pro ''vytvoření''

čistého prostředí

Zkušenosti s hraním her ve třídě jako metoda

dobré praxe

Schopnost dále propagovat metody výuky a

učení používané pro poskytování školení

Zkušenosti s prací/výukou s využitím online

prostředí

EQF - European Qualifications Framework - Definice

Výsledky učení: Prohlášení o tom, co a student zná, rozumí a je schopen

dělat po dokončení procesu učení a které jsou definovány

z hlediska znalostí, dovedností a kompetencí.
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Znalosti: Výsledek asimilace informací prostřednictvím učení.

Znalosti jsou souhrnem faktů, principů, teorií a postupů,

které souvisí s oblastí práce nebo studia. V kontextu

evropského rámce kvalifikací jsou znalosti popsány jako

teoretické a/nebo faktické.

Dovednosti: Schopnost aplikovat znalosti a využívat know-how k

plnění úkolů a řešení problémů. V kontextu Evropského

rámce kvalifikací jsou dovednosti popisovány jako

kognitivní (zahrnující použití logického, intuitivního a

kreativního myšlení) nebo praktické (zahrnující manuální

zručnost a používání metod, materiálů, nástrojů a

nástrojů).

Kompetence: Prokázaná schopnost využívat znalosti, dovednosti a

osobní, sociální a/nebo metodologické schopnosti v

pracovních nebo studijních situacích a v profesním a

osobním rozvoji. V kontextu evropského rámce kvalifikací

je kompetence popsána z hlediska odpovědnosti a

autonomie.

Filmové scénáře – distribuce/design

Zpracování filmových scénářů bude rozděleno do několika fází:

IO3/A1 - zpracování filmových scénářů - KAS (PL) se vstupem od všech
partnerů
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IO3/A2 - produkce filmů - KAS ( PL)

IO3/A3 - validace filmů - všichni partneři

Filmové
scénáře

Název filmového scénáře

1 Vliv znečištění na zdraví a kvalitu života

2 Znečištění z dopravy

3 Průmyslové znečištění

4 Emise z lokálních zdrojů

5 Kampaň na ochranu životního prostředí

★ Produkce filmu

Maximální délka každého filmu bude 5 minut a bude také připraven tak, aby
byl vhodný pro herní prostředí.

Herní scénáře – Distribuce/Design

Herní
scénář

e

Název herního scénáře Odpovědný partner

1 Vliv znečištění na zdraví a
kvalitu života

Comunitatea pentru Invatarea
Permanenta – CPIP, Rumunsko

15



Interaktivní hra Clean Air jako nástroj pro čisté prostředí
č. 2020-1-PL01-KA201-081446

2 Znečištění dopravou Stowarzyszenie Krakowski Alarm
Smogowy – KAS, Polsko

3 Průmyslové znečištění Čisté nebe o.p.s. – CN, Česká
republika

4 Emise z lokálních zdrojů APGR, Španělsko

5 Kampaň na ochranu životního
prostředí

New Edu, Slovensko

6 Obsah modulu souhrnného
hodnocení

ARID, Polsko

Herní/filmové scénáře – Obecné pokyny pro tvorbu obsahu

Společné pokyny pro partnery projektu při vývoji herní/filmové scénáře:

* Informace o základních pravidlech a konceptech;

* Atraktivní úvod do herního scénáře;

* Ekologické aspekty týkající se stavu životního prostředí;

* Užitečnost a přínosy pro rozvoj venkova a ''čisté ovzduší''.
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Kontrolní seznam pro herní/filmové scénáře z hlediska kvality a přidané

hodnoty

1) Dobrý potenciál pro prosazování zásad lidského zdraví;

2) Zlepšené znalosti vyučování-školení-učení;

3) obeznámen se stávajícím dopadem znečištění ovzduší;

4) Povědomí o vývoji krajiny a čistém ovzduší;

5) Sdílené porozumění pravidlům a pokynům hry/filmu;

6) Vysoký potenciál pro animaci her/filmů;

7) Možnosti využití hry/filmu ve vyučovací hodině/individuální zábavě;

8) Jasnost ohledně účelu hry/filmu, směru a metod ''dokončení hry'';

9) Komplexní principy „vzduchové výchovy“;

10) Seznámení se základními typy vzdělávacích materiálů/hodnot
souvisejících s ochranou čistého ovzduší atd.

Kapitola 4 – Školicí materiály
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Výsledky CA 2 budou k dispozici co nejdéle po ukončení projektu. Web OER

tedy zůstane aktivní minimálně 2 roky po ukončení projektu. Všechny školicí

materiály budou k dispozici zdarma a s možností stažení. Každá jazyková

verze školicích materiálů bude k dispozici v knihovnách partnerských zemí.

Také anglická verze (v elektronické verzi) bude ke stažení pro ostatní

evropské příjemce pro další propagaci a využití.

Přenos inovací z projektu Čistý vzduch 2 je založen na přenosu školících

zdrojů - power point, word formát, webový portál a související školicí

metodiky a obsah aktivit balíčku bude začleněn do osnov. Všechny materiály

(fotografie, hra, film a text) budou vytvořeny partnery a budou chráněny

autorským právem.

Objem obsahu školicích materiálů by měl být srovnatelný s obsahem Čistý

vzduch 1. Pro zajištění atraktivity by materiály měly obsahovat interaktivní

ilustrace/obrázky/schéma.

S přihlédnutím k přihlášce budou výukové materiály vytvořeny nejen v

angličtině, ale také v národních jazycích partnerů projektu.

Kapitola 5 – Indikátory úspěchu

Bude vytvořen hodnotící dotazník (pomocí JotForm nebo jiného typu

vytváření průzkumu) a bude obsahovat otázky s výběrem z více odpovědí.

Co hodnotit?
- Zlepšení dovedností;

- Celková kapacita výkonu;
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- Získané znalosti;

- Informace ''shromážděny'';

- Herní interakce;

- Míra (procento) motivace, zájmu, empatie, sebedůvěry atd. cílových

příjemců.

- CA 2 flexibilita;

- Filmový potenciál pro přenos hodnoty CA 2;

- Celková spokojenost (učitelé/učitelé/školitelé/projektové

partnerství/stakeholdeři)

Hodnocení bude v zásadě probíhat online v souladu s vývojem a

implementací Výstupů, zejména s pilotním testováním.

Ve fázi hodnocení se také prověří potřeby zlepšení obsahu. To bude užitečné

zejména během pilotáže a prvního vydání školení, aby se případně upravily a

přepracovaly materiály pro lepší sladění s budoucími událostmi/lekcemi/kurzy

ve třídě atd.

Úroveň a
typ

hodnocení

Popis a
charakteristiky

hodnocení

Příklady nástrojů
hodnocení a

metody

Relevance a
praktičnost
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1. Reakce Hodnocení reakce je
to, jak se delegáti
cítili a jejich osobní
reakce na školení
nebo zkušenost s
učením, například:

Líbilo se
školeným/učitelům/
školení a líbilo se
jim?
Považovali školení za
relevantní?

Formuláře zpětné
vazby založené na
osobní reakci na
tréninkovou
zkušenost.

Lze provést ihned
(když školení
skončí).

Důležité, aby lidé
dát pozitivní reakci,
pokud se týkají
jejich aktuální
zkušenosti z praxe
pro ostatní ‚‘
předchozí pocity ‚‘

2.Learning Vyhodnocení učení
je měření zvýšení
znalostí a
intelektuální
schopnosti před
rokem až po
zkušenosti s učením:

Naučili se školené
osoby / učitelé, co má
být doručeno?

Zažili
stážisté/studenti to,
co měli zažít?

Typicky hodnocení
nebo testy před a
po školení.

Metody hodnocení
musí úzce souviset
s cíli učení.

Měření a analýza je
možná a snadná ve
skupinovém
měřítku.

Relativně
jednoduché
nastavení.

Vysoce relevantní a
jasné pro určitá
školení, jako jsou
technické
dovednosti.

Méně snadné pro
složitější učení, jako
je rozvoj postojů.

3. Chování Hodnocení chování
je míra, do jaké
účastníc iaplikovali
učení a změnili své
chování, stejně jako
jejich motivace ke

Hodnocení musí
být průběžné a
poté převedeno do
vhodného

Měření chování
není tak snadné
kvantifikovat.

Jednoduchý a
rychlý systém
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změně chování, a to
lze provést okamžitě
a/nebo několik
měsíců po školení, v
závislosti na situaci:

Studenti/učitelé
uvádějí své učení do
praxe, když se vrátí
do práce/třídy?

Byly použity příslušné
dovednosti a
znalosti?

Došlo k patrné a
měřitelné změně v
aktivitě a výkonu
stážistů/učitelů, když
byli zpět v jejich
rolích?

analytického
nástroje.

Hodnocení musí
být navrženo tak,
aby omezilo
subjektivní úsudek
tazatele.

Hodnocení lze
navrhnout na
základě
relevantních
výkonnostních
scénářů (design
her/filmů) a
konkrétních
klíčových ukazatelů
výkonu nebo
kritérií.

odezvy
pravděpodobně
nebude dostatečný.

Řízení a analýza
průběžných
hodnocení jsou
obtížné a prakticky
nemožné bez dobře
navrženého
systému od
začátku.

Hodnocení
implementace a
aplikace je
nesmírně důležité
hodnocení.

4.
Výsledky

Hodnocení výsledků
je účinek na
podnikání nebo
prostředí vyplývající
ze zlepšeného
výkonu školeného.

Měřítkem by byly
obvykle klíčové
ukazatele výkonnosti
podniku nebo
organizace, jako jsou:
objemy, hodnoty,

Je možné, že
mnoho z těchto
opatření je již
zavedeno
prostřednictvím
běžných systémů
řízení a podávání
zpráv.

Úkolem je určit,
které a jak souvisí

Individuálně není
výsledek hodnocení
nijak zvlášť obtížný;
v celé organizaci se
to stává náročnější.

Externí faktory také
výrazně ovlivňují
výkonnost
organizace a
podnikání, což
„zamlčuje pravdu“.
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procenta, časové
plány a další
kvantifikovatelné
aspekty výkonnosti
organizace.

se vstupy a vlivem
účastníka školení.

Proto je důležité na
začátku školení
identifikovat a
odsouhlasit
odpovědnost a
relevanci s
účastníky/učiteli,
aby pochopili, co se
má měřit.

Ukázkový nástroj pro vyhodnocení školení
Clean Air 2 - Hodnotící dotazník pro školicí aktivity - Ukázka
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Pro online nástroj použijte:
https://form.jotformeu.com/210531876091353
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