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A Część ogólna 

A.1 Tytuł programu 

Gra interaktywna "Clean Air" jako narzędzie służące czystemu środowisku 

 

 

A.2 Cel programu 

Celem jest ukształtowanie postawy, dzięki której dzieci biorące udział w programie szkoleniowym staną się 

świadomymi, aktywnymi "posłańcami" edukacji o zanieczyszczeniu powietrza. Głównym celem szkolenia 

jest dostarczenie dzieciom wiedzy i pomoc w holistycznym zrozumieniu problemu zanieczyszczenia 

powietrza. Program zwraca uwagę również na nauczycieli. Jego celem jest umożliwienie nauczycielom 

korzystania z interaktywnych metod (gier) i samodzielnego ich stosowania; w ten sposób program ma 

ułatwić nauczycielom rozwijanie umiejętności potrzebnych do tworzenia skutecznych lekcji na temat 

zanieczyszczenia powietrza. Program Clean Air 2 jest uzupełnieniem programu Clean Air, a jego idea 

wywodzi się z zapotrzebowania nauczycieli na wykorzystanie bardziej interaktywnych i innowacyjnych 

metod cyfrowych w procesie nauczania. 

 

A.3 Grupa docelowa 

 

• Dzieci ze szkół podstawowych i średnich 

• Nauczyciele szkół podstawowych i średnich 

• Interesariusze (szczególnie podczas testów pilotażowych) z instytucji edukacyjnych itp. 

• Rodzice 

• Mieszkańcy/obywatele i ich potencjał w zakresie redukcji zanieczyszczeń powietrza 

• Docelowi użytkownicy/widzowie online itp. 

 

A.4 Cele programu 

• Nauczyciele otrzymają nowe produkty (grę z filmem wprowadzającym i scenariuszem lekcji 

dostosowanym do gry), które mogą poprawić wizję nauczania/szkolenia na temat zanieczyszczenia 

powietrza, skutków zdrowotnych i świadomości obywatelskiej 
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• Nauczyciele poprzez działania szkoleniowe zostaną wyposażeni w innowacyjne i interaktywne 

materiały edukacyjne na temat zanieczyszczenia powietrza, które będą mogli dalej wykorzystywać 

ze swoimi uczniami w klasie 

• Dzieci będą miały większą motywację do nauki o zanieczyszczeniu powietrza/czystym środowisku 

• Dzieci i nauczyciele będą kompetentni w krytycznym zadawaniu pytań i analizie 

• Dzieci i nauczyciele zwiększą swoje zainteresowanie i zdolność do uczestniczenia w podejmowaniu 

decyzji dotyczących zanieczyszczenia powietrza 

• Dzieci i nauczyciele zmienią swoje zachowania dotyczące kwestii zanieczyszczenia powietrza 

 

A.5 Zasady dydaktyczne 

- Interaktywne nauczanie z wykorzystaniem technologii cyfrowych: Zasady odnoszą się do 

następujących komponentów:   

• Edukacja  - nauczanie obejmujące naukę i nowe technologie 

• celowość nowych technologii - nowe technologie powinny być używane z dokładnie określonymi 

celami 

• podział kontekstowy - przygotowanie dobrej struktury treści - sekcji i modułów  

• amplifikacja - określa zawartość modułów - teoria, pytania, przykłady, problemy, ćwiczenia 

• wizualizacja - każdy moduł powinien łączyć tekst i elementy wizualne odpowiednie do zrozumienia 

kontekstu 

• aktywne uczenie się i nauczanie edukacyjne - uczniowie powinni być zaangażowani w aktywne 

uczenie się  

• możliwość dostosowania nowych technologii do potrzeb uczniów i nauczycieli oraz celów 

nauczania  

• łatwa obsługa - nacisk powinien być położony na wykonanie zadania, a nie na zarządzanie 

problemami technicznymi 

- Pedagogika pracy: Uczenie się jest oparte na praktycznej pracy, a nie na teorii. Uczniowie uczą się 

poprzez wytwarzanie użytecznych produktów lub świadczenie użytecznych usług dla innych 

- Wspólne uczenie się: Uczenie się odbywa się w kontekście współpracy i wyłania się z interakcji uczniów 

między sobą i z nauczycielem. Opiera się na współpracy w procesie produkcyjnym 

- Uczenie się oparte na dociekaniu: Uczniowie uczą się empirycznie poprzez osobiste doświadczenia 

w  rzeczywistych sytuacjach życiowych, poprzez rodzaj prostego rozwiązywania problemów lub 

eksperymentalnego grupowania. Uczenie się oparte jest na badaniu przestrzeni rozwiązań dla problemów 

świata rzeczywistego eksperymentalnie poprzez próby i błędy z udziałem pracy grupowej 

- Metoda naturalna: Nauka opiera się na podejściu indukcyjnym, globalnym. Jest ono zawsze 

umiejscowione w aktualnej sytuacji życiowej uczniów. Życie jest tu rozumiane jako szerokie pojęcie 

obejmujące przyrodę, przyrodę samą w sobie oraz społeczne i polityczne aspekty współczesnego życia 

- Ośrodki zainteresowań: Uczenie się jest oparte na zainteresowaniach i ciekawości uczniów. Uczniowie 



Gra interaktywna "Czyste powietrze" jako narzędzie służące czystemu środowisku  

Nr 2020-1-PL01-KA201-081446 

w  kontekście szkoły i w zgodzie z innymi sami wybierają, nad czym będą pracować i jak zgłębiać temat, 

który ich interesuje 

 

A.6 Wymagania wstępne i regulamin oceniania 

Nie 

 

B Część szczególna 

B.1 Organizacja procesu kształcenia 

• Praca indywidualna w środowisku interaktywnym 

• Praca w grupach 

• Materiały pozaszkolne 

 

B.2 Zawartość 

 

Tytuł treści Czas trwania w minutach 

Moduł 1: Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie 

i  jakość życia 
20 minut 

Moduł 2: Zanieczyszczenia transportowe 20 minut 

Moduł 3: Zanieczyszczenia przemysłowe 20 minut 

Moduł 4: Emisja typu low-stack 20 minut 

Moduł 5: Kampania na rzecz ochrony 

środowiska 
20 minut 

Moduł 6: Podsumowanie i ocena 20 minut 

 

Opis efektów kształcenia dla każdego modułu: 

Moduł 1: 

• Dzieci posiadają wiedzę na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka 

• Dzieci zdobywają dane za pomocą zmysłów  

• Dzieci przekazują dane i informacje w odpowiedniej formie 
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Moduł 2: 

• Dzieci opisują sposoby, w jakie człowiek modyfikuje środowisko 

• Dzieci charakteryzują zanieczyszczenia gazowe wraz z określeniem ich źródeł 

• Dzieci słuchają i opowiadają o doświadczeniach 

• Dzieci biorą udział w dyskusjach w małych i dużych grupach 

• Dzieci wyraźnie rozumieją, interpretują i wyjaśniają aspekty związane z zanieczyszczeniem 

powietrza, a także potrafią szacować, oceniać i wyciągać wnioski 

• Dzieci są w stanie skonstruować wyjaśnienia 

Moduł 3: 

• Dzieci opisują sposoby, w jakie człowiek modyfikuje środowisko 

• Dzieci charakteryzują zanieczyszczenia przemysłowe  

• Dzieci słuchają i opowiadają o doświadczeniach 

• Dzieci biorą udział w dyskusjach w małych i dużych grupach 

• Dzieci wyraźnie rozumieją, interpretują i wyjaśniają aspekty związane z zanieczyszczeniem 

powietrza, a także potrafią szacować, oceniać i wyciągać wnioski 

• Dzieci są w stanie skonstruować wyjaśnienia 

Moduł 4: 

• Dzieci opisują sposoby, w jakie człowiek modyfikuje środowisko 

• Dzieci charakteryzują zanieczyszczenia związane z emisją z niskich kominów 

• Dzieci słuchają i opowiadają o doświadczeniach 

• Dzieci biorą udział w dyskusjach w małych i dużych grupach 

• Dzieci rozwijają dociekania naukowe i krytyczne myślenie 

• Dzieci wyraźnie rozumieją, interpretują i wyjaśniają aspekty związane z zanieczyszczeniem 

powietrza, a także potrafią szacować, oceniać i wyciągać wnioski 

• Dzieci są w stanie skonstruować wyjaśnienia 

Moduł 5: 

• Dzieci dokonują mądrych wyborów w zakresie korzystania z zasobów naturalnych i recyklingu 

materiałów 

• Dzieci znają bezpieczne, przyjazne dla środowiska i etyczne praktyki 

• Dzieci wiedzą, jakie działania mogą podejmować obywatele 

• Dzieci są w stanie przekazać prawidłowe wnioski 
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Moduł 6: 

• Dzieci definiują zanieczyszczenie powietrza i jego skutki 

• Dzieci wymieniają wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka 

• Dzieci grupują i skalują źródła zanieczyszczeń powietrza 

• Dzieci definiują i poprawnie używają wszystkich kluczowych słów 

• Dzieci opisują niektóre kluczowe zasady, które wspierają zapobieganie i kontrolę zanieczyszczeń 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się: 

• Test oceniający w module 6 

• Zaangażowanie w pracę zespołową 

• Aktywność podczas zajęć 

Kluczowe kompetencje: 

• Zbieranie, analizowanie i organizowanie informacji 

• Przekazywanie pomysłów i informacji 

• Planowanie i organizowanie działań 

• Praca z innymi w zespołach 

• Wykorzystanie idei i technik matematycznych 

• Rozwiązywanie problemów 

• Wykorzystanie technologii 

Kluczowe pojęcia z zakresu alfabetyzacji: 

Powietrze, zanieczyszczenie powietrza, benzo(a)piren, Najlepsze Praktyki Środowiskowe (BEP's), spalanie, 

opieka, samochody, zmiana, kominy, czysty, węgiel, ochrona, ekosystem, emisje, energia, zagrożony, 

środowisko, wartości środowiskowe, urządzenia, etyka, spaliny, fabryki, rząd, zdrowie, grzejniki, 

spowodowane przez człowieka, wpływ, wdrożenie, grupa interesu, zbadanie, lokalne, utrzymanie, cząstki, 

materia cząsteczkowa, pozwolenia, zanieczyszczenie, ochrona, rzadkie, zasoby, ograniczenia, 

bezpieczeństwo, smog, dym, źródła, technologia, zagrożone, transport, woda, drewno, praca. 

 

B.3 Materiały dydaktyczne i lektury 

Materiały do każdego modułu będą dostępne na stronie internetowej projektu. 

 

B.4 Organizatorzy szkoleń 

Program będzie prezentowany nauczycielom przez partnerów konsorcjum podczas wydarzeń 

upowszechniających (multiplier events). 


