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Clean Air 2 projekt

Koncept - struktura kurikula

Intelektuální výstup: 01
Jméno partnerské organizace: Krakow Smog Alert

Země: Polsko

A  Obecná část
A.1 Název programu

Interaktivní hra Clean Air jako nástroj pro čisté prostředí

A.2 Zaměření programu

Cílem programu je vytvořit postoj, kterým se děti účastnící se výcvikového programu stanou vědomými,
aktivními „posly“ výuky znečištění ovzduší. Hlavním cílem školení je poskytnout dětem znalosti a pomoci
jim získat holistické porozumění problematiky znečištění ovzduší. Program věnuje pozornost také učitelům.
Jeho cílem je dovést učitele k používání interaktivních metod (hra) a samostatně ji využívat; přitom je
hlavním cílem programu usnadnit učitelům rozvíjení požadovaných dovedností k vytváření účinných lekcí o
znečištění ovzduší. Clean Air 2 je doplňkem programu Clean Air a myšlenka, která za ním stojí, vychází z
poptávky učitelů po využívání interaktivnějších a inovativnějších digitálních metod v procesu učení.

A.3 Cílové skupiny

● Děti ze základních a středních škol

● Učitelé ze základních a středních škol

● Účastníci (zejména během pilotního testování) ze vzdělávacích institucí atd.

● Rodiče

● Obyvatelé / občané a jejich potenciál pro snižování znečištění ovzduší

● Online cílový uživatelé / návštěvníci atd.

A.4 Cíle programu

Učitelé obdrží nové produkty (hra s úvodním filmem a scénář lekce přizpůsobené této hře), které mohou
zlepšit vizi výuky / školení o znečištění ovzduší, dopadech na zdraví a povědomí o občanství;

Učitelé budou prostřednictvím školicích aktivit vybaveni inovativními a interaktivními vzdělávacími
materiály o znečištění ovzduší, které budou dále využívány se svými žáky ve třídě;

Děti budou mít větší motivaci studovat znečištění ovzduší / čisté životní prostředí;
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Děti a učitelé budou kompetentní v kritickém dotazování a analýze;

Děti a učitelé zvýší svůj zájem a schopnost účastnit se rozhodování o znečištění ovzduší;

Děti a učitelé změní své chování v otázkách znečištění ovzduší.

A.5 Didaktické principy

- Interaktivní výuka využívající digitální technologie: Zásady se týkají následujících složek: (1) vědecká
výuka - výuka zahrnující přírodní vědy a nové technologie, (2) účelnost nových technologií - nové
technologie by měly být používány s přesně stanoveným záměrem, (3) kontextové dělení - příprava dobré
obsahové struktury - sekce a moduly, (4) rozsah - definuje obsah modulů - teorie, otázky, příklady, problémy,
cvičení, (5) vizualizace - každý modul by měl kombinovat textové a vizuální prvky vhodné pro kontext
porozumění, (6) aktivní učení a pedagogická výuka - studenti by měli být zapojeni do aktivního učení, (7)
adaptabilita nových technologií podle potřeb studentů a učitelů a cílů učení, (8) snadná obsluha - důraz by
měl být kladen na plnění úkolů namísto řešení technických problémů.

- Pedagogika práce: Učení je založeno na praktické práci a není vedeno teorií. Studenti se učí výrobou
užitečných produktů, nebo poskytováním užitečných služeb ostatním.

- Kooperativní učení: Učení probíhá v kontextu spolupráce a vychází z interakce studentů mezi sebou a s
učitelem. Učení je založeno na spolupráci v produktivním procesu.

- Dotazové učení: Studenti se učí empiricky prostřednictvím osobních zkušeností v reálných životních
situacích, prostřednictvím řešení základních problémů, nebo experimentálního seskupování. Učení je
založeno na experimentálním zkoumání reálného prostoru, řešení skutečných problémů pomocí pokusů a
omylů včetně práce ve skupinách.

- Metoda přirozeného přístupu: Učení je založeno na induktivním, globálním přístupu. Vždy je situováno
do aktuální životní situace studentů. Život zde je koncipován jako široký koncept zahrnující okolí, přírodu
sama o sobě a sociální a politické aspekty současného života.

- Centra zájmu: Učení je založeno na studijních zájmech a zvědavosti studentů. Studenti v kontextu školy a
ve shodě s ostatními si sami vyberou, na čem mají pracovat a jak prozkoumat své zájmová témata.

A.6 Předpisy pro přijímací řízení a hodnocení

Žádné

B Specifická část

B. 1 Organizace vzdělávacího procesu

• Individuální práce v interaktivním prostředí

• Skupinová práce

• Mimoškolní materiály
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B.2 Obsah

A title of content Doba trvání v minutách

Modul 1: Vliv znečištění na zdraví a kvalitu
života

20 minut

Modul 2: Znečištění z dopravy 20 minut

Modul 3: Průmyslové znečištění 20 minut

Modul 4: Znečištění z lokálních topenišť 20 minut

Modul 5: Kampaň na ochranu životního
prostředí

20 minut

Modul 6: Shrnutí a hodnocení 20 minut

Popis výsledků učení pro každý modul:

Modul 1:

● Děti získaly znalosti o dopadu znečištění ovzduší na lidské zdraví

● Děti si osvojily informace prostřednictvím smyslů

● Děti sdílejí data a informace ve vhodné formě

Modul 2:

● Děti popisují, jak lidé mění prostředí

● Děti charakterizují plynné znečištění spolu s identifikací zdrojů

● Děti poslouchají a mluví o zážitcích

● Děti přispívají do malých i velkých skupinových diskusí

● Děti jasně rozumějí, interpretují a vysvětlují aspekty týkající se znečištění ovzduší a jsou také
schopné odhadnout, posoudit a dospět k závěru

● Děti umí zkonstruovat vysvětlení

Modul 3:
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● Děti popisují, jak lidé mění prostředí

● Děti charakterizují průmyslové znečištění

● Děti poslouchají a mluví o zážitcích

● Děti přispívají do malých i velkých skupinových diskusí

● Děti jasně rozumějí, interpretují a vysvětlují aspekty týkající se znečištění ovzduší a jsou také
schopné odhadnout, posoudit a dospět k závěru

● Děti umí zkonstruovat

Modul 4:

● Děti popisují, jak lidé mění prostředí

● Děti charakterizují znečištění spojené s emisemi lokálních topenišť

● Děti poslouchají a mluví o zážitcích

● Děti přispívají do malých i velkých skupinových diskusí

● Děti rozvíjejí vědecké bádání a kritické myšlení

● Děti jasně rozumějí, interpretují a vysvětlují aspekty týkající se znečištění ovzduší a jsou také
schopné odhadnout, posoudit a dospět k závěru

● Děti umí zkonstruovat vysvětlení

Modul 5:

● Děti rozumně rozhodují při využívání přírodních zdrojů a recyklaci materiálů

● Děti znají bezpečné, ekologické a etické postupy

● Děti vědí, jaká opatření mohou občané podniknout

● Děti dokážou sdělit platné závěry

Modul 6:

● Děti definují znečištění ovzduší a jeho účinek.

● Děti uvádějí účinky znečištění ovzduší na lidské zdraví.

● Dětské skupiny a zdroje znečištění ovzduší.

● Děti definují a správně používají všechna klíčová slova.

● Děti popisují některé klíčové zásady, které podporují prevenci a omezování znečištění.

Metody ověřování výsledků učení

Vyhodnocovací test v modulu 6

Zapojení do týmové práce
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Aktivita během hodiny

Klíčové kompetence:

Sběr, analýza a organizace informací
Sdělování nápadů a informací
Plánování a organizování činností
Spolupráce s ostatními v týmech
Používání matematických nápadů a technik
Řešení problémů
Použití technologií

Klíčové pojmy:

Ovzduší, znečištění ovzduší, benzo(a)pyren, Nejlepší environmentální praktiky (BEP), spalování, péče,
automobily, změny, komíny, čistý, uhlí, ochrana, ekosystém, emise, energie, ohrožený, životní prostředí,
environmentální hodnoty, zařízení, etika, výfuk, továrny, vláda, zdraví, kotel, vyrobené člověkem, dopady,
implementace, zájmová skupina, vyšetřovat, lokální, údržba, částice, prachové částice, povolení, znečištění,
chránit, vzácný, zdroj, omezení, bezpečnost, smog, kouř, zdroje, technologie, ohroženo, doprava, voda,
dřevo, práce.

B.3 Učební materiály a čtení

Materiály pro každý modul budou k dispozici na webových stránkách projektu.

B.4 Školitelé

Program bude učitelům představen partnery konsorcia během multiplikačních akcí.


