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1

Úvod

Vitajte v b-learningovom prostredí projektu GET-Green!
Ide o produkt vytvorený a využívaný v rámci medzinárodného projektu prenosu inovácií
„Environmentálna etika - vzdelávanie pre kariérny rozvoj“ DE/13/LLP-LdV/TOI/147638,
s realizovaného s finančnou podporou Programu celoživotného vzdelávania - podprogramu
Leonardo da Vinci pre odborné vzdelávanie a prípravu.
Odpovedá na nevyhnutnosť zlepšenia transparentnosti a uznávania kvalifikácií v európskom
priestore pre rozvoj zelenej ekonomiky prostredníctvom vytvorenia výučbového systému
zameraného na výstupy vzdelávania.

2

Kompetenčný model GET-Green – štruktúra a obsah

Model kompetencií GET-Green je systém pre štrukturálny opis pracovných kompetencií.
Ponúka vzdelávacie príležitosti pre učiacich sa, a to prostredníctvom osobných vzdelávacích
plánov využívajúcich preferencie jednotlivca a pracovné požiadavky, ktoré sú na neho
kladené. Pre vytvorenie modelu bol využitý inovatívny prístup orientovaný na učiacich sa
a zameraný na aktívnu rolu lektorov. Zlepšovanie vzdelávacích možností v oblasti
environmentálnej etiky pre pracovníkov v OVP je dosiahnuté práve prostredníctvom tohto
modelu založenom na princípoch Európskeho kvalifikačného rámca (EQF) a Európskeho
systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET).

2.1

Štruktúra

b-learning (blended learning), alebo kombinované vzdelávanie je didaktický prístup
kombinujúci učebné metódy prezenčného vzdelávania a on-line vzdelávania. On-line
vzdelávanie je značne podporované pre jeho jedinečný potenciál obohatiť vzdelávanie
učiacich sa, rozšíriť možnosti vzdelávania aj mimo jednotne dohodnutého času a miesta
a podporu úspešnejších, diferencovaných učebných stratégií, ktoré umožňujú prispôsobiť
vzdelávanie podľa individuálnych potrieb učiaceho sa.
Didaktický prístup b-learning sa masívne rozširuje, už dnes poskytujúc vzdelávacím
inštitúciám a učiacim sa vysoko efektívnu pomoc pri plnení požiadaviek učiacich sa,
dosahovaní ich výstupov vzdelávania a riešení problémov obmedzených zdrojov.
DE/13/LLP-LdV/TOI/147638
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V projekte GET-Green zahŕňa b-learning tri pevne prepojené piliere navrhnuté tak aby boli vo
vzájomnom súlade a umožňovali dosiahnutie konečného výsledku: zvýšenie flexibility
a prispôsobenie vzdelávania podľa individuálnych potrieb učiaceho sa. Tieto tri piliere
b-learningu sú:
 Cieľové profesie: v rámci projektu GET-Green bol vytvorený inovatívny program
kombinovaného vzdelávania organizovaný do „výstupov vzdelávania“. Tento program
spĺňa špecifické potreby vzdelávania pracovníkov OVP a je navrhnutý pre 14
cieľových

profesií.

Vybrané profesie sú

prepojené na jednotlivé aspekty

environmentálnej etiky a projektové ciele: učitelia a majstri OVP, lektori a manažéri
inštitúcií OVP.
 Výstupy vzdelávania: projekt GET-Green prispieva k zvýšeniu kvality vzdelávania
odborníkov v odbornom vzdelávaní v oblasti environmentálnej etiky prostredníctvom
flexibilných

a

prevoditeľných

inovatívnych

výstupov

vzdelávania.

Výstupy

vzdelávania sú hlavným „deskriptorom“ určitej kvalifikácie a sú vytvorené na základe
holisticky definovaných zelených kompetencií zahŕňajúcich rozvoj vedomostí,
schopností a kompetencií v širšom zmysle. Sú navrhnuté tak, aby umožňovali
vytvorenie uceleného a štruktúrovaného vzdelávacieho procesu a poskytovali jasné
kritériá pre hodnotenie.
 Zelené kompetencie: podľa súčasných európskych odporúčaní pre transformáciu
modelov zamestnanosti a trhu práce s cieľom prispieť k sociálne udržateľnému
rozvoju bola v projekte GET-Green vypracovaná kompetenčná mapa zahrňujúca opis
zelených kompetencií pre 14 cieľových profesií. Zelené kompetencie zahŕňajú:
o Vedomosti (všeobecné a špecifické): čo by účastníci mali vedieť a chápať po
absolvovaní vzdelávania,
o Schopnosti (kognitívne a odborné): čo by účastníci mali byť schopní urobiť po
absolvovaní vzdelávania a
o Postoje (sociálne, organizačné a technické spôsobilosti): aké názory budú mať
školené osoby o predmete vzdelávania po jeho absolvovaní

2.2

Učebný obsah

Inovatívny učebný obsah je štruktúrovaný podľa očakávaných výstupov vzdelávania tak aby
bol vhodný pre zmenenú úlohu vyučujúcich z učiteľov na „facilitátorov“ učenia sa. Je

DE/13/LLP-LdV/TOI/147638
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tematicky špecifický pokrývajúc hlavné témy environmentálnej etiky a rozdelený na
nasledovné celky:
 Úvod do environmentálnej etiky
 Výzvy a hlavné smery environmentálnej etiky
 Potreba politickej a právnej regulácie
 Environmentálna etika, spoločenská zodpovednosť a trvalá udržateľnosť
 Zelená ekonomika a zelená spoločnosť: výzvy pre budúcnosť

DE/13/LLP-LdV/TOI/147638
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3

Výučbový systém GET-Green pre získanie zelených kompetencií

3.1

Ako tento výučbový systém funguje: manuál pre študentov

Nasledujúce podkapitoly obsahujú stručné inštrukcie ako krok po kroku aplikovať systém
b-learning GET-Green. Pre prehliadku možností tohto didaktického prístupu Vám
odporúčame využiť on-line verziu učebného obsahu (k dispozícii je však aj off-line verzia)
prispôsobujúc svoje vzdelávanie Vašim individuálnym potrebám.

3.2

Začnime s učením

Vyberte si on-line alebo off-line verziu sytému b-learning:
 Pre on-line verziu (odporúčané), navštívte http://www.greenethics.eu (pre dosiahnutie
čo najlepších výsledkov použite aktuálnu verziu ktoréhokoľvek bežne používaného
internetového prehliadača s povolením JavaScript-u)
 Pre off-line verziu – vložte DVD do do optickej mechaniky Vášho počítača (pre
dosiahnutie čo najlepších výsledkov použite aktuálnu verziu ktoréhokoľvek bežne
používaného internetového prehliadača s povolením JavaScript-u). Ak Váš počítač
neumožní automatické otvorenie Get Green okna po vložení DVD do mechaniky,
prosím otvorte disk manuálne a spustite súbor start.html
 Vyberte jazyk prostredníctvom jazykových tlačidiel (okrúhle ikony vlajok)
umiestnených v pravom hornom rohu okna úvodnej stránky GET-Green. On-line
verzia je dostupná v anglickom, nemeckom, bulharskom, talianskom, tureckom
a slovenskom jazyku (obr. 1 – bod 1).

Obr. 1 Úvodná stránka GET-Green
DE/13/LLP-LdV/TOI/147638
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3.3

Prispôsobenie si vzdelávania: vytvorenie svojho učebného plánu

Kliknutím otvorte sekciu “b-learning” – položka v hlavnom menu

(obr. 2 – bod 2).

V následne otvorenom okne b-learning si môžete vybrať zo štyroch možností: „Cieľové
profesie“, „Výstupy vzdelávania – učebný obsah“, „Zelené kompetencie“, alebo „On-line
kurzy / Off-line materiál“ (obr. 2 – bod 3).

Obr. 2 Sekcia „b-learning“
Kliknutím na „Cieľové profesie“ budete presmerovaní na opis 14 cieľových profesií pre ktoré
bol program kombinovaného vzdelávania GET-Green navrhnutý. Opis profesií zahŕňa
zoznam hlavných pracovných požiadaviek vo forme pracovnej náplne (obr. 3 – bod 4).

Obr. 3 Tabuľka s opisom „cieľových profesií“
Opis hlavných pracovných požiadaviek je v súlade s ISCO-08. Napríklad opis profesie
„ekológ“ je zobrazený na obr. 3. Okrem hlavných pracovných požiadaviek sa tu pod názvom
danej cieľovej profesie nachádza aj odkaz na požadované zelené kompetencie (obr. 3 –
bod 5). Takto si tu môžete vybrať najrelevantnejší opis pracovnej náplne ktorú máte, alebo
ktorú hľadáte s cieľom obohatiť pracovné požiadavky o zelené kompetencie a to
DE/13/LLP-LdV/TOI/147638
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prostredníctvom špecificky zameraného učebného obsahu ponúkaného týmto programom
kombinovaného vzdelávania.
V časti „Výstupy vzdelávania – učebný obsah“ sa Vám zase zobrazí súbor výstupov
vzdelávania, z ktorých každý je navrhnutý tak aby obsahoval určitý celok vedomostí,
schopností a kompetencií v primeranej a zrozumiteľnej forme (obr. 4).

Obr. 4 Tabuľka „Výstupov vzdelávania“
Tabuľka s výstupmi vzdelávania (názov celku, súhrnné výstupy vzdelávania, príslušné
ohodnotenie bodmi ECVET) ponúka aj štruktúrovaný učebný obsah potrebný pre dosiahnutie
daného vzdelávacieho výstupu. Aktivovanie tlačidla „súhrnné výstupy vzdelávania“
(obr. 4 a 5 – bod 6) ponúka stručnú informáciu o učebných cieľoch daného tematického celku.
Poznatky sú rozdelené do lekcií so samohodnotením – testom v každom tematickom celku.
(obr. 4 a 5 – bod 7). Obsah je jednoducho priraditeľný a zrozumiteľný pre ľudí aktívnych na
trhu práce (pracovníkov odborného vzdelávania a prípravy, zamestnancov, podnikateľov,
sociálnych partnerov a pod.). Je zameraný na získavanie odborných, metodických,
osobnostných a sociálnych kompetencií učiacich sa absolvovaním štúdia definovaných celkov
(obr. 5).

Obr. 5 Opis „Výstupov vzdelávania“

DE/13/LLP-LdV/TOI/147638
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Odkazy na lekcie (obr. 5 – bod 7) Vás presmerujú k príslušnému učebnému obsahu (Fig. 7)
(ak ste na odkaz lekcie klikli pred prihlásením do systému, systém Vás požiada o zadanie
Vašich prihlasovacích údajov – zadajte používateľské meno a heslo a kliknite na tlačidlo).

Obr. 6 Prihlásenie
Učebný obsah (obr. 7) je hierarchicky usporiadaný do dvojúrovňových kapitol (napr. 1, 1.1,
1.2, ...). Medzi týmito kapitolami a podkapitolami sa môžete ľubovoľne pohybovať
prostredníctvom sivých šípok („predchádzajúci‟/„nasledujúci‟) (obr. 7 – bod 9) alebo
prostredníctvom navigačného bloku v ľavom stĺpci (obr. 7 – bod 10).
Úspešné absolvovanie každého tematického celku má priradené hodnotenie bodmi ECVET
uvedené v pravom stĺpci tabuľky (obr. 5 – bod 8).

Obr. 7 Stránka s učebným obsahom
Sekcia „Zelené kompetencie“ ponúka prístup k zeleným kompetenciám pre 14 uvedených
cieľových profesií (obr. 8). Zelené kompetencie sú definované ako holisticky opísané
vedomosti, schopnosti a kompetencie v širšom zmysle v súlade s referenčnými úrovňami
EQF 5, 6, alebo 7. Pre získanie týchto zelených kompetencií bol vytvorený súbor učebných
plánov (obr. 9) pozostávajúcich z jednotlivých častí učebného obsahu a vedúcich
k požadovaným výstupom vzdelávania. Učebné plány sú vybrané na základe opísanej
pracovnej náplne, pracovných postupov, oblasti práce a kompetencií, ktoré sú typické pre
danú profesiu. Učebné plány sa môžu líšiť v rozsahu a obsahu v závislosti od vybranej
cieľovej profesie, definovaných zelených kompetencií, a referenčnej úrovne EQF.

DE/13/LLP-LdV/TOI/147638
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Obr. 8 Sekcia „Zelené kompetencie“ so zoznamom cieľových profesií pre ktoré boli tieto
zelené kompetencie navrhnuté
Za účelom hodnotenia a uznávania dosiahnutých výstupov vzdelávania absolvovaného
učebného plánu udelené študentovi príslušné ECVET body. Výsledný počet ECVET bodov
závisí od relatívnej „hodnoty“ výstupov vzdelávania meranej na základe definovanej cieľovej
profesie. Po úspešnom absolvovaní vybraného učebného plánu je vydaný certifikát.

Obr. 9 Opis zelených kompetencií, príslušný učebný plán a počet ECVET bodov
Odkazy na „On-line kurzy“ a „Off-line materiál“ ponúkajú prístup k celému učebnému
obsahu – buď vo forme on-line kurzov alebo ako off-line verzie (tlačová verzia
vo formáte PDF). On-line kurzy sú dostupné v štandardnom e-learningovom prostredí LMS
Moodle, kde si môžete zvoliť buď celý kurz alebo len jeho určité časti korešpondujúce
DE/13/LLP-LdV/TOI/147638
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s definovanými výstupmi vzdelávania vo Vami zvolenom jazyku (obr. 10). Off-line materiál
vo forme PDF dokumentu obsahujúci celý učebný obsah je možné stiahnuť kliknutím na
tlačidlo „Materiál off-line“.

Obr. 10 On-line kurzy GET-Green

3.4

Cieľ: kontrola a hodnotenie získaných vedomostí

Po ukončení tematického celku môžete využiť možnosť samohodnotenia získaných
vedomostí. Pre tento účel je na konci každého tematického celku k dispozícii samohodnotiaci
on-line test (napr. obr. 5 – bod 7, alebo na stránkach on-line kurzov). Test je vytvorený tak že
Vám ponúka možnosť samohodnotenia učebného procesu využívajúc 2 typy otázok: otázky s
viacerými možnosťami a otázky pravda-nepravda. Pri otázkach s viacerými možnosťami
musíte vybrať jednu správnu odpoveď z ponúkaných 4 možností a otázky typu pravdanepravda sú postavené na princípe dvoch alternatívnych možností z ktorých je jedna správna
a jedna nesprávna. Obidva typy otázok sú zoskupené podľa troch hodnotiacich parametrov:
 Pamäť: schopnosť vybaviť si textové informácie, čísla, vlastnosti daného objektu,
procesu, udalosti a pod.
 Vedomosti: schopnosť integrovať a analyzovať rôzne informácie využívajúc naučené
textové informácie, čísla, vlastnosti a pod.
 Logické myslenie: schopnosť vytvárať príčinno-dôsledkové vzťahy medzi objektmi,
udalosťami a procesmi a formulovať riešenia daného problému.
DE/13/LLP-LdV/TOI/147638
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Súbor testových otázok pre účely samohodnotenia je k dispozícii učiacim sa po ukončení
každého tematického celku. Pozostáva z 10 otázok z jednotlivých skupín „Pamäť“,
„Vedomosti“, „Logické myslenie“.
Proces samohodnotenia môžete absolvovať tak ako je opísané v nasledovných šiestich
krokoch:
1. kliknite na odkaz “Test” (obr. 5 – bod 7), alebo “Cvičný test” v bloku Sebahodnotenie
ak ste na stránke tematického celku on-line kurzu;
2. v otvorenom okne kliknite na tlačidlo “Pokúsiť sa urobiť test teraz” (ak ste už
prihlásení), potom Vás systém informuje, že test má nastavený časový limit – kliknite
na tlačidlo “Zahájenie pokusu”;
3. systém náhodne vyberie 10 otázok a vy môžete začať odpovedať zaklikávaním
správnych odpovedí;
4. po zodpovedaní všetkých otázok, kliknite na tlačidlo „Ďalej“ pod poslednou otázkou;
5. v novootvorenom okne sa vám zobrazí prehľad zodpovedaných otázok (obr. 11), kde
ešte môžete skontrolovať či ste odpovedali na všetky otázky – ak áno, tak kliknite na
tlačidlo “Odoslať všetko a ukončiť” , inak na “Návrat k pokusu”. Ak neodošlete svoj
pokus, test sa ukončí a odošle automaticky keď vyprší jeho časový limit

Obr. 11 Prehľad zodpovedaných otázok
6. po ukončení a odoslaní Vášho pokusu sa Vám zobrazí prehľad výsledkov (obr. 12).

Obr. 12 Výsledky testu
DE/13/LLP-LdV/TOI/147638
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V tomto prehľade výsledkov sú uvedené informácie o Vašich výsledkoch: počet získaných
bodov a percentuálna úspešnosť, čas a dátum pokusu a čas potrebný na absolvovanie testu.
S každou správnou odpoveďou získavate 1 bod – Váš celkový bodový zisk sa teda rovná
počtu správnych odpovedí v danom pokuse.
Na tomto základe je potom možné získať 2 hodnotenia:
 ‘Úspešné absolvovanie testu’ – keď dosiahnete aspoň 60%-nú úspešnosť
(>60% správnych odpovedí);
 ‘Neúspešný pokus’ – keď dosiahnete menej ako 60%-nú úspešnosť (<60% správnych
odpovedí).
Prehľad výsledkov testu Vás informuje či ste test absolvovali alebo nie a poskytuje taktiež
prehľad jednotlivých odpovedí. Okno prehľadu zatvoríte kliknutím na tlačidlo „Ukončiť
prehľad“ (obr. 12).
Ak bol Váš pokus neúspešný, máte dve možnosti ako pokračovať ďalej: opakovať test znovu
okamžite (kliknutím na tlačidlo „Znovu sa pokúsiť urobiť test“) , alebo sa vrátiť k učebnému
obsahu a vrátiť sa k testu po opätovnom preštudovaní témy. Zopakovanie testu znamená
odpovedať na nový súbor 10 náhodných otázok z daného tematického okruhu. Na
absolvovanie každého testu máte povolené 3 pokusy.

DE/13/LLP-LdV/TOI/147638
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4

O projekte GET-Green

4.1

Konzorcium

Sme tímom poskytovateľov odborného vzdelávania s rôznych kultúrnych prostredí a rôznymi
skúsenosťami potrebnými pre realizáciu úloh v projekte GET-Green:
Koordinátor projektu
SOKO Inštitút (Nemecko) - koordinujúca inštitúcia)

Partneri:
Medzinárodná akadémia biologických vied (Nemecko)
Výskumné a vývojové centrum Biointech (Bulharsko)
Univerzita Gazi (Turecko)
Erbil Project Consulting Engineering (Turecko)
Národné lesnícke centrum (Slovensko)
Nadácia Lanza (Taliansko)

4.2

Zámer projektu

Našim zámerom je:
 Vytvoriť štruktúrovaný opis kvalifikácií pre vybrané profesie
 Ponúknuť nové vzdelávacie možnosti v oblasti environmentálnej etiky prispôsobené
pracovným požiadavkám a individuálnym potrebám učiaceho sa.
 Podporovať využívanie nových učebných programov orientovaných na učiacich sa.
 Zlepšiť kvalitu vzdelávania učiteľov a lektorov OVP.
 Podporovať rozvoj novej, proaktívnej roly učiteľov a lektorov.
 Ponúknuť inovatívny model kompetencií pre zamestnancov OVP založený na
princípoch Európskeho kvalifikačného rámca (EQF) a Európskeho systému kreditov
pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET).
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4.3

Potenciál využitia výstupov projektu mimo projektu

 Partneri projektu GET-Green a zainteresované inštitúcie budú využívať inovácie a
materiály na rozšírenie svojich vzdelávacích aktivít vo svojich krajinách a sektoroch.
Získané skúsenosti v oblasti environmentálnej etiky umožnia ďalšiu spoluprácu v tejto
oblasti.
 Vzdelávací portál projektu GET-Green zostane aj po ukončení projektu funkčný pre
ďalších potenciálnych používateľov, ich rozvoj ako aj vzájomnú komunikáciu.
 Systémy odborného vzdelávania budú obohatené o nové aspekty etických princípov,
čo prispeje k rozvoju a zdieľaniu poznatkov a skúseností v oblastiach etického
riadenia aktivít súvisiacich so životným prostredím a tým k rozvoju zelenej
ekonomiky v európskom priestore.
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