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Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Európskej komisie. Obsah tejto
publikácie je vytvorený partnermi projektu a Európska komisia nenesie žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek použitie tu prezentovaných informácií.

Úvod
Je zrejmé, že problémy životného prostredia prudko narastajú deň čo deň a na ľudské
bytosti majú priamy vplyv. Svet sa stále viac zaľudňuje, rastie znečistenie životného
prostredia, rozrastá sa počet miest, organizmy sú čoraz viac zaťažované nepriaznivými
podmienkami okolitého prostredia (biologický stres), podnebie je teplejšie ako bolo
kedykoľvek v histórii zaznamenané.

Povzbudzujúce je, že ľudia si začínajú uvedomovať svoju zodpovednosť voči životnému
prostrediu, napríklad rastie počet členov v ochranárskych a ekologických organizáciách,
rastie ekologické povedomie verejnosti, takmer všetky politické strany už majú vo
svojich programoch aj agendu ochrany životného prostredia. Avšak stále existujú
problémy: planéta sa otepľuje, stav biodiverzity sa ustavične znižuje, pevnina je
postupne zaplavovaná zvyšujúcou sa hladinou morskej vody. Je zrejmé, že nie je v silách
ekológa urobiť všetko pre ochranu životného prostredia, nemôže zabrániť problémom,
ktoré sú spôsobené súčasným vnímaním prírody a vnímaním vzťahu človek – príroda.
Napriek všetkému, ľudia sa nesnažia vniesť poznatky ekológie a ochrany životného
prostredia do skutkov každodenného života. Osobné záujmy prevažujú nad záujmami
životného prostredia. Je to pokrytectvo, alebo nie? Rozpory medzi ekologickými
postojmi a skutočným správaním, spôsobujú veľké problémy. V tejto situácii je riešenie
problémov životného prostredia oveľa ťažšie než by sa očakávalo.
Je dôležité, aby sa ľudia, zvlášť tí, ktorí rozhodujú o životnom prostredí ako aj ostatní
pracovníci v oblastiach, ktoré majú vplyv alebo inak súvisia so životným prostredím
zhodli, prijali a vniesli etický rozmer do vedeckých, technologických, ekonomických,
sociálnych a právnych hľadísk znižovania znečistenia životného prostredia tak, aby sa
dosiahla jeho skutočná ochrana. Realizáciou projektu GET-Green by sme radi prispeli
k napĺňaniu týchto zámerov.

Projekt GET-Green
Projekt "Environmentálna etika - vzdelávanie pre kariérny rozvoj" (GET-Green) je
ambiciózny medzinárodný projekt zameraný na rozvoj pracovníkov v počiatočnom ako
aj ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave (OVP). Je realizovaný v rámci Programu
celoživotného vzdelávania - Leonardo da Vinci ako multilaterálny projekt prenosu
inovácií - TOI, a to v súlade s európskou prioritou LdV LEO-TraInno-8. Dôvod realizácie
projektu vyplýva z nedostatku transparentnosti kvalifikácií a vhodných opatrení na jej
zabezpečenie na (medzi)národnej úrovni. Popri riešení uvedených komplexných otázok
moderného vzdelávania a odbornej prípravy, projekt prispieva k podpore etických
aspektov environmentálnej výchovy a ďalších učebných programov súvisiacich so
životným prostredím, s cieľom zahrnutia environmentálej etiky ako trvalo udržateľnej
súčasti ekologizácie podnikania a zamestnanosti. Uvedená potreba zlepšenia
transparentnosti a uznávania kvalifikácií v rozvoji zelenej ekonomiky je adresovaná
prostredníctvom rozvoja vzdelávacieho systému založeného na výsledkoch vzdelávania.
Pokiaľ ide o prechod trhu práce v EÚ k tvorbe inteligentných a zelených pracovných
miest, hlavným cieľom projektu je zavedenie inovatívneho systému ďalšieho odborného
vzdelávania a prípravy - základných zručností s ekologickým vedomím udržateľnosti.
Projekt predpokladá zlepšenie kvality vzdelávania v oblasti environmentálnej etiky
prostredníctvom flexibilných a uznávateľných inovatívnych výsledkov vzdelávania.
Medzi jeho ciele patrí:
•

•
•
•

prenos vzdelávacieho programu environmentálnej etiky pomocou inovatívneho
prístupu založeného na zásadách EQF a ECVET;
návrh programu kombinovaného vzdelávania (blended learning);
vybudovnie multiazyčnej e-learningovej platformy;

vytvorenie štrukturálneho modelu založeného na špecifických potrebách v
odbornom vzdelávaní.

Dopad projektu je založený na rozvoji flexibilného základu pre ďalšie vzdelávanie a
zvýšenie jeho kvality vo vzťahu k národným požiadavkám odborného vzdelávania a
prípravy, ako aj na zavedenie systému validácie kvalifikácií učiteľov / školiteľov . Tak
tento projekt prispieva aj k rozvoju národných systémov OVP v partnerských krajinách v
súlade s normami EÚ a bude aj naďalej rozširovať partnerstvo a pôsobnosť svojich
aktivít.

Konzorcium projektu GET-Green – spolupráca subjektov zo
sektorov životného prostredia, vzdelávania a hospodárstva
Konzorcium GET-Green je zostavené na základe rôznych špecializácií partnerov, ktorí
majú bohaté skúsenosti v oblasti projektov na národnej ako aj európskej úrovni.
Konzorcium tvorí sedem partnerských organizácií, a to tri mimovládne organizácie,
univerzita, vedecko-výskumné centrum, ústav odborného vzdelávania a súkromný
stredný podnik, pochádzajúce z piatich krajín - Bulharska, Nemecka, Talianska,
Slovenska a Turecka:
•

•
•
•
•
•
•

SOKO Inštitút (Nemecko) - koordinujúca inštitúcia)

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)

Hlavné
aspekty
projektu
GET-Green:
poskytovanie
kvalifikácií potrebných pre zelené pracovné miesta
Vytvorenie štrukturovaného opisu kvalifikácií pre vybrané profesie
Postupnosť krokov vytvorenia vzdelávacieho modelu GET-Green:
Krok 1 – Vyberieme profesie / kompetenčné profily a úrovne Európskeho
kvalifikačného rámca (EQF) v súlade s cielenými "zelenými kompetenciami" –
znalosťami, schopnosťami a postojmi.
Krok 2 – Opíšeme zelené kompetencie pre každú vybranú profesiu / kompetenčný
profil.
Krok 3 – Rozdelíme učebný obsah do tém a menších celkov (lekcií) tak aby vyhovovali
špecifickým potrebám vybraných profesií / kompetenčný profilov a úrovní v súlade s ich
cielenými "zelenými kompetenciami".
Krok 4 – Vytvoríme štruktúru výstupov vzdelávania a celky pre uznávania získaných
kvalifikácií.
Krok 4A – Opíšeme výstupy vzdelávania (pre štruktúrovaný učebný obsah
vytvorený v kroku 3).

Krok 4B – Zhodnotíme učený obsah (pre štruktúrovaný učebný obsah vytvorený
v kroku 3) z pohľadu získania kvalifikácií.
Krok 4C – Pridelíme bodovú škálu ECVET (ECVET kredity) pre jednotlivé celky
učebného obsahu.

Ponuka nových vzdelávacích možností pre pedagógov OVP
Ako projekt GET-Green pomôže pracovníkom OVP získavať zelené kompetencie?
•
•

•
•
•

využíva a ďalej rozvíja výsledky úspešného projektu Env-Ethics;

pracovníkom OVP ponúka kombinovaný modulovo-orientovaný vzdelávací
program využívajúci kombináciu moderných didaktických nástrojov,
špecifického učebného obsahu a spôsobu výučby

projekt je zameraný na zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom prístupu
orientovaného na učiacich sa;
projekt poskytuje nové poznatky v národných jazykoch ktorým pracovníci OVP
rozumejú (nemčina, slovenčina, bulharčina, taliančina a turečtina);
vytvára transparentnú štruktúru kvalifikácií v OVP, definujúc učebné celky,
rozsah, proces hodnotenia a uznávania výstupov vzdelávania.

Aký prínos bude mať projekt GET-Green pre pracovníkov OVP?
•
•
•
•

získajú kompetencie v súlade s princípmi Európskeho kvalifikačného rámca a
ECVET;

získajú prístup na multijazyčný e-learningový portál poskytujúci učebný obsah a
vzdelanie v súlade so stratégiou EÚ v oblasti „zelených“ pracovných miest;

ich nové kompetencie budú spĺňať požiadavky vyplývajúce zo zmeny trhu práce v
EÚ zameranej na tvorbu a podporu „zelených“ pracovných miest;

novozískané kompetencie budú môcť byť uznané v celom priestore EÚ
prostredníctvom využitia systému ECVET.

Personalizácia učebného
vedomostí a poznatkov

procesu

pri

získavaní

špecifických

Učebný proces GET-Green: od tradičných didaktických prístupov k prístupu
orientovanému na učiacich sa a modulovo zameraný e-learning

Tradičné didaktické prístupy zahŕňajú:
•
•
•
•
•

formálne organizované vzdelávacie aktivity a nástroje: prednášky, semináre,
knihy, prípadne aj materiály v elektronickej forme a pod.;
centralizované učebné programy;

učiteľ je účastník poskytujúci vzdelávanie;

študent je účastník ktorý je príjemcom vzdelávania;.

poskytovanie všeobecných vedomostí, a zručností bez ohľadu na preferencie
študenta, potreby zamestnávateľov a spoločnosť.

Novodobé podmienky vyžadujú:
•
•
•
•
•

učebné programy orientované na učiacich sa;

učiteľov alebo lektorov ako facilitátorov vzdelávania, nie iba výlučných
poskytovateľov vedomostí;
vzdelávanie na pracovisku zamerané na získavanie praktických zručností s
schopností z daného odboru;
prepájanie vzdelávania ľudí na trhu práce a potrieb zamestnávateľov;
predvídanie požiadaviek pracovného trhu.

Čo zahŕňa prístup orientovaný na učiacich sa v rámci projektu GET-Green?
•
•
•

učiaci si sami vyberajú to čo sa chcú učiť;

učiaci si sami zvolia a upravujú tempo štúdia;

učiaci si sami zvolia učebné nástroje a spôsob štúdia, ktorý im vyhovuje;

•

•

učiaci musia správne identifikovať svoje vzdelávacie potreby z hľadiska svojej
súčasnej práce ako aj svojho kariérneho rozvoja, požiadaviek ako aj obmedzení
pracovného trhu;

facilitátori vzdelávania musia byť pripravení a vybavení potrebnými
kompetenciami a skúsenosťami pre poskytovanie relevantného vzdelávania.

Vytvorenie interaktívnej a multijazyčnej výučbovej platformy
Didaktické nástroje využité v projekte GET-Green zahŕňajú:
•

•

Kombinované e-learningové vzdelávanie - e-learning kombinovaný s tradičnými
metódami a samoštúdiom vytvára tzv. kombinované vzdelávanie – nový spôsob
interakcie medzi lektormi, učiacimi sa a učebnými materiálmi.

E-learningová platforma a online testovanie – umožňujú účastníkom kurzov
získavať nové kompetencie vlastným tempom poskytnúc im prístup k učebnému
obsahu v takom čase a mieste ktoré im vyhovujú, tak aby účastníci vzdelávania
nemuseli cestovať v určený čas na spoločné miesto. Taktiež hodnotenie získaných
výstupov vzdelávania umožňujú online testy s využitím:




otázok pravda-nepravda budovaných na princípe dvojhodnotovej logiky –
dvoch alternatívnych možností;

otázok s viacerými možnosťami ako efektívneho spôsobu hodnotenia
širokého spektra znalostí, schopností a postojov v oblasti ochrany životného
prostredia a environmentálnej etiky, ktorých získanie je cieľom projektu
GET-Green.

Pilotné testovanie výsledkov projektu a manažment kvality projektu
Za účelom testovania výstupov projektu budú organizované odborné kurzy pre
približne 25 účastníkov z každej partnerskej krajiny
Naviac, výstupy projektu GET-Green budú ďalej testované a využívané
prostredníctvom:
•
•
•

•

webstránky a e-learningového portálu projektu;

zahrnutia štátnej správy, mimovládnych organizácií, vzdelávacieho sektoru a
podnikov do aktivít a propagácie projektu;
vytvorenia kontaktov v rámci cieľovej skupiny a ostatných zainteresovaných
strán za účelom propagácie projektu a šírenia informácií o jeho výstupoch ako aj
získania spätnej väzby;

informovania o výsledkoch projektu v rámci cieľových skupín a ostatných
zainteresovaných strán na rôznych meetingoch, konferenciách, seminároch a
pod. organizovaných v rámci ale aj mimo partnerských krajín.

Aktivity riadenia kvality v projekte GET-Green zahŕňajú:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

budovanie na skúsenostiach partnerských organizácií v oblasti environmentálnej
etiky, vzdelávaní a riadenia projektov, za účelom vytvorenia plánu riadenia
projektu a hodnotiacich kritérií;

hodnotenie dopadu projektu GET-Green na cieľové skupiny a potenciálnych
koncových beneficientov;
interné hodnotenia projektovým tímom;

pilotné testovanie výstupov projektu partnermi reprezentujúcimi potenciálnych
koncových beneficientov;

aktivity vykonávané partnerom zodpovedným za interné hodnotenie projektu,
napĺňania jeho cieľov vrátanie hodnotenie kvality riadenia projektu;

prehľady, dokumentácia a kontrola postupu prác;

kontrola a riadenie kvality v rámci predbežnej a záverečnej správy;

pracovné stretnutia organizované za účelom riadenia projektu, interného a
externého hodnotenia a zhodnotenia kritérií kontroly kvality;
starostlivé hodnotenie napredovania projektu.

Využitie výsledkov projektu
Cieľové skupiny projektu GET-Green získajú:
•
•
•
•

Podpora pre rozvoj a zvyšovanie kvality OVP partnerských krajín v oblasti
environmentálnej etiky;

výučba založená na výstupoch vzdelávania a využití e-learningových nástrojoch
umožňuje do vzdelávania implementovať medzinárodné aspekty;
inovatívny učebný obsah v oblasti environmentálnej etiky;

pri vytváraní kvalifikačných profilov pre pracovníkov OVP sú aplikované princípy
Európskeho kvalifikačného rámca (EQF).

Cieľové sektory projektu GET-Green získajú:
•
•
•
•

nové a aktuálne možnosti pre vzdelávanie pracovníkov OVP v oblasti
environmentálnej etiky;
podporu využívania e-learningových učených nástrojov;

flexibilné podklady pre aplikáciu systému ECVET, ako pridanú hodnotu k
špecifickým sektorálnym a národným potrebám;
transfer výstupov projektu GET-Green outcomes na sektorovom základe.

Ciele projektu GET-Green na geografickom základe:
•

•
•

miestna a regionálna úroveň: projekt GET-Green prispieva k harmonizácii
miestnych stratégií a rozvojových plánov so stratégiami EU vo vzdelávaní
zabezpečujúc implementáciu aspektov environmentálnej etiky do miestnej
ekonomiky. Štruktúrou jasne definovaných a tým aj transferovateľných
kvalifikácií (v súlade s EQF a ECVET) pracovníkov OVP taktiež prispieva k
harmonizácii organizácií OVP s národnými a európskymi štandardmi;
národná úroveň: Partneri projektu GET-Green z jednotlivých krajín zabezpečujú
zohľadnenie národných špecifík za účelom adresovať skutočné potreby;

európska úroveň: projekt GET-Green zabezpečuje zdieľanie skúseností,
informácií a poznatkov partnerov a poskytuje podklady k tvorbe politík v Európe
v oblasti plynulého prechodu z formálneho vzdelávania do zamestnania ako aj

ďalšieho vzdelávania. Projekt GET-Green prispieva k aplikácii politík EÚ v oblasti
OVP v členských krajinách ako aj mimo EÚ (Turecko).
GET-Green po ukončení projektu
Partneri projektu GET-Green a zainteresované inštitúcie budú aj naďalej 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.

Zhrnutie prínosov: zelené kompetencie v praxi
Pre zamestnancov OVP:
 zvýšenie motivácie a inšpirácia pre ďalší rozvoj;

 dostupnosť mnohojazyčného e-learningového prostredia;

 nové vzdelávacie možnosti v oblasti životného prostredia a environmentálnej
etiky;

 vytvorenie kompetenčné profily vybraných profesií.
Pre podnikateľskú sféru:
 analýza požiadaviek trhu;

 motivovaná a efektívne vyškolená pracovná sila;

 zvýšenie odbornosti za účelom naplnenia očakávaní obchodných partnerov a
zákazníkov s ekologickým povedomím;

 environmentálne orientované zvyšovanie kvalifikácií.
Pre spoločnosť:
 krok smerom k moderným vzdelávacím politikám;

 zlepšenie povedomia a vzdelania v oblasti environmentálnej etiky;

 integrácia a rozvoj relevantných vzdelávacích a pracovných postupov;

 podpora spoločenskej akceptácie environmentálnej etiky medzi občanmi a
podnikmi;

 menší výskyt neetického správania sa v oblasti životného prostredia v rôznych
odvetviach hospodárstva a spoločnosti.

