CREDCHEM‐Network SOUTĔŽ EKOLOGICKƳ

2. Návod pro učitele

2.1 Záměr a metodický/organizační přístup
Hlavní zájem soutěže spočívá ve zmenšení vzdálenosti mezi VET a ekonomikou.
Účastníkům soutěže budou předloženy úkoly, které budou pojednávat
•

o situacích v reálném pracovním životě, jež umožní účastníkům

•
zabývat se požadavky udržitelného rozvoje v odborném kontextu (pravidla pro
udržitelnou ekonomiku).
VET je zaměřeno na umožnění studentům získat znalosti, dovednosti a kompetence
(odborné a osobní), které jsou relevantní pro trh práce. (zajistí zaměstnatelnost).
Základním prvkem zaměstnatelnosti je schopnost plnit odborné úkoly podle pravidel
udržitelné ekonomiky.
Udržitelnost znamená vyhovět potřebám současnosti tak, aby budoucí generace měly
možnosti bez omezení.
Zároveň je důležité vzít v úvahu rovnoměrně tři rozměry udržitelnosti – ekonomickou
efektivitu/účinnost, sociální spravedlnost a ekonomickou udržitelnost.

Budoucí technici musí být schopni přispět svým jednáním k realizaci pravidel vztahujícím
se k životnímu prostředí a ekonomických a sociálních pravidel pro udržitelný rozvoj.
Ekonomika
•
odborní pracovníci si musí být vědomi své zodpovědnosti při zajišťování
dodržování ekonomických specifik a musí znát nástroje, které mají dopad na efektivitu
jejich práce.
Ekologie
•
odborní pracovníci by si měli být vědomi ekologické dimenze práce (znalost
životního prostředí vyžaduje ohleduplné chování k životnímu prostředí). Mají odborné

kompetence k tomu, aby minimalizovali rizika a zabránili škodám a rovněž jsou si vědomi
toho, že zajišťují soulad mezi zdravím a bezpečností a pravidly pro životní prostředí
(sociální kompetence).
Společnost
•
odborní pracovníci musí být schopni úspěšně spolupracovat (solidarity, tolerance,
schopnost integrovat, spolupracovat, zvládat problémy bez násilí) a být připraveni převzít
zodpovědnost. To vyžaduje schopnost a vůli hovořit o individuálních plánech a potřebách
a rovněž schopnost zjišťovat potřeby a plány jiných lidí a rozumět jim.
Mezinárodní soutěž zaměřená na životní prostředí poskytuje příležitost, aby se účastníci
odborného vzdělávání z různých zemí zabývali specifikací udržitelného rozvoje
v odborném kontextu.
Účastníci jsou nabádáni, aby analyzovali problémy vztahující se k práci podle kritérií
udržitelného rozvoje a navrhli optimalizaci pracovních postupů z hlediska ekologie,
ekonomiky a/nebo sociálních aspektů.
Tím získají odborné a osobní kompetence, které jim umožní jednat za účelem
udržitelnosti během jejich pozdějšího povolání.
Vedle zlepšení dovedností týkajících se udržitelného rozvoje přispěje účast na projektu
rovněž k:
⋅
⋅
⋅
⋅

zlepšení jazykových schopností
konsolidaci IT dovedností
zkušenostem se samostudiem
získání mezinárodní soutěže.

Metodický plán a organizační předpoklady pro soutěže prostředí CREDCHEM‐sítě zařízení
jsou výsledkem převodu inovačního projektu "Přenos zkušeností v navrhování profesní
vzdělávání pro udržitelný rozvoj (EUR ‐ po II) ‐ Číslo projektu: DE/11/LLP‐LdV/TOI/147466.

Soutěž bude probíhat pod záštitou Evropské asociace vzdělání ve směru přirozeného
soutěže (CREDCHEM‐Network) (viz dodatek 7) a je přiřazen k "Přeshraniční vzdělávání
návrhu".

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Na obrázku zleva:

Přeshraniční vzdělávání projektová metoda, letní akademie pro výuku zaměstnanců mobility
facility CREDCHEM, mobilitu a další vzdělávání učitelů
Vzdělávací platformy, informační a komunikační

Účastníci zařízení na ochranu životního prostředí CREDCHEM‐sítě jsou studenti, kteří absolvují
výcvik pro životní prostředí.

2.2 Soutěž

Patřící do konsorcia institucí návrhů odborného vzdělávání představují bazén úkolů pro
každého cyklu soutěže (viz Příloha č. 1 ‐ byla vydána společně s vyhlášením soutěže na
projekt ‐ http://euronach2.org).

Úkoly odrážejí reálné pracovní situace, ve kterých je vyžadováno připojení kompetence
různých profesí (vzdělání wielozawodowych a přeshraničních projektových týmů).
Podrobné informace o úkolech hospodářské soutěže byly zveřejněny v listu (viz příloha
1), který obsahuje následující informace:
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

‐ Úkolem projektu
‐ Účel
‐ Příjemce (škola do soutěže)
‐ Kontaktní údaje (řídící skupina, mluvčí skupiny, opatrovník)
‐ Technické požadavky a další potenciální partneři Řídící skupina

Zařízení , která předložila návrh projektu ,vzestup skupinové ovládání . ( Studenti této
instituce pověřena vývojem projektu).

‐ Chcete‐li připojit ke skupině nasměrovat studenty jiných vzdělávacích institucí ( řídící
skupiny + studenty z jiných vzdělávacích institucí = projektového týmu ) , které zlepšují
dovednosti profil skupiny ( profesionální cross ‐learning ‐ učení wielozawodowe ).
‐ Ochota spolupracovat se projevuje tím, že předloží vyjádření zájmu.
‐ Řízení skupiny se mohou vztahovat na studenty z jiných institucí / dalších odborníků ,
jejichž zkušenosti budou potřebné pro úspěšný rozvoj projektových úkolů.
‐ Členové řídící skupiny , aby se vhodné kandidáty pro své skupiny (=tvorba projektového
týmu ) . Počet členů týmu je omezen (Zachování schopnost pracovat )
‐ Každý projektový tým určuje, mluvčí skupiny.
‐ Každý projektový tým obdrží podporu od tutora , který je jmenován vzdělávací
instituce, která se stará o projektu .
‐ Členové projektového týmu dohodnou na plánu práce ( úkoly , schůzky , úkoly , termíny
soutěže jsou uvedeny v příloze 3 ) .
‐ Výsledky projektu budou dodány v dubnu ( termíny viz příloha 3 ) v podobě prezentace
aplikace PowerPoint ( max. 20 stran ) , plakát (0 ) nebo ve formě videa . Přílohy , které
dokumentují průběh projektu , jsou povoleny . Není‐li dohodnuto jinak , angličtina
budejazykem projektu .

Koordinace soutěže je v rukou pana Jens Hofmann SBG (j.hofmann@sbgdd.de). Pan
Hofmann je člověk kontakt s projektovými týmy a pečovatele.
Důležité body v soutěži jsou uvedeny v příloze k akčnímu plánu (viz příloha 3).
Pro průběhu soutěže obsahuje i pravidla pro její obsah a organizaci k přípravě na soutěž
v příštím roce.
Poznámka potenciální účastníky v soutěži prostředí CREDCHEM‐sítě budou hrazeny z
plakátu (viz strana příručka se vztahuje na organizaci) pomocí QR kódu bude
přesměrován na webovou stránku projektu www.euronach2.org a obdržíte všechny
potřebné informace zde.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
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2.3 Informační a komunikační platforma
Konsorcium vede soutěž na www.euronach2.org informační a komunikační platforma,
která se používá k šíření prostředí soutěže CREDCHEM‐sítě a komunikace mezi členy
konsorcia prostředí hospodářské soutěže a jejích účastníků.
2.4 Vyhodnocení záznamů

2.4.1 Hodnocení specializované vzdělávací instituce
Termín přidané hodnoty :hodnota soutěže spočívá v tom , že účastníci prostřednictvím
realizace soutěže se specializoval a / nebo osobních dovedností v oblasti udržitelného
rozvoje , které jdou nad rámec minimálních požadavků osnov ( viz příloha 4) .
Posouzení se provádí na základě jednotných kritérií ve formě hodnotící zprávy ( viz
příloha 8).

Prestižní certifikace bude dokumentována v získávání znalostí prostřednictvím
vývojových úkolů :

‐ Členové skupiny projektu , jehož dílo splňuje tyto požadavky , obdržíte společnost "
CREDCHEM ‐ Network " certifikát , který bude potvrzena přidané hodnoty .

‐ Příloha 6 návrhy jsou pro popis tohoto dalšího růstu kompetence ( přidané hodnoty) .
Proto podal ke zlepšení srovnatelnosti certifikátů .
‐ Popis Další růst kompetencí je založen na ukazatelích evropského rámce kvalifikací
(EQF) .
2.4.2 Určení vítěze studentské poroty

‐ Organizátoři si zvolí svůj názor šest nejlepších příspěvků a pošlete je na webových
stránkách projektu www.euronachII.org.
‐ Studenti ze škol zapojených do soutěže bude hlasovat on‐line na výběr soutěžních prací
a vybere vítěze přeshraniční soutěžního prostředí na rok 2013/2014.
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