KONKURS EKOLOGICZNY CREDCHEM – NETWORK
PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY

2. INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI
2.1 Zamysł – założenia metodyczno‐organizacyjne
Głównym celem konkursu ekologicznego placówki CREDCHEM‐Network jest przybliżenie kształcenia
zawodowego do treści związanych z gospodarką.
Uczestnicy konkursu otrzymają zadania projektowe,
‐

które skonfrontują ich z rzeczywistymi sytuacjami świata pracy,

‐

które dadzą im możliwość zapoznania się z wymogami zrównoważonego rozwoju w kontekście
zawodowym.

Celem szkolenia powinno być umożliwienie uczącym się zdobycie wiedzy , umiejętności i kompetencji
(umiejętności specjalistycznych i osobowych ) , które są używane w rynku pracy (zabezpieczenie
zdolności do podjęcia zatrudnienia / employability ) .
Nieodzownym elementem zdolności do podjęcia zatrudnienia jest umiejętność wykonywania zadań
zawodowych zgodnie z wytycznymi zrównoważonej gospodarki.
Zrównoważony rozwój oznacza zaspokajanie potrzeb teraźniejszości , w ten sposób żeby możliwości
przyszłych pokoleń nie były ograniczone .
Ważne jest przy tym, żeby trzy wymiary zrównoważonego rozwoju – efektywny wymiar ekonomiczny,
sprawiedliwy wymiar społeczny oraz wymiar ekologiczny zostały uznane za równorzędne.

Przyszłe wykwalifikowani pracownicy muszą poprzez swoje działania być w stanie przyczynić się do
realizacji założeń zrównoważonej gospodarki.
Gospodarka ‐ Ekonomia
‐

Wykwalifikowani pracownicy muszą być świadomi swojej odpowiedzialność za zgodność
z dyrektywami ekonomicznymi i musza poznać narzędzia , które mogą mieć wpływ na
efektywność ich pracy .

Ekologia ‐ Ochrona środowiska
‐

Wykwalifikowanym pracownikom powinny być znane ekologiczne wymiary swojego miejsca
pracy (wiedza o ochronie środowiska jako warunek do ekologicznego postepowania) . Powinni
posiadać kompetencje specjalistyczne w celu zminimalizowania ryzyka i unikania zagrożeń

oraz powinni być świadomi swojej odpowiedzialności przestrzegania przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i ochrony środowiska (kompetencje osobiste) .
Społeczeństwo – Polityka społeczna
‐

Wykwalifikowani pracownicy muszą posiadać cechy, które pozwolą im skutecznie działać
w strukturach społecznych na rynku pracy (solidarność, tolerancja , zdolność do integracji,
współpracy i samoorganizacji, umiejętność pokojowego rozwiązywania konfliktów) i być
gotowym do przyjęcia odpowiedzialności społecznej. Wymaga to również umiejętności i
gotowość do wyrażania własnych zamiarów a także dostrzegania i zrozumienia potrzeb innych.

Transgraniczny konkurs ochrony środowiska pozwoli uczestnikom kształcenia zawodowego z wielu
krajów zmierzyć się z wymogami zrównoważonego rozwoju w kontekście zawodowym .
Uczestnicy ci będą zobligowani do przeprowadzenia analizy istotnych w danym zawodzie zadań
w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwoju oraz do przedstawienia propozycji optymalizacji
procesów pracy według ekologicznych , gospodarczych i / lub społecznych aspektów .
W ten sposób zdobędą umiejętności specjalistyczne i osobiste , które pozwolą im działać w przyszłym
życiu zawodowym zgodnie z zamysłem zrównoważonego rozwoju.
Opracowanie zadań konkursowych w międzynarodowych zespołach , oprócz pogłębienia wiedzy
z zakresu zrównoważonego rozwoju przyczyni się również do:
‐

poprawienia umiejętności językowych,

‐

utrwalenia kompetencji z zakresu IT

‐

zdobycia doświadczenia w dziedzinie samoorganizacji procesu uczenia się

‐

zebrania międzykulturowego doświadczenia

Metodyczny zamysł i założenia organizacyjne do konkursu ochrony środowiska placówki CREDCHEM‐
Network są rezultatem projektu transferu innowacji "Transfer doświadczeń w projektowaniu
zawodowego kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju (EUR ‐ Po II ) ‐ Numer projektu:
DE/11/LLP‐LdV/TOI/147466 .

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Konkurs zostanie przeprowadzony pod patronatem Europejskiego Związku Kształcenia w kierunku
zawodów przyrodniczych (CREDCHEM‐Network)(patrz załącznik nr 7)i jest przypisany do obszaru
„Transgraniczne uczenie się metodą projektu”.

Na obrazku w kolejności od lewej:
transgraniczne uczenie się metodą projektu, letnia akademia dla kadry nauczycielskiej, mobilność
placówki CREDCHEM, mobilność i dalsze kształcenie nauczycieli
Platforma edukacyjna, informacyjna i komunikacyjna
Uczestnikami konkursu ochrony środowiska placówki CREDCHEM‐Network są uczniowie, Środowisko
którzy kończą szkolenie zawodowe.

2.2 Przebieg konkursu
Należące do konsorcjum instytucje kształcenia zawodowego przedstawiają propozycje puli zadań dla
każdego cyklu konkursu (zob. Aneks 1 ‐ został opublikowany razem z ogłoszeniem konkursu na
stronie projektu ‐ http://euronach2.org).
Zadania odzwierciedlają rzeczywiste sytuacje świata pracy, w których wymagane jest połączenie
kompetencji różnych zawodów (kształcenie wielozawodowych i transgranicznych zespołów
projektowych).
Szczegółowe informacje na temat zadań konkursowych zostały opublikowane w arkuszu (patrz
załącznik 1), który zawiera następujące informacje:
‐

Zadanie projektu

‐

Cel

‐

Beneficjent (szkoła do pracy konkursowej)

‐

Dane kontaktowe (grupa kierująca , rzecznik grupy, opiekun)
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

‐

Wymagania techniczne i pozostałe do potencjalnych partnerów grupy kierującej

W placówce, która złożyła propozycję projektu, powstanie grupa kierująca. (uczniowie tej placówki,
którym zlecono opracowanie projektu).
‐

Do tej grupy kierującej przyłączają się uczniowie innych placówek edukacyjnych ( grupa
kierująca + uczniowie innych placówek kształcenia = zespół projektowy) , którzy poprawiają
profil umiejętności grupy (profesjonalny cross‐ learning – wielozawodowe uczenie się) .

‐

Gotowość do współpracy okazana jest poprzez przekazanie wyrażenia zainteresowania.

‐

Grupy kierujące mogą zwrócić się do uczniów innych placówek / innych zawodów, których
doświadczenia potrzebne będą dla skutecznego opracowania zadania projektu.

‐

Członkowie grupy kierującej przyjmują odpowiednich kandydatów do swojej grupie
(=tworzenie zespołu projektowego ). Liczba członków zespołu jest ograniczona (Utrzymanie
zdolności do pracy)

‐

Każdy zespół projektu wyznacza rzecznik grupy.

‐

Każdy zespół projektu otrzyma wsparcie od opiekuna , który jest wyznaczony przez instytucję
edukacyjną , która sprawuje opiekę nad projektem.

‐

Członkowie zespołów projektowych uzgadniają plan pracy (zadania, terminy, obowiązki,
terminy bieżącego konkursu przedstawiono w załączniku 3) .

‐

Wyniki projektu dostarczane będą w kwietniu (termin patrz załącznik 3) w formie prezentacji
programu PowerPoint (maksymalnie 20 stron) , jako plakat (A 0) lub w formie wideo.
Załączniki, które dokumentują przebieg projektu, są dozwolone. Jeżeli nie uzgodniono inaczej ,
język angielski będzie językiem projektu.

Koordynacja konkursu jest w rękach Pana Jensa Hofmanna z SBG (j.hofmann@sbgdd.de). Pan
Hofmann jest osoba kontaktową z zespołami projektu i opiekunami.
Ważne punkty przebiegu konkursu zostały wskazane w załączniku w planie działań (patrz załącznik 3).
Do przebiegu konkursu należą także uzgodnienia odnośnie jego treści i organizacji w celu
przygotowania konkursu w następnym roku.
Uwaga potencjalnych uczestników na konkurs ochrony środowiska CREDCHEM‐Network zostanie
zwrócona poprzez plakat (patrz strona okładki podręczniku organizacji) Za pomocą kodu QR zostaną
przekierowani na stronę internetową projektu www.euronach2.org i otrzymają tam wszystkie
niezbędne informacje.

2.3 Platforma informacyjna i komunikacyjna
Konsorcjum konkursowe prowadzi pod adresem www.euronach2.org platformę informacyjną
i komunikacyjną, która służy do rozpowszechnienia konkursu ochrony środowiska CREDCHEM‐
Network i do komunikacji między członkami konsorcjum konkursu ochrony środowiska a jego
uczestnikami.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

2.4 Ocena prac konkursowych
2.4.1 Ocena specjalistyczna przez instytucje edukacyjne
Określenie wartości dodanej: wartość konkursu polega na tym, że uczestnicy poprzez wykonanie
pracy konkursowej dysponują specjalistycznymi i/lub osobistymi umiejętnościami na temat
zrównoważonego rozwoju, które wykraczają ponad minimalne wymagania programu nauczania
(patrz również załącznik 4).
Oceny dokonuje się na podstawie jednolitych kryteriów w formularzu oceny (patrz dodatek 8).
Prestiżowy certyfikat w którym udokumentowane zostanie nabycie wiedzy poprzez opracowanie
zadań:
‐

Członkowie grup projektu, których praca spełnia te wymagania, otrzymają od firmy
„CREDCHEM‐Network” certyfikat, w którym zostanie potwierdzona ta wartość dodana.

‐

W załączniku 6 zostały przedstawione propozycje opisu wskazanego dodatkowego wzrostu
kompetencji (wartości dodanej). Tym samym poprawi się porównywalności wręczonych
certyfikatów.

‐

Opis dodatkowego wzrostu kompetencji opiera się na wskaźnikach europejskich ram
kwalifikacji
(europejskie ramy kwalifikacji) .

2.4.2 Ustalenie zwycięzcy konkursu przez uczniowskie jury
‐

Organizatorzy konkursu wybiorą ich zdaniem sześć najlepszych prac konkursowych i
zamieszczą je na stronie internetowej projektu www.euronachII.org.

‐

Uczniowie ze szkół biorących udział w konkursie zagłosują online na wybrane prace
konkursowe
i wyłonią zwycięzcę transgranicznego konkursu ochrony środowiska w
roku 2013/2014.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

