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Už uběhl rok, co byl projekt zahájen. Jak ten čas letí!
Stručně Vám připomeneme naše cíle. Projekt 
Solution Not Pollution chce do práce s mládeží 
zavést učení založené na výzvách, které se bude 
zabývat otázkou změny klimatu. Za tímto účelem 
partneři vypracovali vzdělávací program pro 
pracovníky s mládeží, aby mohli zavést změnu 
klimatu do své práce s mladými lidmi a rozvíjet své 
vlastní WebQuesty, a zároveň měli přístup k řadě 24 
WebQuestů pro změnu klimatu, které mohou přímo 
využít při svých činnostech a setkáních s mladými 
lidmi. 

Přestože se partneři od úvodního setkání 
konaného v Paříži v únoru 2020 nemohli osobně 
setkat, vytvořilo partnerství několik zdrojů a my se 
nemůžeme dočkat, až se o ně s vámi podělíme!

Co se zatím stalo?
Projektový tým v současné době vyvíjí řadu 
vzdělávacích materiálů a některé z nich byly 
dokonce spuštěny online! 

Vzdělávací program pro pracovníky s mládeží
Nejprve jsme vyvinuli vzdělávací program pro 
procvičování pracovníků s mládeží. Program 
školení byl vyvinut v angličtině, přeložen do všech 
partnerských jazyků a zveřejněn online. Osnovy 
jsou prezentovány online jako příručka, kterou 
si můžete buď prohlédnout jako flipbook, nebo 
si ji můžete stáhnout ve formátu PDF. Abychom 
mladým pracovníkům poskytli přehled o tom, co 
se mohou naučit v této příručce, vyvinuli jsme také 
několik krátkých videí, která vás provedou tématy 
opatření v oblasti klimatu vedených mládeží a 
úvodem do online a sociálního podnikání mladých 
lidí. Tento balíček školení pro pracovníky s 
mládeží je k dispozici a je zdarma k použití na 
následujících webových stránkách:

• Anglická verze: http://solutionnotpollution.eu/
programme.html

• Francouzská verze: http://solutionnotpollution.
eu/FR/programme.html

• Německá verze: http://solutionnotpollution.eu/
Ger/programme.html

• Česká verze: http://solutionnotpollution.eu/
Czech/programme.htmlProject Number: 2019-3-IE01-KA205-065708
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Jaké jsou další kroky?
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Partneři budou v příštích několika měsících pracovat 
na doladění vzdělávacího obsahu, který jsme 
vyvinuli, a na testování programu pro pracovníky 
s mládeží na nadnárodní vzdělávací akci, která se 
bude konat online v březnu 2021. 

Partneři stále doufají, že se jim v nadcházejících 
měsících podaří uspořádat osobní školicí aktivity a že 
mladým lidem, kteří dokončí výzvu ke změně klimatu 
WebQuest, příležitost zúčastnit se nadnárodní 
vzdělávací akce v Německu ke konci roku, jakmile to 
bude bezpečné. Budeme vás  informovat!  
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Sledujte nás, ať nezmeškáte 
žádné informace!

Abyste nezmeškali žádné relevantní informace 
týkající se našeho projektu, sledujte naši stránku na 
Facebooku a podívejte se na naše webové stránky! 

Future In 
Perspective

WebQuesty pro inspiraci řešení změny klimatu
Za posledních 6 měsíců zúčastněné organizace z 
Irska, Francie, České republiky a Německa pracovaly 
na vývoji celkem 6 Webqestů o změně klimatu, které 
jsou specifické pro naše místní kontexty. Cílem bylo 
inspirovat mladé lidi k brainstormingu o řešeních 
místní klimatické krize. WebQuesty jsou v současné 
době k dispozici online pouze v angličtině, ale to se 
brzy změní, protože partneři přeloží své WebQuesty 
do dubna 2021 a do léta budou spuštěny online 
ve všech jazycích, sledujte tento prostor! Chcete-li 
zobrazit anglické WebQuesty online, navštivte naše 
webové stránky projektu:  http://solutionnotpollution.
eu/webquests.html

Online a sociální podnikání pro mladé lidi
Mladí lidé dokončí WebQuesty o změně klimatu a 
přijdou s několika skvělými nápady, jak se mohou 
vypořádat s aspektem změny klimatu, co by měli 
dělat dál? Možná by mohli rozvíjet kariéru online 
nebo sociálního podnikání! To je cílem osnov řešení-
Solution Not Pollution Online a kurikula sociálního 
podnikání – podporovat mladé lidi, aby udělali další 
krok k samostatně výdělečné činnosti, ale pro dobrou 
věc – přispět k zachování planety! Projektový tým v 
současné době pracuje na vývoji tohoto učebního 
plánu. Čtyři moduly již byly navrženy a v dubnu 2021 
budeme mít k dispozici kompletní osnovy, abychom 
je mohli sdílet s našimi místními poradními skupinami 
pro zpětnou vazbu!

https://www.facebook.com/solutionnotpollutionproject 

http://www.solutionnotpollution.eu/EN/index.html 


