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Projekt běží již šestým měsím a navzdory nejistým 
časům, ve kterých se nyní nacházíme, 
#SolutionNotPolution neleží ladem!

Rychle si připomeňme cíle tohoto projektu. Solution-
NotPolution chce zavést učení založené na výz-
vách související se změnou klimatu v rámci práce s 
mládeží. Pro dosažení tohoto cíle plánujeme vytvořit 
tréninkový program pro pracovníky s mládeží, kteří 
budou moct změnu klimatu zahrnout do své práce a 
vytvořit své vlastní WebQuest výzvy. Zároveň získají 
přístup do dvaceti čtyř WebQuests týkajících se 
změny klimatu, které budou moci při práci s mládeží 
využít.

Období restriktivních opatření, kterým si prošly 
všechny evropské země, nám umožnilo vylepšit 
náš způsob spolupráce a uvědomit si, že navzdory 
vzdálenostem dokážeme s partnery odvést kvalitní 
práci díky online komunikačním nástrojům.

Co jsme doposud dokázali?

Úvodní setkání se konalo v únoru 2020 v Paříži. 
Sestavili jsme plán na několik prvních měsíců a 
toto se nám během uplynulého půl roku podařilo 
dokázat:
• V rámci vzdělávacího programu pro pra-

covníky s mládeží (IO1) byly vytvořeny tyto 
elementy pod vedením FIP z Irska:

• FIP (Irsko) připravili dokument detailně popi-
sující cíle vzdělávání, kterých by mělo být díky 
tréninkovému porgramu dosaženo

• Tento dokument byl partnery projektu předán 
místním expertům, kteří byli schopni posky-
tnout zpětnou vazbu prostřednictvím online 
formuláře.

• Poté FIP pracovali na vytvoření komplet-
ního face-to-face vzdělávacího programu o 
celkovém rozsahu 21 hodin, který umožní 
pracovníkům s mládeží vytvořit své vlastní 
vzdělávací výzvy.

• SOLUTION (Francie) a JKPeV (Německo) 
vytvořili samořízené studijní moduly pro 
pracovníky s mládeží, které jim umožní získat 
hlubší znalosti o problematice změny klimatu 
a sociálního podnikání.

Partneři pracovali na vývoji vzdělávacích zdrojů 
založených na výzvách (WebQuest, IO2).
• SOLUTION na základě dříve definovaných 

témat specifikovali cíle vzdělávání, kterých by 
mělo být prostřednictvím WebQuest dosaže-
no:

• Poškozené, ne zničené
• Nízkoplastová dieta
• Výzva k upcyklaci
• Etické nakupování módy
• Udržitelný talíř
• EnviroHacks

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas 
s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být 
zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.
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Co bude dál?
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Momentálně je obtížné si představit, jak budou 
následující měsíce vypadat… Moduly zabývající 
se vzděláváním založeném na výzvách, změnou 
klimatu a online a sociálním podnikáním (IO1) by 
měly být otestovány pracovníky s mládeží z Francie, 
Německa, České republiky a Irska na mezinárodním 
tréninkovém setkání, které by se mělo konat v Irsku 
do konce roku 2020. Po otestování budou moduly 
dokončeny a přeloženy do jazyků všech partnerů. O 
dalším vývoji vás budeme informovat v 
následujících měsících.

Partneři budou nadále pracovat na vývoji 
WebQuests (IO2) na uvedená témata.

Konečně, bude zahájen vývoj tréninkovového 
programu pro online a sociální podnikání (IO3). AK-
LUB (Česká republika) připraví dokument popisující 
vzdělávací cíle, které by měly být v nadcházejících 
měsících splněny.

Připojit se
Navštívit naši stránku

http://solutionnotpollution.eu/
a připojte se k našemu Facebooku
https://www.facebook.com/solu-

tionnotpollutionproject/


