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1. VZDELANIE V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠIA

Vzduch je součástí environmentálního prostředí bez hranic a je potřebný pro život všech lidí.
Proto je kvalita ovzduší a vliv lidí na ni nezpochybnitelně důležitá. Ochrana ovzduší je velmi
důležitá pro zdravý a pohodlný život současné i budoucí generace.

Problémy so smogom sú ideálnym témou, ktoré by sa mohlo preberať v rámci výučby
prírodovedy, biológie alebo zemepisu. Smog negatívne ovplyvňuje toľko oblastí nášho
života, že sa o ňom dá hovoriť pri veľkom množstve príležitostí.

Keď budeme hovoriť so žiakmi o emisiách, mali by sme využívať dáta a fakty, ktorá hovorí
sama za seba - znečistenie ovzdušia je problém, ktorý naďalej nemôže byť podceňovaný. Ak
budete počas prípravy na výučbu potrebovať pomoc či ďalšie informácie o emisiách,
odporúčame využiť materiály dostupné na webových stránkach (na konci modulu).



Po mnoho rokov tu prevláda mienka, že iba
priemysel je zodpovedný za znečistenie
ovzdušia. Priemysel je samozrejme
signifikantným zdrojom znečistenia, ale nie je
jediný. Obyvatelia miest a dedín počas
vykurovacej sezóny emitujú do ovzdušia
polutanty ako PM10, PM2,5, oxidy, uhľovodíky a
tiež benzo (a) pyrén.

K najvyššiemu prekročenia limitov polutantov v
ovzduší dochádza vplyvom spaľovanie pevných
palív v domácich kotloch spolu s odpadom.
Ďalej potom pri zvýšenom výskyte automobilov
na cestách. Využívanie kotlov a krbov
korešponduje takmer so 60% koncentráciou
PM10 v oblasti a 74% benzo (a) pyrénu.



Aby sme zmenili tento stav, je potreba rozsiahla environmentálne výučba zaoberajúce sa
ochranou ovzdušia. Zvyšovanie povedomia verejnosti o vplyvoch kvality ovzdušia na zdravie a
tiež o tom, ako ľudia ovplyvňujú čistotu ovzdušia, je podstatné pre dosiahnutie želaných efektov
a zmeny v nasledujúcich rokoch. Dosiahnutie zmeny je jedným z hlavných cieľov efektívneho
environmentálneho vzdelávania.

Problém znečistenia ovzdušia je čoraz častejšie diskutovaný v médiách a dostáva sa aj do
verejnej debaty. Ďalšou akciou, ktorú je potrebné, je environmentálne vzdelávanie detí a
mládeže.



2. CIELE ANTI-SMOGOVÉHO VZDELÁVANIA

➢ Určenie dôvodov, prečo by malo byť ovzdušia chránené a spôsobov, ktorými to
môžeme dosiahnuť (citlivosť k problémom spojených s kvalitou ovzdušia vo vzdelávaní detí a
mládeže),

➢ Rozvoj schopnosti vnímať fenomén kvality ovzdušia, vrátane dopadov našich
rozhodnutí a aktivít na kvalitu ovzdušia, vplyvov vystavenie znečistenia ovzdušia a vhodné
správanie v daných situáciách (kde nájsť informácie o kvalite ovzdušia, ktoré denné aktivity
ovplyvňujú množstvo znečisťujúcich látok v ovzduší, ako sledovať aktivity v našom okolie),

➢ Formovanie emocionálneho prístupu k ochrane ovzdušia, vrátane vplyvu dýchaného
vzduchu na zdravie detí, starších a celkovej populácie, podielu na ničenie historických stavieb
a nášho prostredia.



➢ Budovanie a posilňovanie pozitívnych sociálnych názory a prístupy založené na
vedomostiach o dopadov na zdravie a pohodlie života, a od schopnosti ovplyvniť stav
ovzdušia v danej lokalite s pomocou praktických príkladov:

o dôsledky pálenie odpadu v domácich kotloch,

o spaľovanie v nízko-efektívnych zariadeniach,

o princípy efektívneho používania palív a spôsoby ako znížiť spotrebu energie,

o podpora zníženia užívania áut, častejšieho
využívanie hromadnej či zdieľané dopravy a bicyklov,

o princípy sociálnej zodpovednosti a reakcie
na nesprávne správanie, napr. susedov.



3. KEDY VZDELÁVAŤ?

Aby bola ekologická výchova efektívna, musí byť jej aktivity dlhodobo plánované, pretože
vyžaduje zmenu v myslení a správaní širokej verejnosti. Možno to prirovnať k výchove dieťaťa.
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4. PRINCÍPY DOBRÉHO EKOLOGICKÉHO VZDELÁVANIA

Vždy, všade a pre všetkých. Vzdelávanie nemôže byť limitované iba na výučbu v školách a
škôlkach. Vzdelávame sa tiež doma, v našom voľnom čase, v práci. Musí mať rôzne podoby,
združovať deti rôzneho veku, rovnako tak ako rôzne komunity - ľudí s rôznym materiálnym
statusom, intelektuálnymi a komunikačnými schopnosťami.

Musí byť otvorené spolupráci medzi ľuďmi a inštitúciami. Komunikácia a spolupráca medzi
ľuďmi všetkými inštitúciami v okolí je dôležitá. Zapojenie čo najväčšieho množstva inštitúcií,
organizačných zložiek, partnerov (vrátane médií) a tiež správnych orgánov je zásadný pre
rozsiahly dopad poskytnutých informácií.

Cieľom vzdelávania nie je len poskytnutie informácií, ale aj posilniť
schopnosť porozumieť a ovplyvniť naše prostredie. podporovať
schopnosť urobiť informované rozhodnutia, s plným vedomím
ich dôsledkov.



Správné 
načasovanie

• Téma kampane a jej posolstvo musí byť starostlivo vybraná.

Komunikacia
pomocou
obrázkov

• Využívanie obrázkov (film, plagát, animácie, prezentácie) 
podporovaných textom je pre príjemcu prehľadnejšie.

• V prípade dlhšie trvajúcich vzdelávacích stretnutiach, napr. 
Počas vyučovacích hodín, "čistenie sveta", zelených škôl
atď., Je dôležité vhodne využiť čas vzdelávania.

Správne
témy a 
aktivity



Vzdelávanie
pedagógov

• Vzdelávanie v oblasti ochrany ovzdušia by mala v prvom rade 
počítať s odovzdávaním informácií a vytváraním silnej motivácie 
u ľudí, ktorí to potom bude priamo odovzdávať ďalej.

Motivácia, 
nielen učenie

• Dôležitou úlohou environmentálneho vzdelávania je vzbudiť vôľu 
k akcii, potrebu zmeniť návyky.

Jednoduchosť

• Aby boli vzdelávacie kampane efektívne, vzbudili záujem a boli 
zapamätateľné, musia byť založené na jednoduchých sloganoch 
a posolstvách.



5. VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE

Táto skupina je veľmi dôležitá z toho dôvodu, že môže preniesť svoje pre-ekologické správanie zo
školy späť domov a tiež preto, že sa u nich skoro vytvorí zodpovednosť za kvalitu ovzdušia.
Vzdelávanie tejto skupiny prinesie výsledky v dlhodobom horizonte, preto by malo byť vykonávané
paralelne s ďalšími aktivitami.



Existujúce akcie a aktivity v rámci tradičných predmetov v škole by sa mali posilniť ďalšími akciami a
materiály, viac zamerané na aktívne výučbu než na prenos informácií, vrátane:

➢ vybudovanie povedomia o škodlivých efektoch znečistenia ovzdušia na naše dýchanie,
zdravie a prostredie (ukázať, čo je to znečistenie, ako vzniká, kde sa nachádza, ako ho môžeme
spoznať a ako samy deti ovplyvňujú vznik týchto škodlivín);

➢ označenie pozitívnych a negatívnych prístupov a správania, ktoré ovplyvňujú ovzdušie
- ako jeho znečisťovania, tak jeho ochranu. Budovanie týchto prístupov a správania by malo
prebiehať formou aktívne hry, workshopov, ukazovaním príkladov a vonkajších aktivít;

➢ uvedomenie, že každý je zodpovedný za kvalitu ovzdušia v ich okolí. Človek by pri
vlastnom prostredí, prostredie jeho rodiny, priateľov a susedov (nejde teda o globálne meradlo)
nemal mať pocit, že reaguje na dôsledky činov iných ľudí.

Tu je kľúčová úloha učiteľov, ktorí formujú prístup detí a mládeže k životu.



Súčasťou takejto výučby, študenti by sa mali naučiť (okrem iného):

Výučba musí byť súčasne založená na etických hodnotách a princípoch, ktoré sú reálnym základom
sociálneho života. V samotnom učebných osnovách sa dočítame, že "vzdelávanie by malo byť 
výsledkom koherentného vplyvu na kognitívne a emocionálne sféry a na prístupy mladistvých. V 
raných fázach vzdelávania je najdôležitejšie zahrnúť do kurikula prvky reflexie noriem a hodnôt
sociálneho života. Neskôr by táto reflexie mala zahŕňať sociálne, politické a ekonomické javy, vrátane
legislatívnych reguláciou a kódexu pracovnej morálky ".

1. Čo znečisťuje ovzdušie?

2. Riešenia pre čisté ovzdušie

3.
Vplyvy znečistenia ovzdušia na ľudské zdravie

4. Prevencia proti znečisteniu ovzdušia



Boli by sme radi, aby efektom vzdelávanie nebolo len nadobudnutie vedomostí o znečistení a jeho 
rizikách, ale aj zmena prístupu študentov voči tomuto problému. Preto je dôležitou súčasťou anti-
smogového vzdelávanie to, že sa študenti ďalej budú snažiť ovplyvniť prístup ich priateľov a rodiny, 
ktoré trápia smog, aby sa necítili bezmocní v oblasti zlepšenia kvality ovzdušia (plagáty, organizácia
špeciálnych dní v škole, udalosti, kampane, atď .).

Akých zmien chceme dosiahnuť:

➢ Zmena povedomia o smogu v cieľovej skupine

➢ Rozšírenie vedomostí a nadobudnutie nových 
schopností

➢ Viac aktívne zapojenie do problematiky
ochrany ovzdušia

zdroj: https://www.dreamstime.com



6. AKO UČIŤ O SMOGU?

Používaním aktivizačných metód vo výučbe, ktoré:

• Zvyšujú efektivitu výučby,
• Robia výučbu atraktívnejšie pre študentov,
• Zvyšujú záujem študentov o tému preberanej na hodine,
• Podnecujú zvedavosť a zapojenie študentov.

7. METÓDY A FORMY PRÁCE NA HODINÁCH

• Myšlienková mapa
• Diagram príčin a následkov (Diagram rybacej kosti)
• Metaplán
• Metóda šiestich klobúkov
• Debata, napr. Oxford
• Brainstorming



Myšlenková mapa - vizuálna forma zápisu poznámok, ktorá ponúka prehľad téme
a komplexné informácie o ňom. Umožňuje študentom porozumieť problému, prísť s
novými nápadmi a spojiť informácie. S pomocou farieb, obrázkov a slov podporuje
myšlienková mapa študentov, aby začali s ústrednou myšlienkou a potom skúmali
súvisiace čiastkové témy viac do hĺbky.

Zdroj: https://www.excellens.sk/index.php/slovnik/myslienkove-mapy



Diagram príčin a následkov (Diagram rybacej kosti) Je vizualizačný nástroj pre
kategorizovanie potenciálnych príčin problému, slúžiace k nájdeniu korene príčin.

Pomenovanie tejto techniky vzniklo kvôli podobnosti diagramu s kostrou ryby.
Častejšie býva nazývaný "diagram príčin a následkov". Používa sa na identifikáciu
faktorov spôsobujúcich problém.

Diagram rybie kosti je užitočný pri brainstormingu k sústredenej konverzáciu. Potom,
čo skupina podstúpila brainstorming ku všetkým možným príčinám problému,
moderátor pomáha skupine ohodnotiť potenciálne príčiny podľa ich dôležitosti a
vytvorí diagram hierarchie. Diagram sa veľmi podobá kostre ryby. Diagram rybej
kosti sa väčšinou vypracúvajú sprava do ľava, každá veľká "kosť" sa ďalej vetví, aby
zaradila menší "kosti", ktoré obsahujú viac detailov.





Metaplán - ide o metódu grafickej prezentácie smerovanie diskusie, počas ktorej

študenti analyzujú daný problém a hľadajú spoločné, optimálne riešenie.

Táto metóda:

• podporuje rozvoj analytických schopností, schopnosti hodnotenia faktov a
zhodnotenie riešení navrhnutých druhou stranou,

• pripravuje vlastné stanovisko, argumenty a obhajobu
vlastných názorov,

• poskytuje príležitosť počúvať a brať do úvahy názory
ďalších ľudí, zapája všetkých študentov, umožňuje
výmenu názorov a nápadov.



PROBLÉM, KTORÝ JE 
POTREBNÉ ZVÁŽIŤ

AKO TO 

VYZERÁ 

TERAZ?

AKO BY TO 
MALO 

VYZERAŤ?

ČO BY SA 
MALO 

UROBIŤ PRE 
ZLEPŠENIE 
SITUÁCIE?

PREČO TO JE 
TAK, AKO TO 

JE?



Metóda šiestich klobúkov od Edwarda de Bono - je model, ktorý môže
slúžiť na preskúmavanie rozdielnych perspektív komplexného problému
alebo výzvy. Pohľad na vec z rôznych uhlov je často užitočný pri tvorbe
stratégie alebo v komplexných rozhodovacích procesoch.
Model je navrhnutý tak, aby pomohol jednotlivcom prijať rôzne perspektívy
daného problému s rozvahou. Tie môžu byť veľmi odlišné od tej, ktorú by
sme automaticky predpokladali. Pri nosení konkrétneho klobúku, ľudia hrajú
role "ako keby" - vžijú sa do danej perspektívy. Napríklad: jeden môže hrať
diablovho
advokáta, len pre dobro rozprúdenie diskusie. cieľom diablovho
advokáta je úmyselne spochybňovať nápad: byť kritický
a hľadať chyby.



Každý z Klobúkov má názov farby, ktorá trojpísmenovej opisuje perspektívu, ktorú
predstavuje. Napríklad diablov advokát je ten účastník, ktorý nosí čierny klobúk.
6 klobúkov a perspektív, ktoré predstavujú:
Biely (Pozorovateľ) - Biely papier; neutrálny, sústredí sa na dostupné informácie,
objektívne fakty, čo je potrebné, ako to môžeme dosiahnuť
➢ Červený - Oheň, teplo; emócie, pocity, intuícia, predtuchy; súčasný pohľad bez

vysvetlenia, ospravedlnenie
➢ Čierny - Prísny sudca v čiernej róbe; odsudzujúci; kritický; prečo je niečo zle;

logický negatívny pohľad
➢ Žltý – Slnko; optimizmus; logický pozitívny pohľad; hľadá výhody, čo je dobré
➢ Zelený - Vegetácia; kreatívne myslenie; možnosti a hypotézy; nové nápady
➢ Modrý (Pozorovateľ) – Obloha, chlad, prehľad; kontrola procesu, krokov,

ďalších "klobúkov"; predseda, organizátor, premýšľanie o myslenie



Debata Oxford (univerzitná debata) – Typ debaty, v ktorej je striktne
zakázané urážať či zosmiešňovať oponentov. Úlohou debaty je diskutovať o
téme - oponenti nápadu a jeho zástancovia spolu diskutujú. Debate predsedá
usporiadateľ, ktorý má asistenta, a ten stráži čas a poradie diskutovaných
záležitostí. Tento typ debaty pochádza z Oxfordskej univerzity.

Brainstorming – technika sociálnej psychológie, ktorá má za cieľ vylepšiť
skupinové rozhodovanie. Brainstorming je tiež forma didaktickej diskusie,
ktorá sa používa ako jedna z vyučovacích metód. Je zahrnutá v aktivizačných
metódach, čo je podskupina problémových metód.
Je to jednou z takzvaných heuristických metód.



Práca s mladými by mala byť príležitosťou na zavedenie diskusií počas výučby,
vytvoriť tak priestor pre výmenu názorov, stimuláciu reflexov a podnecovanie
zvedavosti a kreativity študentov. To je cennejší než púhy prenos encyklopedických
vedomostí.



8. ĎALŠIE SPÔSOBY VZDELÁVANIA

➢ Stretnutie o triedenie odpadu a spaľovanie vhodného paliva, miestne aktivity
(kampaň), ktorá upozorní miestne na to, že množstvo smogu v ich okolí záleží na
ich správanie.

➢ Dni otvorených dverí v spaľovni odpadov
➢ výstavy
➢ súťaže:

➢ plagátov,
➢ poviedok,
➢ filmov,
➢ komiksov s tematikou smogu

Toto sú aktivity, ktoré nielen zvyšujú povedomie a informovanosť o znečistení
ovzdušia, ale aj perfektne spájajú študentov v boji proti smogu a prináša reálne
benefity pre ich rozvoj. Tiež to deti a mladistvých učia sociálne citlivosti a spoluprácu.



9. PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

Stredná škola Skauta Michała Stefana Lisowskeho v Czemierniki

Skupinový projekt: 6 ľudí

Skupinka z Czemierniki chcela zistiť, čo ich susedia vie o nízkych emisiách. A tak vykonali

prieskum v uliciach, kde hovorili s 54 ľuďmi. Ukázalo sa, že väčšina oslovených ľudí ani

nerozumela termíne. Vo svetle zistenia sa skupinka rozhodla pripraviť dve udalosti - terénne hru,

počas ktorej sa účastníci mohli oboznámiť s témou zábavným spôsobom, a príhovor počas

stretnutia s rodičmi, počas ktorého poskytli rodičom informácie o ochrane ovzdušia.

Aby sa mohli dobre pripraviť na túto úlohu, skupinka sa rozhodla usporiadať rozhovory s ľuďmi,

ktorí sa zaoberajú problematikou čistoty ovzdušia. Stretli sa okrem iného aj s farárom, ktorý

modernizuje cirkevné budovy a využíva obnoviteľné zdroje energie. Tiež hovorili s majiteľom

malého pekárne a zistili, ako jeho malá firma limituje svoje nízke emisie. Zistili tiež, že jeden z

miestnych úradníkov dochádzajú už 40 rokov do práce na bicykli. Tieto informácie im pomohli

pripraviť zaujímavé otázky pre hru. A čo viac - mladí počas hry prinútili účastníkov, aby

interaguje tiež s okoloidúcimi, a vďaka efektu snehovej gule informovali ďalších ľudí.





PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

Stredná škola v Łagów

Skupinový projekt: 14 ľudí

Skupinka z Łagów sa rozhodla, že sa budú sústrediť na ich najbližšieho okolia - ich rodiny -

preskúmať ich vplyv na stav ovzdušia. Každý člen skupinky mal za úlohu viesť dialóg so svojimi

rodičmi o tom, čím doma kúri, a ak niekedy nepoužívajú taky odpad.

Ukázalo sa, že 40% rodín často hádže do kotla odpad a ďalších 25% to občas robí taky. Mladí sa

teda rozhodli zorganizovať príhovor, podporený multimediálne prezentácií, ktorú pripravili

spoločne. Pozvali rodičia a prarodičia na stretnutí v škole a prišlo takmer 60 ľudí. Bola to

príležitosť spojiť téma pálenie odpadov s témou zvýšeného rizika rakoviny. Po prezentácii

nasledovala diskusia, počas ktorej sa rozhodlo, že mladí by mohli napísať miestnej správe a

požiadať ich, aby spresnili ako by sa mohlo pomôcť najchudobnejším rodinám k zníženiu

spaľovanie nekvalitných palív.





Ďalšie príklady osvedčených postupov:

1. Názov školy: Školský komplex č. 2 v Pabianiciach

Akcia: Diskusia o udržateľnej doprave

2. Názov školy: School Complex in Secemin

Operácia: Petícia

3. Názov školy: Junior High School Jan Dobrogost Krasiński vo Węgrów

Akcia: Zvyšovanie informovanosti rodičov

4. Názov školy: Verejná stredná škola pre mládež č. 24 v Lodži

Prevádzka: Stretnutia s miestnymi spojencami (mestská stráž, Rada osád)



10. ZDROJE:

http://www.inspiration.com/visual-learning/mind-mapping

http://www.valuebasedmanagement.net/methods_bono_six_thinking_hats.html

https://whatis.techtarget.com/definition/fishbone-diagram

https://pl.wikipedia.org/wiki/Burza_m%C3%B3zg%C3%B3w

https://powietrze.malopolska.pl/wp-

content/uploads/2017/02/Wytyczne_edukacji_ekologicznej_Malopolska_2012.pdf

https://wezoddech.ceo.org.pl/materialy/dobre-praktyki-z-programu-wez-oddech

https://powietrze.slaskie.pl/content/dziel-sie-wiedza-o-smogu--materialy-edukacyjne

http://www.inspiration.com/visual-learning/mind-mapping
http://www.valuebasedmanagement.net/methods_bono_six_thinking_hats.html
https://whatis.techtarget.com/definition/fishbone-diagram
https://pl.wikipedia.org/wiki/Burza_m%C3%B3zg%C3%B3w
https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2017/02/Wytyczne_edukacji_ekologicznej_Malopolska_2012.pdf
https://wezoddech.ceo.org.pl/materialy/dobre-praktyki-z-programu-wez-oddech


Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s 
obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná 

za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.


