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1. VZDĚLÁNÍ V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ

Ovzduší je část životního prostředí, která nezná hranice a je nezbytná pro život lidí. Proto je jeho kvalita velice
důležitá a všem nám musí záležet na jeho čistotě. Ochrana kvality ovzduší je velice důležitá pro zdraví a
pohodlí života současné i budoucí generace.

Problémy se smogem jsou ideálním tématem, které by se mohlo probírat v rámci výuky přírodovědy, biologie,
chemie, zeměpisu a dokonce v podnikání! Smog bohužel negativně ovlivňuje tolik oblastí našeho života, že se
o něm dá mluvit při velkém množství příležitostí.

Když budeme mluvit se žáky o nízkých emisích, měli bychom využívat ověřená data a fakta, která mluví
sama za sebe – znečištění ovzduší je problém, který nadále nemůže být podceňován. Pokud během přípravy
na výuku budete potřebovat dodatečnou podporu, informace nebo znalosti o nízkých emisích, doporučujeme
vám využít materiálů dostupných na webových stránkách, které jsou uvedeny na konci tohoto modulu.



Po mnoho let společnost věřila, že průmysl fungující v dané oblasti je zodpovědný za znečištění ovzduší.
Množství emisí souvisí s vysokými komíny průmyslových objektů a tato představa se přenáší i na děti ve
školách. Ve skutečnosti ale obyvatelé měst a vesnic během topné sezony emitují do ovzduší značné množství
polutantů jako PM10, PM2,5, oxidy, uhlovodíky a také benzo(a)pyren.

K nejvyššímu překročení limitů polutantů v ovzduší dochází
vlivem spalování pevných paliv v domácích kotlích,
případně spalování odpadu. Další příčinou je zvýšené množství
automobilů na silnicích.
Během topné sezóny domácnosti emitují téměř 60 %
koncentrací PM10 v lokalitě, kde dochází k překročení imisních
limitů a 74 % benzo(a)pyrenu.



Ke změně tohoto stavu je potřeba rozsáhlá environmentální výuka zabývající se ochranou ovzduší. Zvyšování
povědomí veřejnosti o vlivech kvality ovzduší na zdraví a o tom, jak lidé ovlivňují čistotu ovzduší, je zásadní k
dosažení požadovaného efektu environmentální výuky.

Problém znečištění ovzduší je stále častěji diskutován v médiích a dostává se také do veřejné debaty. Další,
co je potřeba udělat, je vzdělávat děti a mládež o environmentálních problémech.



2. CÍLE ANTI-SMOGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

 Určení důvodů, proč by mělo být ovzduší chráněno a způsobů, kterými toho můžeme dosáhnout

 Rozvoj schopnosti vnímat fenomén kvality ovzduší, včetně dopadů našich rozhodnutí a aktivit na
kvalitu ovzduší, vlivů vystavení znečištění ovzduší a vhodné chování v daných situacích (kde najít
informace o kvalitě ovzduší, které denní aktivity ovlivňují množství znečišťujících látek v ovzduší, jak
sledovat aktivity v našem okolí),

 Budování emocionálního přístupu k ochraně ovzduší, včetně vlivu vzduchu, který dýcháme, na
zdraví dětí, starších a obecné veřejnosti. Dále také podíl znečištěného ovzduší na ničení historických
budov a na degradaci životního prostředí, ve kterém žijeme.



 Formování a posilování pozitivního sociálního přístupu, založené na informování o dopadů na
zdraví a pohodlí života. Také informování o stavu ovzduší v dané lokalitě přes sociální přístup a
poskytování příkladů dobré praxe:

○ důsledky pálení odpadu v domácích kotlích,

○ spalování v nízko-efektivních zařízeních,

○ principy efektivního užívání paliv a způsoby,
jak snížit spotřebu energie,

○ podpora omezování užívání aut, častějšího
využívání hromadné či sdílené dopravy a kol,

○ principy sociální zodpovědnosti a reakce
na nesprávné chování, např. sousedů.



3. KDY VZDĚLÁVAT?

Aby bylo ekologické vzdělávání efektivní, musejí být aktivity plánované po dobu několika let, protože
potřebuje změny v myšlení a chování široké veřejnosti (lze to přirovnat k výchově dítěte).

Požadavky 
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Periodicita
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4. PRINCIPY DOBRÉHO EKOLOGICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Je vždy, všude a pro všechny. Vzdělávání není limitováno pouze na výuku ve školách a školkách – odehrává se
také v rámci volnočasových aktivit, v práci a doma. Musí mít různé podoby, sdružovat děti různého věku, a lidi z
různých komunit s různým materiálním statusem, intelektuálními a komunikačními schopnostmi.

Ekologické vzdělávání je otevřeno spolupráci mezi lidmi a institucemi. Komunikace a spolupráce mezi nimi je
velice důležitá. Pro široký dopad informační kampaně je ideální zapojit co největší množství institucí,
organizačních složek, partnerů (včetně médií) a také správních orgánů.

Cílem vzdělávání není jen poskytnout informace, ale také posílit schopnost porozumět informacím
a ovlivnit naše prostředí. Podporuje schopnosti učinit informovaná
rozhodnutí, s plným vědomím jejich důsledků.



Správné 
časování

Komunikac
e s pomocí 

obrázků

V případě déle trvajících vzdělávacích setkáních, např. během 
vyučovacích hodin, „čištění světa“, zelených škol atd., je důležité vhodně 
využít čas vzdělávání.

Správné 
téma a 
aktivity

Téma a aktivity musí být pečlivě vybrány.

Využívání obrázků (film, plakát, animace, prezentace) podporovaných 
textem je pro studenty přehlednější.



Vzdělávání 
vyučujících

• Vzdělávání v oblasti ochrany ovzduší by měla v první řadě počítat s předáváním 
informací a vytvářením silné motivace u lidí, kteří to poté bude přímo předávat dále.

Motivace, 
ne jen učení

• Důležitým úkolem environmentálního vzdělávání je vzbudit vůli k akci, potřebu 
změnit návyky.

Jednoduchost

• Aby byly vzdělávací kampaně efektivní, vzbudily zájem a byly zapamatovatelné, 
musejí být založeny na jednoduchých sloganech a poselstvích.



5. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

Tato skupina je důležitá, protože může přenést své pro-ekologické chování ze školy zpět domů a také se u nich
vytvoří zodpovědnost za kvalitu ovzduší.

Vzdělávání této věkové skupiny přináší výsledky v dlouhodobém horizontu, takže by mělo být prováděno
paralelně s dalšími aktivitami aktivní výuky.



5. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

Aktuální aktivity v rámci klasických škol by měly být posíleny dalšími aktivitami a materiály, které budou založeny
více na aktivní výuce než na přenosu informací, včetně pro:

 vybudování povědomí o škodlivých efektech znečištění ovzduší na naše dýchání, zdraví a prostředí (ukázat,
co je to znečištění, jak vzniká, kde se nachází, jak jej můžeme poznat a jak samy děti ovlivňují vznik těchto
škodlivin);

 označení pozitivních a negativních přístupů a chování, které ovlivňují ovzduší formou aktivní hry,
workshopů, ukazováním příkladů a venkovních aktivit;

 uvědomění, že každý je zodpovědný za kvalitu ovzduší v jejich okolí – neměli bychom mít pocit, že
reagujeme na důsledky činů jiných lidí.

Zde je klíčová role učitelů, kteří formují přístup dětí a mládeže k životu.



Studenti by se měli naučit (mimo jiné):

Výuka musí být současně založena na etických hodnotách a principech, které jsou reálným základem sociálního 
života. V samotném kurikulu se dočteme, že „vzdělávání by mělo být výsledkem koherentního vlivu na kognitivní a 
emocionální sféry a na přístupy mladistvých. V raných fázích vzdělávání je nejdůležitější zahrnout do kurikula prvky 
reflexe norem a hodnot sociálního života. Později by tato reflexe měla zahrnovat sociální, politické a ekonomické 
jevy, včetně legislativních regulací a kodexu pracovní morálky“. 

1.
• Co znečišťuje ovzduší?

2.
• Řešení pro čisté ovzduší

3.
• Vlivy znečištění ovzduší na lidské zdraví

4.
• Prevence proti znečištění ovzduší



Efektem této výuky by nemělo být pouze nabytí vědomostí o znečištění ovzduší a rizicích, která představuje, ale 
především by měla ovlivnit přístup studentů, jejich přátel a rodiny k této problematice. Součástí tohoto 
vzdělávání je snaha ovlivnit jejich přístup ke smogu a přeměnit tak jejich pocit bezmoci a neužitečnosti v 
příležitost ke zlepšení kvality ovzduší (plakáty, organizace speciálních dnů ve škole, události, kampaně, atd.).  

Jakých změn chceme dosáhnout:

 Změna povědomí o smogu v cílové skupině

 Rozšíření znalostí a nabytí nových schopností

 Aktivnější zapojení do problematiky ochrany ovzduší



6. JAK UČIT O SMOGU?

Používáním aktivizačních metod ve výuce, které:

• Zvyšují efektivitu výuky,
• Dělají výuku atraktivnější pro studenty,
• Zvyšují zájem studentů o téma probírané v hodině,
• Podněcují zvědavost a zapojení studentů.

7. METODY A FORMY PRÁCE V HODINÁCH

• Myšlenková mapa
• Diagram přícin a následků (Diagram rybí kosti)
• Metaplán
• Metoda šesti klobouků
• Debata, např. Oxford
• Brainstorming



Myšlenková mapa – myšlenková mapa je vizuální forma zápisu poznámek, která nabízí přehled o tématu a
komplexní informace o něm. Umožňuje studentům porozumět problému, přijít s novými nápady a spojit si
související informace. Za pomocí barev, obrázků a slov podporuje studenty, aby začali s ústřední myšlenkou a
poté prozkoumávali související dílčí témata více do hloubky.



Diagram příčin a následků (Diagram rybí kosti)

Diagram rybí kosti je vizualizační nástroj pro kategorizování potenciálních příčin problému.

Pojmenování vzniklo kvůli podobnosti diagramu s kostrou ryby. Častěji bývá nazýván „diagram
příčin a následků”. Slouží k nalezení kořenů příčin, identifikaci faktorů způsobujících problém

Diagram rybí kosti je užitečný při brainstormingu k soustředěné konverzaci. Poté, co skupina
dokončí brainstorming ke všem možným příčinám problému, moderátor pomáhá skupině
ohodnotit potenciální příčiny podle jejich důležitosti a vytvoří diagram hierarchie. Tento diagram
je podobný rybí kostře. Většinou se vypracovávají zprava do leva, každá velká „kost“ se dále
větví, aby zahrnula menší „kosti“ s větším množstvím detailů.



What can we
do to breath
the clean air?

Low emission
/old stoves

Transport

Burning rubbish
/waste

High industrial 
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Nízké emise/
staré kotle

Doprava

Pálení 
odpadu

Vysoké průmyslové 
emise

Co můžeme 
udělat pro 
zlepšení 
ovzduší?



Metaplán - je metoda grafické prezentace směřování diskuze, během které studenti analyzují daný problém
a hledají společné, optimální řešení předtím, než učiní rozhodnutí.

Tato metoda:

- podporuje rozvoj analytických schopností, schopnosti hodnocení faktů a zhodnocení řešení navržených
druhou stranou,

- vede studenty k vlastnímu stanovisku, argumentům a obhajobě vlastních názorů,

- poskytuje příležitost naslouchat a vzít v úvahu názory
dalších lidí, zapojuje všechny studenty, umožňuje
výměnu názorů a nápadů



PROBLÉM, KTERÝ JE POTŘEBA ZVÁŽIT

JAK TO 

VYPADÁ NYNÍ?
JAK BY TO 

MĚLO 
VYPADAT?

CO BY SE 
MĚLO 

UDĚLAT PRO 
ZLEPŠENÍ 
SITUACE?

PROČ TO JE 
TAK, JAK TO 

JE?



Metoda šesti klobouků od Edwarda de Bono

Je to model, který může sloužit k prozkoumávání rozdílných perspektiv komplexního problému nebo výzvy.

Poskytuje pohled na věc z různých úhlů, což je užitečné při tvorbě strategie nebo v komplexních

rozhodovacích procesech.

Model je vytvořen tak, že pomáhá jednotlivcům přijmout různé perspektivy daného problému s rozvahou. Při

„nošení” konkrétního klobouku, lidé hrají role různých perspektiv. Například: jeden může hrát ďáblova

advokáta - cílem je úmyslně zpochybňovat nápad (být kritický a hledat chyby), i kdyby to mělo sloužit jen k

vyvolání diskuze.



Každý klobouk je pojmenován podle barvy, která mnemotechnicky popisuje perspektivu, kterou zaujímá
student, který „nese“ klobouk. Například ďáblův advokát je ten, kdo nese černý klobouk.

6 klobouků a perspektiv, které představují:

 Bílý (Pozorovatel) - bílý papír; neutrální, soustředí se na dostupné informace, objektivní fakta, co je
potřeba, jak toho můžeme dosáhnout

 Červený - Oheň, teplo; emoce, pocity, intuice, předtuchy; současný pohled bez vysvětlení, ospravedlnění

 Černý - Přísný soudce v černé róbě; odsuzující; kritický; proč je něco špatně; logický negativní pohled

 Žlutý – slunce; optimismus; logický pozitivní pohled; hledá výhody, do je dobré

 Zelený - Vegetace; kreativní myšlení; možnosti a hypotézy; nové nápady

 Modrý (Pozorovatel) – obloha, chlad, přehled; kontrola procesu, kroků, dalších „klobouků“; předseda,
organizátor, přemýšlení o myšlení



Oxfordská debata (univerzitní debata) – typ debaty, kde je striktně zakázáno urážet či
zesměšňovat oponenty. Úkolem debaty je diskutovat téma – oponenti nápadu a jeho zastánci spolu
diskutují. Debatě předsedá pořadatel, který má asistenta, a ten hlídá čas a pořadí diskutovaných
záležitostí. Tento typ debaty pochází z Oxfordské univerzity.

Brainstorming – technika sociální psychologie, která má za cíl vylepšit skupinové rozhodování.
Brainstorming je také forma didaktické diskuze, která se používá jako jedna z vyučovacích metod
Je zahrnuta v aktivizačních metodách, což je podkategorie problémových metod - jedna z
takzvaných heuristických metod.



Práce s mladými by měla být příležitostí k zavedení diskuzí během výuky, vytvořit tak prostor pro výměnu
názorů, stimulaci reflexů a podněcování zvědavosti a kreativity studentů. To je cennější než pouhý přenos
encyklopedických znalostí.



8. DALŠÍ ZPŮSOBY VZDĚLÁVÁNÍ

 Setkání k třízení odpadu a spalování vhodného paliva

 Místní akce (kampaň) upozorňující místní na spojitost mezi množstvím smogu v jejich okolí a jejich
chováním

 Dny otevřených dveří ve spalovně odpadů

 Výstavy

 Soutěže:
 plakátů,
 povídek,
 filmů,
 komiksy s tématikou smogu

Tyto úkoly nemají za cíl jen zvyšovat povědomí a informace o znečištění
Ovzduší, ale také skvěle spojují žáky k boji proti smogu a přináší výhody
pro jejich rozvoj. Učí žáky sociálnímu cítění a spolupráci.



9. PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Střední škola Skauta Michała Stefana Lisowskeho v Czemierniki

Skupinový projekt: 6 lidí

Skupinka z Czemierniki chtěla zjistit, co jejich sousedé ví o nízkých emisích. A tak provedli průzkum v ulicích, kde
mluvili s 54 lidmi. Ukázalo se, že většina oslovených lidí ani nerozuměla termínu. Ve světle zjištění se skupinka
rozhodla připravit dvě události – terénní hru, během které se účastníci mohli seznámit s tématem zábavným
způsobem, a proslov během setkání s rodiči, během kterého poskytli rodičům informace o ochraně ovzduší.

Aby se mohli dobře připravit na tento úkol, skupinka se rozhodla uspořádat rozhovory s lidmi, kteří se zabývají
problematikou čistoty ovzduší. Setkali se mimo jiné také s farářem, který modernizuje církevní budovy a využívá
obnovitelné zdroje energie. Také mluvili s majitelem malého pekařství a zjistili, jak jeho malá firma limituje své
nízké emise. Zjistili také, že jeden z místních úředníků dojíždí již 40 let do práce na kole. Tyto informace jim
pomohly připravit zajímavé otázky pro hru. A co více – mladí během hry přiměli účastníky, aby interagovali také s
kolemjdoucími, a díky efektu sněhové koule informovali další lidi.





PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Střední škola v Łagówě

Skupinový projekt: 14 lidí

Skupinka z Łagówa se rozhodla, že se budou soustředit na jejich nejbližšího okolí – jejich rodiny – prozkoumat
jejich vliv na stav ovzduší. Každý člen skupinky měl za úkol vést dialog se svými rodiči o tom, čím doma topí, a
jestli někdy nepoužívají taky odpad.

Ukázalo se, že 40 % rodin často hází do kotle odpad a dalších 25 % to občas dělá taky. Mladí se tedy rozhodli
zorganizovat proslov, podpořený multimediální prezentací, kterou připravili společně. Pozvali rodiče a prarodiče na
setkání ve škole a přišlo téměř 60 lidí. Byla to příležitost spojit téma pálení odpadů s tématem zvýšeného rizika
rakoviny. Po prezentaci následovala diskuze, během které se rozhodlo, že mladí by mohli napsat místní správě a
požádat je, aby upřesnili jak by se mohlo pomoci nejchudším rodinám ke snížení spalování nekvalitních paliv.





Další příklady dobré praxe:

1. Školní komplex č. 2 v Pabianice

Debata na téma udržitelné dopravy

2. Školní komplex v Seceminu

Petice

3. Střední škola Jana Dobrogosta Krasińského ve Wegróvě

Zvyšování povědomí rodičů o problematice znečištěného ovzduší

4. Střední škola č. 24 v Lódźi

Setkání s místními institucemi (zastupitelstvo, územní zorvoj)



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

Podpora Evropské komise pro tvorbu tohoto materiálu neznamená podporu obsahu, který

odráží pouze názory autorů. Evropská komise tak nemůže být zodpovědná za jakékoliv užití

informací v daném materiálu.
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