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JUMP! je projekt zameraný na vytvorenie európskej vízie o špecifikách a hodnotách odborného
vzdelávania v ekologickom stavebníctve prostredníctvom vytvorenia tréningu pre školiteľov. Cieľom
je rozvíjať kvalitu a dôveru, spočiatku vrámci partnerstva a v konečnom dôsledku aj vo veľkej
európskej sieti vzdelávacích organizácií pre ekologické stavby.

Od septembra 2017 JUMP! 6 európkych krajín zastúpených 8 organizáciami, sa zúčastnili 9
koordinačných stretnutí, 2 medzinárodných stretnutí a početných stretnutí pracovných skupín.

Federation Ecoconstruire je
sieť národných organizácií
ekologického vzdelávania.

ArTUR, založená v roku
2001, je slovenská sieť pre
Ekologickú výstavbu a
obnovu.

Cieľom BiWeNa je
Earth Building Veľká
vývoj odborného vzdelávania Británia a Írsko podporuje
o ekologických konštrukciách. vývoj hlinených stavieb od r.
2007

Francúzske združenie AsTerre Rakúska sieť rozvíja
zamerané na vzdelávanie v
povedomie o slamených
oblasti hlinených konštrukcií bol stavbách od roku 1998.
vytvorený v roku 2006.

Cieľom švédskej iniciatívy je:
rozvíjať duševné hodnoty ako
je dôvera, ľudskosť a rozvíjať
kreatívne schopnosti ľudí.

Construction paille, založená
v 2006, je prvá Európska
organizácia, ktorá začala s
odbornou prípravou
slameného staviteľstva.

3 ročný projekt bude sprevádzaný 7 medzinárodnými stretnutiami a pracovnými stretnutiami na
diaľku, ktoré umožnia vytvoriť:
- 5 zbierok existujúcich dokumentov (1 / Koncepcie a hodnoty, 2 / Činnosti a kompetencie
školiteľov, 3 / existujúce rámce kompetencií, 4 / Nástroje na meranie vplyvu na životné prostredie,
5 / Metódy podporujúce zmenu)
- chartu
- súbor kompetencií pre spôsobilosť školiteľa eko-staviteľstva
- modulovú osnovu školenia (3 alebo 4 moduly a zodpovedajúce nástroje pre výučbu)
Na konci projektu sa uskutoočnia dve pilotné školenia.
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Na prvom stretnutí vo Švédsku, ktoré sa konalo od 16. do 20. októbra 2017, švédsky partner
Johannesdals Initiativet / Tillitsverket zorganizoval trojdňové pracovné stretnutie aby nastolil otázky
výučby udržateľnej výstavby prostredníctvom pojmov: vedomie, tvorivosť, dôvera, zmena a
spolupráca.
Druhé stretnutie vo Francúzsku od 16. do 19. apríla 2018 bolo zamerané na:
- pokračovanie koordinácie projektu, priebežné hodnotenie, umožnilo každému pochopiť celkový
proces a chronológiu projektu, zlepšilo komunikáciu, monitorovanie a spoluprácu v rámci konzorcia.
- pokračovanie tvorivej práce na produktoch projektu: vyhodnotenie zozbieraných relevantných
informácií pre hodnoty, charty a systémy výučby v ekologickom staviteľstve.

- pokročiť v našich otázkach, a to najmä prostredníctvom úvah o rezistencii voči zmenám, aby
sme umožnili vývoj postojov. Taktiež sme si vymenili skúsenosti, sčasti aj prakticky, o výučbe
ekologických stavebných metód.

-
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Ďalšie kroky
Ukončenie práce prvej pracovnej skupiny:
O1.1: Pojmy a hodnoty ekologickej konštrukcie sa vyextrahujú zo zozbieraných existujúcich chárt a
zo zhromaždených vyhlásení partnerov.
O1.2: Vytvorí sa a jednotný dokument odrážajúci rôznorodosť a špecifickosť úloh a činností
školiteľa pre ekologické stavby na základe interaktívnych pohovorov, ktoré sa uskutočnili s každou
zúčastnenou krajinou.
O1.3: Súpis existujúcich tréningov pre dospelých školiteľov budú čerpať z dvoch referenčných
dokumentov, týkajúcich sa vzdelávacích celkov a existujúcich nástrojov hodnotenia pre školiteľov:
výsledky projektu ESCOT a odkaz "tréner XXI"
a spustenie ďalších pracovných skupín:
O2.1: vytvorí sa databáza nástrojov na meranie vplyvu stavebných materiálov a procesov na
životné prostredie.
O2.2: Prebieha zbierka informácií o metódach a cvičeniach na podporu zmeny.
O1.4: Z predchádzajúcich čiastkových výsledkov projektu musí skupina pripraviť prvú verziu JUMP!
na ktorom bude naše vzdelávanie založené.
Produkt O1.5: JUMP!

Príprava nasledujúceho stretnutia, ktoré sa uskutoční v Rakúsku od 8. do 12. apríla 2018
Na programe tretieho stretnutia bude téma "Vzdelanie, vertikálny alebo horizontálny
postoj? Sociálna štruktúra? "
* Hodnotenie a validácia verzií navrhnutých pracovnými skupinami
* Výmena postupov týkajúcich sa našich potrieb na úrovni školiteľov a ako chceme učiť
budúcich školiteľov našeho partnerstva?
* Workshop o budovaní vzdelávacej praxe s globálnym cieľom, ktorý bude procesom
spoločnej tvorby.
* Spustenie nasledujúcich pracovných skupín a plánovanie pokračovania projektu
* Všeobecná koordinácia_ . _ . _ . _

_._._._
Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie.
Obsah textu je výhradnou zodpovednosťou autora a Komisia nenesie zodpovednosť za informácie, ktoré
sú v ňom obsiahnuté
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